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Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov
in živil za zunanji trg

Na podlagi 5., 6., 19. in 126. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o uvedbi
podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil
za zunanji trg
1. člen
V uredbi o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg (Uradni list RS, št. 124/00) se v 6.
členu v drugem odstavku besede »- obrazcu »Podatki o
subjektu in – obrazcu za posamezne namene« nadomestijo
z besedami, »predpisanem obrazcu«.
2. člen
V 10. členu se v zadnjem stavku pred besedo »izvaja«
doda beseda »izvoza«.
3. člen
Priloga »Seznam proizvodov in višina izravnave stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg« se nadomesti s prilogo,
ki se glasi:
»Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2

0101

Živi konji, osli, mezge in mule
– Konji:
– – čistih pasem, plemenski
– – drugi:
– – – klavni

0101 11 00
0101 19
0101 19 10
0102
0102 10
0102 10 10
0102 90

Živo govedo
– Čistih pasem, plemenske:
– – telice (samice goveda, ki še niso telile)
– Druge:
– – domačih pasem:
– – – z maso nad 300 kg:
– – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):

Podpora v
SIT/enoto
3

46.000,00/kos
47,00/kg

70.000,00/kos

Stran
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1

2

0102 90 51

– – – – – za zakol
– – – – krave:
– – – – – za zakol
– – – – druge:
– – – – – za zakol

0102 90 61
0102 90 71
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30,00 SIT/kg.ž.m.*
30,00 SIT/kg ž.m.*
75,00 SIT/kg ž.m.*

* Za izvoz živega goveda za zakol slovenskega porekla v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države
se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.

0106 00
0106 00 10

Druge žive živali
– Domači kunci

0201
0201 20
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
– Drugi kosi s kostmi:
– – “kompenzirane četrti”
– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
– – drugo
– Brez kosti

30,00 SIT/kom
*
207,00/kg**
112,50/kg**
232,50 /kg**
232,50/kg**
300,00/kg**

* Velja izključno za goveje meso slovenskega porekla. Živali morajo biti odkupljene na domačem trgu in zaklane v slovenskih klavnicah,
kar mora biti dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup govedi ter kopijo ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopijo
veterinarskega spričevala.
** Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem
1,50.

0206

0207
0207 11
0207 12
0207 13
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 91
0207 13 99
0207 14
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 91
0207 14 99
0210

0210 11
0210 11 31
0210 11 39
0210 12
0210 12 19

Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega
mesa ter mesa oslov ali mesa mul in
mezgov; sveži, ohlajeni ali zmrznjeni
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105,
sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
Kokoši vrste Gallus domesticus:
– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:
– – nerazrezane na kose, zamrznjene:
– – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni:
– – – kosi:
– – – – s kostmi:
– – – – – prsa in kosi prs
– – – – – noge in kosi nog
– – – drobovje:
– – – – jetra
– – – – drugo
– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
– – – – – prsa in kosi prs
– – – – – noge in kosi nog
– – – drobovje:
– – – – jetra
– – – – drugo
Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
nasoljeni, v slanici, sušeni ali
prekajeni; užitna moka ali zdrob iz mesa ali iz
drugih klavničnih izdelkov
– Meso prašičje:
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – posušena ali prekajena:
– – – – – šunke in njihovi kosi
– – – – – plečeta in njihovi kosi
– – prsi s potrebušino in njihovi kosi:
– – – domačih prašičev:
– – – – sušene ali prekajene

10,60/kg

12,00/kg
12,00/kg

18,00/kg
15,00/kg
10,00 /kg
10,00 /kg
18,00/kg
15,00/kg
10,00/kg
10,00/kg

120,00/kg
51,00/kg
26,60/kg
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0210 19

– – drugo:
– – – domačih prašičev:
– – – – sušeno ali prekajeno:
– – – – – drugo:
– – – – – – brez kosti
– Meso, goveje

0210 19 81
0210 20
0302
0302 61

0401*
0401 10
0401 10 10
0401 10 90
0401 20
0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99
0401 30
0401 30 11

0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304
– Druge ribe, razen jeter in iker:
– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
velike sardele (Sardinella spp.),
papaline (Sprattus Sprattus)
Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez
dodatnega sladkorja ali drugih sladil
– Z največ 1 mas. % maščobe:
– – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov
– – drugo
– Z več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. % maščobe:
– – do vključno 3 mas. %:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov
– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %
– – – drugo
– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %
– – nad 3 mas. %:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov
– – – – z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas. %
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %
– – – drugo
– – – – z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas. %
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %
– Z več kot 6 mas. % maščobe:
– – do vključno 21 mas. %:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 10 mas. %
– – – – – z več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – z več kot 17 mas. %
– – – drugo
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 10 mas. %
– – – – – z več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – z več kot 17 mas. %
– – nad 21 mas. % pa do vključno 45 mas. %:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 35 mas. %
– – – – – z več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %
– – – – – z več kot 39 mas. %
– – – drugo
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 35 mas. %
– – – – – z več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %
– – – – – z več kot 39 mas. %
– – nad 45 mas. %:
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100,00/kg
162,50/kg

12,00/kg

5,80
5,80

5,80
9,00
5,80
9,00

11,30
11,30

26,20
39,30

39,30

95,50
149,20
164,50
95,50
149,20
164,50

Stran
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1

2

0401 30 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 68 mas. %
– – – – – z več kot 68 mas. % do vključno 80 mas. %
– – – – – z več kot 80 mas. %
– – – drugo
– – – – vsebnost maščobe
– – – – – do vključno 68 mas. %
– – – – – z več kot 68 mas. % do vključno 80 mas. %
– – – – – z več kot 80 mas. %

0401 30 99

0402*
0402 10
0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21
0402 21 11

0402 21 17
0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

0402 29

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z manj kot
1,5 mas. % maščobe:
– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg
– – – drugo
– – drugo:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg
– – – drugo
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot
1,5 mas. % maščobe:
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – z več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – z več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – z več kot 25 mas. %
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas. %
– – – – – z vsebnostjo maščob več kot 11 mas. % pa do
vključno 27 mas. %
– – – – – – do vključno 17 mas. %
– – – – – – z več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – z več kot 25 mas. %
– – – z vsebnostjo maščob nad 27 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 28 mas. %
– – – – – – z več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %
– – – – – – z več kot 29 mas. % do vključno 41 mas. %
– – – – – – z več kot 41 mas. % do vključno 45 mas. %
– – – – – – z več kot 45 mas. % do vključno 59 mas. %
– – – – – – z več kot 59 mas. % do vključno 69 mas. %
– – – – – – z več kot 69 mas. % do vključno 79 mas. %
– – – – – – z več kot 79 mas. %
– – – – drugo
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 28 mas. %
– – – – – – z več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %
– – – – – – z več kot 29 mas. % do vključno 41 mas. %
– – – – – – z več kot 41 mas. % do vključno 45 mas. %
– – – – – – z več kot 45 mas. % do vključno 59 mas. %
– – – – – – z več kot 59 mas. % do vključno 69 mas. %
– – – – – – z več kot 69 mas. % do vključno 79 mas. %
– – – – – – z več kot 79 mas. %
– – drugo:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas. %:
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187,50
275,60
321,60
187,50
275,60
321,60

189,40
189,40
1,90
1,90

189,40
239,80
252,70
271,70
189,40
239,80
252,70
271,70

273,70
275,40
278,90
298,10
304,80
330,30
345,20
362,20
273,70
275,40
278,90
298,10
304,80
330,30
345,20
362,20
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0402 29 11

– – – – posebno mleko za dojenčke, v hermetično
zaprti embalaži z neto vsebino do 500 g, z
vsebnostjo maščob več kot 10 mas. %
– – – – drugo:
– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg
– – – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – – z več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – – z več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – – z več kot 25 mas. %
– – – – – drugo
– – – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – – z več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – – z več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – – z več kot 25 mas. %
– – – z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 41 mas. % maščobe
– – – – – – z več kot 41 mas. % maščobe
– – – – drugo
– – – – – vsebnost maščobe
– – – – – – do vključno 41 mas. % maščobe
– – – – – – z več kot 41 mas. % maščobe
– Drugo:
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – – manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – – z več kot 3 mas. %
– – – – – – 15 in več mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – – z več kot 3 mas. % do vključno 7,4 mas. %
– – – – – – – z več kot 7,4 mas. %
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – – manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – – z več kot 3 mas. %
– – – – – – 15 in več mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – – z več kot 3 mas. % do vključno 7,4 mas. %
– – – – – – – z več kot 7,4 mas. %
– – – z vsebnostjo maščob več kot 8 mas. % pa
do vključno 10 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – – manj kot 15%
– – – – – – 15% in več
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – – manj kot 15%
– – – – – – 15% in več
– – – z vsebnostjo maščob več kot 10 mas. % pa
do vključno 45 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – drugo
– – – z vsebnostjo maščob več kot 45 mas. %:

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

0402 91
0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51
0402 91 59
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1,90
2,40
2,50
2,70
1,90
2,40
2,50
2,70

2,70
3,00
2,70
3,00

28,20
34,50
42,00

28,20
34,50
42,00

49,60

49,60
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0402 91 91

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – drugo
– – drugo:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – z več kot 3 mas. % do vključno 6,9 mas. %
– – – – – – z več kot 6,9 mas. %
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – z več kot 3 mas. % do vključno 6,9 mas. %
– – – – – – z več kot 6,9 mas. %
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – z več kot 3 mas. % do vključno 6,9 mas. %
– – – – – – z več kot 6,9 mas. %
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – – z manj kot 3 mas. %
– – – – – – – z več kot 3 mas. % do vključno 6,9 mas. %
– – – – – – – z več kot 6,9 mas. %
– – – z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas. % pa
do vključno 45 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %:
– – – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z manj kot 15 mas. %:
– – – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z 15 ali več mas. %:
– – – – – z vsebnostjo maščobe od 21 do vključno 39 mas. %:
– – – – – z vsebnostjo maščobe nad 39 mas. %:
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %:
– – – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z manj kot 15 mas. %:
– – – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z 15 ali več mas. %:
– – – – – z vsebnostjo maščobe od 21 do vključno 39 mas. %:
– – – – – z vsebnostjo maščobe nad 39 mas. %:
– – – z vsebnostjo maščob, več kot 45 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – drugo

0402 91 99
0402 99
0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91
0402 99 99
0403*

0403 10

Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt,
kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali
z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom
– Jogurt:
– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja,
lešnikov ali kakava:
– – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
z vsebnostjo maščob:
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159,40
159,40

0,70
0,80
1,10

0,70
0,80
1,10

1,10
1,00
1,60

1,10
1,10
1,60

1,90
1,90
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0403 10 11

– – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – z več kot 1,5 mas. %
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – več kot 6 mas. %
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – z več kot 1,5 mas. %
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – več kot 6 mas. %
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja,
lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %
– – – – več kot 27 mas. %
– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 3 mas. %
– – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %
– – – – več kot 6 mas. %
– Drugo
– – nearomatizirano ali brez dodanega sadja,
lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:
– – – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
z vsebnostjo maščob:
– – – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %
– – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – več kot 25 mas. %
– – – – – več kot 27 mas. %
– – – – drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %
– – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – več kot 25 mas. %
– – – – – več kot 27 mas. %
– – – drugo:
– – – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
z vsebnostjo maščob:
– – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – – – več kot 1,5 mas. %
– – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31

0403 10 33
0403 10 39

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90

0403 90 11
0403 90 13

0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59

– – – – – več kot 6 mas. %
– – – – – – do vključno 10 mas. %
– – – – – – več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 21 mas. %
– – – – – – več kot 21 mas. % do vključno 35 mas. %
– – – – – – več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %
– – – – – – več kot 39 mas. % do vključno 45 mas. %
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186,20
186,20
237,50
250,30
269,20
271,20
1,90
1,90
2,40
2,50
2,70
2,70

5,80
125,00

39,30
95,50
149,20
161,50
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0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0404*

0404 90
0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

2

– – – – – – več kot 45 mas. % do vključno 68 mas. %
– – – – – – več kot 68 mas. % do vključno 80 mas. %
– – – – – – več kot 80 mas. %
– – – – drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – – – več kot 1,5 mas. %
– – – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %
– – – – – več kot 6 mas. %
– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %
– – – – več kot 27 mas. %
– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 3 mas. %
– – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %
– – – – več kot 6 mas. %
Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih
mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu
– Drugo:
– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
z vsebnostjo maščob:
– – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – Drugo, z vsebnostjo suhe snovi brez maščobe:
– – – – – manj kot 15 mas. %
– – – – – 15 ali več mas. %
– – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – Drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – več kot 25 mas. %
– – – – Drugo, razen v prahu ali zrnih
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez
maščobe z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %
– – – – – – več kot 6 mas. % do vključno 10 mas. %
– – – – – – več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. %
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – več kot 3 mas. % do vključno 7,4 mas. %
– – – – – – več kot 7,4 mas. % do vključno 8 mas. %
– – – – – – več kot 8 mas. % do vključno 10 mas. %
– – – – – – več kot 10 mas. %
– – – več kot 27 mas. %
– – – – v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe
– – – – – do vključno 28 mas. %
– – – – – več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %
– – – – – več kot 29 mas. % do vključno 41 mas. %
– – – – – več kot 41 mas. % do vključno 45 mas. %
– – – – – več kot 45 mas. % do vključno 59 mas. %
– – – – – več kot 59 mas. % do vključno 69 mas. %
– – – – – več kot 69 mas. % do vključno 79 mas. %
– – – – – več kot 79 mas. %
– – drugo, z vsebnostjo maščob:
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161,50
161,50
161,50

189,40
28,20

189,40
239,80
252,70
271,70

28,20
34,50
42,00
49,60
51,90
273,70
275,40
278,90
298,10
304,80
330,30
345,20
362,20
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2

0404 90 81

– – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – Drugo, z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe:
– – – – – manj kot 15 mas. %
– – – – – 15 ali več mas. %
– – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – več kot 25 mas. %
– – – – Drugo, razen v prahu ali zrnih
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %
– – – – – – več kot 6 mas. % do vključno 10 mas. %
– – – – – – več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. %
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
z več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe:
– – – – – – do vključno 3 mas. %
– – – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6,9 mas. %
– – – – – – več kot 6,9 mas. % do vključno 9,5 mas. %
– – – – – – več kot 9,5 mas. % do vključno 21 mas. %
– – – več kot 27 mas. %
– – – – v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe
– – – – – do vključno 41 mas. %
– – – – – več kot 41 mas. %
– – – – Drugo, razen v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe:
– – – – – do vključno 39 mas. %
– – – – – več kot 39 mas. % do vključno 45 mas. %
– – – – – več kot 45 mas. %

0404 90 83

0404 90 89

0405*
0405 10
0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni
iz mleka; mlečni namazi
– Maslo:
– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas. %:
– – – naravno maslo:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas. %
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas. %
– – – rekombinirano maslo
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas. %
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % do 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas. %
– – – sirotkino maslo
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas. %
– – – – drugo
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1,90
0,70

1,90
2,40
2,50
2,70

0,70
0,80
1,10
1,10
2,70
3,00
1,10
1,60
1,90

413,40
423,70
413,40
423,70

413,40
423,70
413,40
423,70

413,40
423,70
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2

0405 90 90

– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas. %
– – drugo
– Mlečni namazi:
– – z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z
manj kot 60 mas. % maščobe
– – z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več, pa do
vključno 75 mas. % maščobe
– – z vsebnostjo maščob več kot 75 mas. %, vendar
z manj kot 80 mas. % maščobe
– – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – več kot 75 mas. % vendar manj kot 78 mas. %
– – – – 78 ali več mas. %
– Drugo:
– – z vsebnostjo maščob 99,3 mas. % ali več maščobe,
ter z največ 0,5 mas. % vode
– – drugo

0406*

Sir in skuta

1

2

0405 10 90
0405 20
0405 20 10
0405 20 30
0405 20 90

0405 90
0405 90 10

Uradni list Republike Slovenije

– Sveži sir (vključno sir iz sirotke),
nefermentiran, in skuta:
0406 10 20 – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. %
– – – sir iz sirotke, razen soljene Ricotta
– – – drugo
– – – – z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi,
več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %
– – – – – Ricotta, soljena
– – – – – – proizveden izključno iz ovčjega mleka
– – – – – – Drugo
– – – – – Skuta
– – – – – Drugo
– – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 5 mas. %
– – – – – – – 5 ali več mas. % vendar manj kot
19 mas. %
– – – – – – – 19 ali več mas. % vendar manj kot
39 mas. %
– – – – – – – Drugo, z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi:
– – – – – – – – več kot 47 mas. % vendar ne več kot
52 mas. %
– – – – – – – – več kot 52 mas. % vendar ne več kot
62 mas. %
– – – – – – – – več kot 62 mas. %
– – – – z izračunano vsebnostjo vode, izračunane
v nemaščobni snovi, več kot 72 mas. %:
– – – – – smetanov sir, z vsebnostjo vode, izračunane
v nemaščobni snovi, več kot 77 mas. %,
vendar ne več kot 83 mas. % in vsebnost
maščobe v suhi snovi
– – – – – – 60 ali več mas. % in manj kot 69 mas. %
– – – – – – 69 ali več mas. %
– – – – – Drugo
– – – – Drugo
0406 10 80 – – drugo
0406 20
– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:
0406 20 10 – – zeliščni sir glarus (znan kot schabziger),
narejen iz posnetega mleka in zmešan
s fino zdrobljenimi zelišči

3

413,40
423,70
439,20

387,60
403,10
538,40
423,70

3
maks.
vsebnost
vode v %

min. vseb.
maščobe
v SS v %

55
55
60

45
39

0406 10

60

93,90
87,40
38,40
127,40

60

5

129,20

57

19

144,20

40

39

211,90

40

39

176,60

60
59

60
69

65,50
79,40
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0406 20 90 – – drugo
– – – sirni izdelki iz sirotke
– – – Drugo
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 20 mas. %,
z vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. %
in vsebnostjo suhe snovi:
– – – – – 60 ali več mas. % vendar manj kot
80 mas. %
– – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot
85 mas. %
– – – – – 85 ali več mas. % vendar manj kot
95 mas. %
– – – – – 95 ali več mas. %
– – – – Drugo
0406 30
– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:
0406 30 10 – – za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so
ementalski sir, gruyere in appenzell in ki lahko vsebujejo
dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger);
pripravljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v
suhi snovi do vključno 56 mas. %
– – drugo:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas. % in
z vsebnostjo maščob v suhi snovi:
0406 30 31 – – – – do vključno 48 mas. %
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:
– – – – – – 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. % in
vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. %
– – – – – – – 20 in več mas. %
– – – – – – 43 in več mas. % in vsebnostjo maščobe
v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. %
– – – – – – – 20 in več mas. % in manj kot 40 mas. %
– – – – – – – 40 in več mas. %
0406 30 39 – – – – več kot 48 mas. %:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:
– – – – – – 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. %
– – – – – – 43 in več mas. % in manj kot 46 mas. %
– – – – – – 46 in več mas. % in vsebnostjo maščobe
v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 55 mas. %
– – – – – – – 55 in več mas. %
0406 30 90 – – – z vsebnostjo maščob več kot 36 mas. %
0406 40
– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi
plesnimi nastale v jedru sira:
0406 40 10 – – roquefort
0406 40 50 – – gorgonzola
0406 40 90 – – drug
0406 90
– Sir, drug:
0406 90 01 – – za predelavo
– – drugi:
– – – ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese
in appenzell:
– – – – drugo
0406 90 13 – – – – – ementalec
0406 90 15 – – – – – grojer, sbrinz
– – – – – – grojer, sbrinz
0406 90 17 – – – – – bergkase, appenzell
– – – – – – bergkase
0406 90 18 – – – Fromage fribourgeois, Vacherin mont d’Or
in Tete de Moine
0406 90 19 – – – glarus zeliščni sir (znan kot schabziger),
narejen iz posnetega mleka in zmešan
s fino zdrobljenimi zelišči

3
maks.
vsebnost
vode v %

min. vseb.
maščobe
v SS v %

40

34

146,50

20

30

193,30

15
5

30
30

205,40
229,60

60
60

20

23,80
34,90

57
57
57

20
40

23,80
34,90
50,70

60
57

48
48

34,90
50,70

54
54
54

48
55
79

50,70
57,40
60,20

53
50

48
40

224,30
230,40

40

45

253,30

38

45

261,70

38

45

261,70
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0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39
0406 90 50

0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69

0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76
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– – – cheddar
– – – edamec
– – – tilsit
– – – masleni sir (butterkaese)
– – – kačkaval
– – – feta:
– – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih
s slanico ali drugih trdnih kontejnerjih s
slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – – – proizvoden izključno iz ovčjega mleka:
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, do vključno
72 mas. %
– – – – drugo
– – – – – proizvedeno iz ovčjega ali/in kozjega mleka
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, do vključno
72 mas. %
– – – – – Drugo
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane
v nemaščobni snovi, do vključno
72 mas. %
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane
v nemaščobni snovi, več kot
72 mas. %
– – – kefalo– tyri
– – – – proizveden izključno iz ovčjega
oziroma kozjega mleka
– – – – drugo
– – – finlandia
– – – Drugo:
– – – – Drugo:
– – – – – vsebnost maščobe do vključno 40 mas. % in
z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas. %
– – – jarlsberg
– – – drugo:
– – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih
s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in
vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas. %:
– – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano
– – – – – – – fiore sardo, pecorino
– – – – – – – – proizveden izključno iz ovčjega mleka
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – – drugi
– – – – – – – – Siri proizvedeni iz sirotke
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:
– – – – – – – provolone
– – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio,
ragusano
– – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti,
maribo, samsoe
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 45 mas. %
in več vendar manj kot 55 mas. %
– – – – – – – – – vsebnost suhe snovi 50 mas. % in več
vendar manj kot 56 mas. %
– – – – – – – – – vsebnost suhe snovi 56 mas. %
in več
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 55
mas. % in več

3
maks.
vsebnost
vode v %

min. vseb.
maščobe
v SS v %

39
47
47
52

48
40
45
45

256,50
225,50
223,80
202,60

56

43

186,20

56

43

186,20

60

39

170,20

59

50

171,90

38
38
40

40
40
45

263,50
263,50
253,30

35

32

279,20

35
35

36
36

277,70
267,00

38

30

267,00

45

44

232,50

45

39

234,10

50

45

211,10

44

45

236,40

46

55

224,90
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0406 90 78 – – – – – – – gauda
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi manj
kot 48 mas. %
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 48 mas. %
in več vendar manj kot 55 mas. %
– – – – – – – – Drugo
0406 90 79 – – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint– nectaire,
saint– paulin, taleggio
0406 90 81 – – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, monterey
0406 90 82 – – – – – – – camembert
0406 90 84 – – – – – – – brie
0406 90 85 – – – – – – – kefalograviera, kasseri
– – – – – – – – proizveden izključno iz ovčjega oziroma
kozjega mleka
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – – – – vsebnost vode do vključno 40 mas. %
– – – – – – – – – vsebnost vode več kot 40 mas. %
do vključno 45 mas. %
– – – – – – – – – drugo
– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi:
0406 90 86 – – – – – – – – več kot 47 mas. % pa do vključno 52 mas. %
– – – – – – – – – siri prozvedeni iz sirotke
– – – – – – – – – drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas. %
– – – – – – – – – – 5 mas. % in več vendar manj kot
19 mas. %
– – – – – – – – – – 19 mas. % in več vendar manj kot
39 mas. %
– – – – – – – – – – 39 mas. % in več
0406 90 87 – – – – – – – – več kot 52 mas. % pa do vključno 62 mas. %
– – – – – – – – – siri proizvedeni iz sirotke, izvzet je Manouri
– – – – – – – – – drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas. %
– – – – – – – – – – 5 mas. % in več vendar manj kot
19 mas. %
– – – – – – – – – – 19 mas. % in več vendar manj kot
40 mas. %
– – – – – – – – – – 40 mas. % in več
– – – – – – – – – – – Idoazabal, Manchego and Roncal,
proizvedeni iz ovčjega mleka
– – – – – – – – – – – Maasdam
– – – – – – – – – – – Manouri
– – – – – – – – – – – Hushallsost
– – – – – – – – – – – Murukoloinen
– – – – – – – – – – – Drugo
0406 90 88 – – – – – – – – več kot 62 mas. % pa do vključno 72 mas. %
– – – – – – – – – sir proizveden iz sirotke
– – – – – – – – – Drugo
– – – – – – – – – – Gradost
– – – – – – – – – – Drugo
– – – – – – – – – – – z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – – – 10 mas. % ali več vendar manj kot
19 %
0406 90 93 – – – – – – več kot 72 mas. %
0406 90 99 – – – – – drugo

3
maks.
vsebnost
vode v %

min. vseb.
maščobe
v SS v %

50

20

218,10

45
45

48
55

231,30
229,10

56

40

187,00

44

45

236,40

40

39

255,30

40

39

255,30

40

39

234,10

52

214,80

51

5

217,90

47
40

19
39

231,50
255,30

60

179,00

55

5

200,10

53

19

205,30

45
45
43
46
41
47

45
45
53
45
50
40

232,20
232,20
98,90
228,00
247,40
225,20

42

60

60

10

176,70

* Višina podpore velja za 1 kg proizvoda. V ECL, rubrika št. 31: “Tovorki in opis blaga” ali na fakturo je potrebno navesti ustrezen opis
proizvoda, ki omogoča uvrstitev proizvoda v določeno alineo znotraj tarifne oznake oziroma določitev ustrezne podpore (vsebnost
maščobe v proizvodu; vsebnost suhe snovi brez maščobe; vsebnost vode, izračunane v ne maščobni snovi; vsebnost maščobe v suhi
snovi; v prahu ali zrnih idr.).
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0409 00 00

Med, naravni

0602 20 10

Trsne cepljenke in cepiči, cepljeni ali ukoreninjeni

Uradni list Republike Slovenije
3

56,80/kg
60,00 SIT/kom*

* Izvoznik mora zahtevku priložiti tudi izjavo pridelovalca trsnih cepljenk, da so izvožene cepljenke pridelane v Republiki Sloveniji in
kopijo deklaracije za trsne cepljenke izvožene od 1. 1. 2001.

0701
0701 90
0701 90 90

Krompir, svež ali ohlajen
– Drug:
– – – drugo

*
3,00/kg

* Podpora velja za krompir letine 2000.

0808
0808 10
0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Jabolka, hruške in kutine, sveže
– Jabolka:
– – drugo:
– – – vrste zlati delišes
– – – vrste granny smith
– – – druga

*
*
*

* Podpora velja za izvoz jabolk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 30,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša
višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00
SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali
zadruge, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.
Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži namenjeni končnemu potrošniku (embalaža do 25 kg), razen za izvoz.

0808 20
0808 20 50

– Hruške in kutine:
– – hruške:
– – – druge

*

* Podpora velja za izvoz hrušk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 31,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša
višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00
SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali
zadruge, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.
Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži namenjeni končnemu potrošniku (embalaža do 25 kg), razen za izvoz.

1601
1601 00 10
1601 00 91
1601 00 99
1602
1602 10 00
1602 20
1602 31
1602 32
1602 39
1602 41
1602 41 10
1602 42
1602 42 10
1602 49

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi teh proizvodov
– Iz jeter
– Drugo:
– – klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane
– – drugo

52,60/kg
47,00/kg

Drugi pripravljeni ali konzervirani
izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
– Homogenizirani proizvodi
– Iz jeter katere koli živali:

35,10/kg
17,30/kg

– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
– – puranov:
– – kokoši vrste Gallus domesticus:
– – drugo:
– Prašičev:
– – šunka (stegno) in njeni kosi:
– – – domačih prašičev
– – plečeta in njihovi kosi:
– – – domačih prašičev
– – drugo, vključno mešanice:
– – – domačih prašičev:

26,80/kg

22,60/kg
17,30/kg*
13,40/kg
82,60/kg
52,00/kg
47,00kg

Uradni list Republike Slovenije
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1602 50
1602 90

– Goved:
– Drugo, vključno z izdelki iz krvi
katerih koli živali:

1604

1604 13

Št.
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Pripravljene ali konzervirane ribe,
kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
– – sardine, velike sardele in papaline:

3

95,50/kg
17,30/kg

**

* Za izvoz v države bivše Jugoslavije in države CEFTE se navedena višina podpore pomnoži s faktorjem 1,50.
** Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo.

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba
in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z
dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40
ut. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez
dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut. %,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10 00

– Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih
za prodajo na drobno
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo

1901 90
1901 90 99

5,80*
5,80*

* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.

2005
2005 20
2005 20 20

2202
2202 90
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen
v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz
tar. št. 2006
– Krompir:
– – – v tankih rezinah, ocvrt ali pečen, osoljen
in začinjen ali ne, v nepredušni embalaži,
primeren za takojšnjo uporabo
Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi
sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače,
razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009
– Drugo:
– – druge, ki vsebujejo maščobe, pridobljene iz proizvodov
iz tar. št. 0401do 0404:
– – – do 0,2 ut. %
– – – 0,2 ut. % ali več, vendar manj kot 2 ut. %
– – – 2 ut. % ali več

25,00/kg

5,80*
5,80*
5,80*

* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.

2204
2204 10
2204 10 19

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina;
grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
– Peneča vina:
– – z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%:
– – – druga
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija
je ustavljena z dodajanjem alkohola:

80,00/l*
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2204 21

– – v posodah do vključno 2 l:
– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, ki se pridelujejo
v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:
iz 2204 21 38 10 – – – – – – – – slovenskega geografskega porekla
– – – – – – druga:
iz 2204 21 78 10 – – – – – – – – slovenskega geografskega porekla
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja od
13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina iz posameznih regij:
2204 21 81
– – – – – – bela
2204 21 82
– – – – – – druga

80,00/l*
80,00/l*

80,00/l*
80,00/l*

* Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla (dokazilo pooblaščenih inštitucij). Podpora se dodeli za vino, ki je ob
izvozu doseglo ceno najmanj 90,00 SIT/l.

2204 29

– – drugo:
– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:
iz 2204 29 18 10 – – – – – – – – slovenskega geografskega porekla
– – – – – – druga:
iz 2204 29 58 10 – – – – – – – – slovenskega geografskega porekla
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja od
13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:
2204 29 81
– – – – – – bela
2204 29 82
– – – – – – druga

60,00/l**
60,00/l**

60,00/l**
60,00/l**

** Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla (dokazilo pooblaščenih institucij). Podpora se dodeli za vino, ki je ob
izvozu doseglo ceno najmanj 40,00 SIT/l. Podpora se daje le za vino, izvoženo v državo, ki je končna destinacija proizvoda.«

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. marca 2001.
Št. 403–22/2000–2
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne
službe prenos zemeljskega plina in gospodarske
javne službe upravljanje prenosnega omrežja

– “uporabnik prenosnega omrežja“ je pravna ali fizična
oseba, ki ima po določbah zakona in te uredbe pravico
dostopa do tega omrežja.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 36/00) ter prvega
in drugega odstavka 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

4. člen
Gospodarski javni službi po tej uredbi mora hkrati opravljati na določeni prenosni smeri oziroma z določenim prenosnim omrežjem ista pravna ali fizična oseba.

UREDBO
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
prenos zemeljskega plina in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja način izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: “prenos“ ali “prenos zemeljskega plina“) in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: “upravljanje prenosnega omrežja“), zlasti pa določa:
– pravice in obveznosti izvajalcev javne službe (obveznosti javne službe);
– organizacijsko zasnovo opravljanja obeh javnih služb;
– način in pogoje zagotavljanja storitev, ki sestavljajo
javno službo;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– način financiranja posamezne javne službe.
2. člen
Prenos in upravljanje omrežja po tej uredbi predstavljata dve javni gospodarski službi in v smislu Energetskega
zakona štejeta za ločeni energetski dejavnosti.
3. člen
Poleg pomenov, določenih v Energetskem zakonu,
imajo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
– “izvajalec gospodarskih javnih služb“ ali “izvajalec“ je
pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarski javni službi po
tej uredbi;
– “odklop“ je prekinitev povezave med priključkom in
prenosnim omrežjem;
– “poslovno občutljiv podatek“: je posamezen podatek
ali sklop povezanih podatkov, ki kaže na značilnost ali okoliščino gospodarskega poslovanja pravne ali fizične osebe,
kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in njihovi
vsebini, obsegu poslovanja, poslovnih rezultatih in podobno;
– “priključek“ je sklop plinovodov in naprav, s katerimi
so objekti proizvajalca ali odjemalca zemeljskega plina povezani z objekti in napravami prenosnega omrežja;
– “proizvodno omrežje“ je omrežje, ki je bilo zgrajeno
kot sestavni del objekta za pridobivanje zemeljskega plina ali
omrežje, ki se uporablja za transport zemeljskega plina od
nahajališča do naprave za oplemenitenje;
– “tarifni odjemalec“ je odjemalec zemeljskega plina,
ki po določbah Energetskega zakona ni upravičeni odjemalec;
– “upravljavec omrežja“ je upravljavec prenosnega
omrežja zemeljskega plina;

5. člen
Gospodarski javni službi po tej uredbi mora izvajalec
opravljati nepretrgano ves čas.
Nastanek obveznosti izvajanja javnih služb se določi v
koncesijski pogodbi, obveznost pa traja ves čas trajanja
koncesijskega razmerja, če ni v koncesijski pogodbi drugače določeno.
Izvajalec javne službe po tej uredbi lahko začasno prekine izvajanje javnih služb le iz razlogov, ki jih določa Energetski zakon in splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz omrežja za prenos zemeljskega plina, ki jih
predpiše Vlada Republike Slovenije, v skladu z drugim odstavkom 70. člena Energetskega zakona.
6. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan pri gradnji, vzdrževanju
ali upravljanju prenosnega omrežja ravnati v skladu z načelom najboljše dosegljive tehnologije, zlasti s tem, da uporablja take gradbene in tehnične rešitve, ki brez nesorazmernih
stroškov v največji možni meri zagotavljajo varnost prenosnega omrežja in zanesljivost njegovega delovanja ter varstvo okolja.
7. člen
Pravna oseba, ki opravlja gospodarski javni službi, ki ju
ureja ta uredba, mora voditi za dobavo plina iz prenosnega
omrežja tarifnim odjemalcem ločen račun od obeh javnih
služb po tej uredbi, in še ločeno od ostalih dejavnosti te
pravne osebe, in pri tem zlasti uporabljati določbe Energetskega zakona o:
– pripravljanju, revidiranju in objavi letnih računovodskih izkazov na način, ki velja za velike gospodarske družbe
(37. člen Energetskega zakona);
– pripravljanju ločenih računovodskih izkazov za dobavo plina iz prenosnega omrežja tarifnim odjemalcem, za obe
javni službi po tej uredbi, in še za ostale energetske dejavnosti in za druge gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja (prvi in
drugi odstavek 38. člena Energetskega zakona);
– oblikovanju in predložitvi v okviru letnega poročila
pravil o razporeditvi sredstev, obveznosti do virov sredstev,
prihodkov in odhodkov na dobavo plina iz prenosnega omrežja tarifnim odjemalcem, na obe javni službi po tej uredbi, na
ostalo energetsko dejavnost in na drugo gospodarsko dejavnost (tretji odstavek 38. člena Energetskega zakona);
– vključitvi v letno poročilo vsake transakcije s povezano družbo ali z družbo, v kateri imajo večinski kapitalski
delež lastniki, ki imajo lastniški delež v pravni osebi, ki
opravlja javni službi po tej uredbi.
Pravna oseba iz prvega odstavka tega člena ne sme
navzkrižno subvencionirati dobave plina tarifnim odjemalcem iz javnih služb po tej uredbi, kakor tudi ne subvencionirati javni službi po tej uredbi iz druge dejavnosti.
Določbe druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka
in določbe drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi
za fizične osebe, ki opravljajo gospodarski javni službi iz te
uredbe.
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2. OPREDELITEV JAVNIH SLUŽB
2.1. Prenos zemeljskega plina

8. člen
Gospodarska javna služba prenos zemeljskega plina
obsega:
– prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju;
– odgovornost za vzdrževanje prenosnega omrežja;
– odgovornost za razvoj in graditev prenosnega
omrežja.
Ni gospodarska javna služba:
– prenos zemeljskega plina od prenosnega omrežja po
neposrednem oskrbovalnem vodu izključno za lastno
porabo;
– prenos zemeljskega plina po proizvodnem omrežju;
– vzdrževanje plinovodov iz prve in druge alinee tega
odstavka.
2.2. Upravljanje prenosnega omrežja
9. člen
Gospodarska javna služba upravljanje prenosnega
omrežja obsega:
– vodenje in obratovanje prenosnega omrežja;
– zagotavljanje dostopa do omrežja upravičenim odjemalcem zemeljskega plina, ki so priključeni na prenosno
omrežje;
– dobava plina tarifnim odjemalcem s prenosnega
omrežja;
– pripravo in izvajanje sistemskih obratovalnih navodil.
10. člen
Vodenje in obratovanje prenosnega omrežja obsega
zlasti:
– odgovornost za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema;
– odgovornost za usklajeno delovanje prenosnega sistema s sosednjimi omrežji;
– koordiniranje dela v prenosnem omrežju;
– izvajanje obratovalnih meritev v prenosnem omrežju;
– predlaganje Vladi Republike Slovenije v sprejem akte, ki urejajo nenadno in nepredvideno pomanjkanje zemeljskega plina na trgu in njihovo izvajanje.
11. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan zagotavljati upravičenim
odjemalcem zemeljskega plina dostop do omrežja na način
in pod pogoji, določenimi v Energetskem zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisih.
12. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan dobavljati plin tarifnim
odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje, kar obsega:
– zagotavljanje zemeljskega plina tem odjemalcem;
– prodajo zemeljskega plina tem odjemalcem v skladu
s tarifnim sistemom za prodajo plina na prenosnem omrežju.

3. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNIH
SLUŽB
13. člen
Za izvajanje javnih služb po tej uredbi mora izvajalec
pridobiti koncesijo.

Uradni list Republike Slovenije
Koncesija se za obe gospodarski javni službi podeli
hkrati in v istem postopku.
Koncesija se podeli bodisi za določeno prenosno smer
ali za določeno območje.
S koncesijo se ne pridobi izključne pravice opravljati
javnih služb po tej uredbi v določeni prenosni smeri ali na
določenem območju.
14. člen
Koncesija se podeli brez javnega razpisa imetniku energetskega dovoljenja za transport plina v določeni prenosni
smeri ali na določenem območju.
Vlogo za pridobitev koncesije mora vložiti imetnik energetskega dovoljenja v roku, določenem v energetskem dovoljenju, vendar ne kasneje kot v 6 mesecih po dokončnosti
dovoljenja. V vlogi mora skladno z energetskim dovoljenjem
navesti pogoje, pod katerimi želi pridobiti koncesijo.
Koncedent mora izdati koncesijski akt v 3 mesecih po
prejemu vloge iz drugega odstavka tega člena, upoštevaje
pogoje energetskega dovoljenja. Koncedent ni vezan na
pogoje koncesije, ki jih imetnik energetskega dovoljenja
predlaga v svoji vlogi. Plačilo koncesije, določeno v koncesijskem aktu, mora biti med drugim odvisno tudi od velikosti
območja oziroma prenosne smeri opravljanja javnih služb,
obsega te dejavnosti in njenih gospodarskih učinkov ter
gospodarskih bremen, zvezanih z izvajanjem obveznosti javne službe.
Če na določenem območju ali v določeni prenosni
smeri imetnik energetskega dovoljenja že ima koncesijo za
opravljanje javnih služb po tej uredbi, je potrebna pridobitev
nove koncesije in sprememba koncesijske pogodbe ali sklenitev nove koncesijske pogodbe le, če:
– je z novim energetskim dovoljenjem predvidena
bistvena razširitev ali povečanje zmogljivosti omrežja;
in
– obseg vlaganj in druge okoliščine investicije, ki je
predmet novega energetskega dovoljenja narekujejo spremembo koncesijske pogodbe ali sklenitev nove pogodbe
(npr. glede trajanja koncesije, plačila koncesije in podobno).
Prenehanje koncesijske pogodbe zaradi prenehanja
energetskega dovoljenja se uredi v koncesijskem aktu in
koncesijski pogodbi.
15. člen
V primeru prisilnega odkupa, odvzema ali prevzema
koncesije v režijo, lahko dotedanji koncedent opravlja do
podelitve nove koncesije javni službi po tej uredbi v režiji v
prenosni smeri ali na območju, za katero je bila podeljena
dotedanja koncesija.
4. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
4.1. Priključitev na omrežje in odklop od prenosnega
omrežja
16. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan priključiti na prenosno
omrežje vsakega:
– odjemalca zemeljskega plina,
– drugega izvajalca javnih služb prenos zemeljskega
plina in upravljanje prenosnega omrežja in
– izvajalca javne službe distribucije zemeljskega plina,
ki izpolnjuje pogoje za priključitev na to omrežje.
Če na določenem območju opravlja javno službo distribucije zemeljskega plina izvajalec javne službe distribucije
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zemeljskega plina, ali če lokalna skupnost pisno obvesti
izvajalca javnih služb, da namerava najkasneje v 3 letih od
tega obvestila organizirati izvajanje distribucije zemeljskega
plina, lahko izvajalec javnih služb priključi na prenosno omrežje tarifnega odjemalca le, če priključitev tarifnega odjemalca na prenosno omrežje ni v nasprotju z odlokom lokalne
skupnosti, ki na tem območju ureja način izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina.
Izvajalec javnih služb ne sme izvajalcem distribucije
zemeljskega plina v medsebojnih pogodbah prepovedovati,
da priključujejo določeno vrsto odjemalcev, zlasti tarifne
odjemalce iz prejšnjega odstavka tega člena.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za posrednika, ki v skladu s 73. členom
Energetskega zakona oskrbuje odjemalce na zaokroženem
gospodarskem območju, ki je obstajalo ob uveljavitvi Energetskega zakona.
Tehnične in druge pogoje za priključitev določajo sistemska obratovalna navodila.
17. člen
Pred začetkom izdelave priključka mora odjemalec pridobiti soglasje upravljavca prenosnega omrežja za priključitev.
Pogoje in merila za izdajo soglasja določajo splošni
pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega
omrežja, izdani v skladu z drugim odstavkom 70. člena
Energetskega zakona.
O izdaji soglasja odloči upravljavec omrežja z odločbo
v upravnem postopku, o pritožbi zoper to odločbo pa odloča
minister, pristojen za energetiko.
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan izvajalec
javnih služb omogočiti priključitev odjemalca na prenosno
omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje,
določene s sistemskimi obratovalnimi navodili.
18. člen
Upravljavec prenosnega omrežja odklopi odjemalca od
prenosnega omrežja iz razlogov za prenehanje dobave energije, navedenih v 75., 76. in 77. členu Energetskega zakona in v splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz prenosnega omrežja.
4.2. Dobava plina tarifnim odjemalcem
19. člen
Izvajalec javnih služb mora poskrbeti za to, da imajo
tarifni odjemalci ves čas zagotovljen zemeljski plin v skladu s
pogodbo o dobavi.
V ta namen mora izvajalec javnih služb zagotoviti varnost dobave, zlasti s sklepanjem ustreznih dolgoročnih pogodb o nakupu zemeljskega plina, dolgoročnih pogodb o
zakupu transportnih kapacitet in o dostopu do omrežja,
dolgoročnih pogodb o skladiščenju plina, skladiščenjem
ustreznih zalog plina in na druge primerne načine.
Minister, pristojen za energetiko, lahko z odločbo v
upravnem postopku naloži izvajalcu javnih služb posamezne
ukrepe iz drugega odstavka tega člena, če je zaradi dobaviteljevega ravnanja ogrožena zanesljivost dobave plina tarifnim odjemalcem.
20. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan, v skladu s splošnimi
pogoji za dobavo in odjem iz prenosnega omrežja po drugem odstavku 70. člena Energetskega zakona, skleniti pogodbo o dobavi plina z vsakim tarifnim odjemalcem, ki je
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priključen na prenosno omrežje, s katerim izvaja javni službi
po tej uredbi.
Pogodba se praviloma sklene za nedoločen čas, razen
če tarifni odjemalec ne zahteva drugače.
Tarifni odjemalec, ki odjema plin s prenosnega omrežja, sme odstopiti od pogodbe o dobavi plina, z odpovednim
rokom, ki se določi v pogodbi o dobavi plina upoštevajoč
obseg njegovega odjema, sklenjene dolgoročne pogodbe
izvajalca javnih služb po tej uredbi o nakupu, prenosu in
skladiščenju zemeljskega plina, ter druge okoliščine, ki vplivajo na posledice odstopa od pogodbe.
V pogodbo o dobavi plina tarifnim odjemalcem sme
izvajalec javnih služb vključiti določbe, ki mu omogočajo
odstop od pogodbe s potekom časa koncesije, če le-ta ne
bo podaljšana ali če ne pridobi nove koncesije za gospodarski javni službi na istem območju.
Podrobneje določajo pravice in obveznosti tarifnega
odjemalca in dobavitelja splošni pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz prenosnega omrežja, ki jih sprejme
Vlada Republike Slovenije v skladu z drugim odstavkom 70.
člena Energetskega zakona.
21. člen
Izvajalec javnih služb mora najmanj enkrat letno informirati posameznega tarifnega odjemalca o gibanju in značilnostih porabe zemeljskega plina značilnih skupin tarifnih
odjemalcev.
Pri tem mora izvajalec javnih služb opozarjati tarifne
odjemalce na obstoječe in načrtovane programe spodbujanja teh odjemalcev k učinkoviti rabi energije, bodisi tiste, ki
jih izvaja dobavitelj ali tiste, ki jih na njegovem območju
izvajanja javnih služb izvajajo druge pravne ali fizične osebe.
4.3. Dostop do prenosnega omrežja
22. člen
Upravičeni odjemalec zemeljskega plina ima pravico
do dostopa do omrežja za izvršitev pogodb o nakupu zemeljskega plina, o čemer se dogovorita upravičeni odjemalec in
izvajalec javnih služb s pogodbo, razen če mu izvajalec
javnih služb dostop zavrne.
Za ugotavljanje, ali gre za upravičenega odjemalca, se
pri izvajalcih javne službe distribucije zemeljskega plina
upošteva kot eno odjemno mesto povezano območje, na
katerem izvajalec javne službe distribucije zemeljskega plina
opravlja to javno službo, ne glede na število priključkov tega
distribucijskega omrežja na prenosno omrežje.
V imenu in za račun upravičenega odjemalca lahko
dostop do omrežja uveljavljajo tudi druge pravne in fizične
osebe.
Pravico dostopa do omrežja imajo pod pogoji in na
način, kot je to določeno s to uredbo tudi drugi izvajalci
javnih služb po tej uredbi ne glede na velikost njihovega
odjema, katerih omrežje je povezano z omrežjem izvajalca
javne službe.
Dostop do omrežja za potrebe tranzita zemeljskega
plina lahko najmanj za količine, ki jih zakon določa kot mejo
za upravičenega odjemalca, uveljavlja vsaka pravna ali fizična oseba, ki izkaže, da ga potrebuje za opravljanje svoje
dejavnosti.
Dostop do omrežja za tranzit zemeljskega plina se uveljavlja na enak način in pod enakimi pogoji, kot določa ta
uredba za dostop upravičenih odjemalcev do omrežja, če to
ne ovira izvajanja javnih služb, ki jih določa Energetski zakon.
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23. člen
Če opravlja izvajalec javnih služb tudi drugo energetsko
dejavnost, zaradi katere je upravičen uveljavljati dostop do
omrežja, mora ta dostop uveljavljati na enak način in pod
enakimi pogoji, kot to velja za ostale upravičence do dostopa, kar zlasti velja za ceno dostopa, vrstni red in postopek
uveljavljanja dostopa in način njegovega plačevanja.
24. člen
Dostop do omrežja se uveljavlja s sklenitvijo pogodbe o
dostopu do omrežja.
Izvajalec javnih služb je dolžan do 30. novembra, z
veljavnostjo za prihodnje koledarsko leto, objaviti cene dostopa do omrežja in morebitne popuste, ki jih daje pod
določenimi pogoji, in sicer ločeno za ceno transporta plina
in za posamezne sistemske storitve, kakor tudi najmanj naslednje okvirne pogoje za sklepanje pogodb o dostopu do
omrežja:
– plačilne pogoje;
– najkrajši in najdaljši čas sklenitve pogodbe;
– najpomembnejše razloge za prenehanje pogodbe;
– druge pogoje sklenitve pogodbe, ki bistveno vplivajo
na pogodbeni položaj strank, kot so zahtevane garancije ali
varščine, pogodbene kazni in podobno.
Pred objavo teh pogojev mora izvajalec nanje pridobiti
soglasje ministra, pristojnega za energetiko. Minister, pristojen za energetiko, pred izdajo soglasja pridobi mnenje
Agencije Republike Slovenije za energijo.
V primerih iz 23. člena te uredbe mora izvajalec javnih
služb zagotavljati svojim organizacijskim enotam dostop do
omrežja pod objavljenimi okvirnimi pogoji iz prvega odstavka
tega člena.
25. člen
S pogodbo o dostopu do omrežja, ki jo skleneta uporabnik omrežja in izvajalec javnih služb, pridobi uporabnik
omrežja za določen čas zagotovljen dostop do prenosnega
omrežja za določeno količino plina ob določenem času in v
določeni prenosni smeri.
Izvajalec javnih služb lahko v pogajanjih o posameznem
dostopu do omrežja odstopi od objavljenih okvirnih pogojev
le iz utemeljenih razlogov, za kar mora dobiti soglasje Agencije Republike Slovenije za energijo za vsak primer posebej.
Sklenjene pogodbe iz prvega odstavka tega člena je
treba nemudoma, najkasneje pa do začetka njihovega izvrševanja, poslati Agenciji Republike Slovenije za energijo.
Agencija lahko odloči, da se ji namesto celotnih pogodb
pošljejo le določeni bistveni podatki iz teh pogodb, in določi
te podatke.
26. člen
Pogodba se sklene na podlagi zahteve uporabnika
omrežja, v kateri morajo biti navedeni bistveni podatki, na
podlagi katerih lahko izvajalec javnih služb na zahtevo odgovori v skladu s tretjim odstavkom 28. člena te uredbe.
Izvajalec javnih služb je po resnih pogajanjih dolžan
skleniti pogodbo iz prvega odstavka tega člena, razen če v
skladu z Energetskim zakonom in to uredbo ne zavrne zahteve za dostop do omrežja.
Izvajalec javnih služb je dolžan skleniti pogodbo iz prvega odstavka tega člena tudi v primeru, ko tako odloči Agencija Republike Slovenije za energijo v skladu s četrtim odstavkom 32. člena Energetskega zakona v postopku odločanja o pobudi uporabnika omrežja, ki je vložil zahtevo za
sklenitev pogodbe.
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27. člen
Izvajalec javnih služb lahko zavrne dostop do omrežja
le zaradi:
– premajhnih zmogljivosti prenosnega omrežja;
– verjetnosti nastopa resnih gospodarskih težav zaradi
sklenjenih dolgoročnih pogodb o nakupu zemeljskega plina
ali o prenosu plina do omrežja, s katerim izvaja javni službi;
– načela vzajemnosti.
28. člen
Pri odločanju o zavrnitvi dostopa do omrežja zaradi
premajhnih zmogljivosti prenosnega omrežja mora izvajalec
javnih služb upoštevati vrstni red prispetja zahtev za dostop
do omrežja, razen če mora za nemoteno dobavo plina tarifnim odjemalcem zagotoviti prednost izvajalcem javne službe distribucija zemeljskega plina.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
izvajalec javnih služb zavrne dostop do omrežja, če bi dostop onemogočil ali otežil dobavo plina tarifnim odjemalcem, kar velja tudi za tarifne odjemalce na distribucijskem
omrežju.
Izvajalec javnih služb je dolžan objavljati okvirne podatke o zasedenosti prenosnega omrežja in v okviru tega odgovoriti najkasneje v štirinajstih dneh na vsako utemeljeno
povpraševanje o tem, ali je prenos določene količine plina v
določeni prenosni smeri glede na zmogljivosti omrežja
mogoč.
29. člen
Če pride do zavrnitve dostopa zaradi premajhnih zmogljivosti prenosnega omrežja, sme upravičeni odjemalec,
kateremu je bil dostop zavrnjen, zahtevati povečanje zmogljivosti prenosnega omrežja izvajalca javnih služb.
V zahtevi, ki jo pošlje izvajalcu javnih služb, mora upravičeni odjemalec navesti zlasti:
– predlagane ukrepe za povečanje zmogljivosti
omrežja,
– način in dinamiko njihove izvedbe,
– način in pogoje, pod katerimi bo zagotovil sredstva
za financiranje teh ukrepov,
– način povrnitve vloženih sredstev ali drug način ureditve razmerij med upravičenim odjemalcem in izvajalcem
javnih služb glede tega vložka,
– druge bistvene sestavine pogodbe, s katero predlaga ureditev razmerij v zvezi s povečanjem zmogljivosti prenosnega omrežja.
Če po resnih pogajanjih o zahtevi upravičenega odjemalca ne pride do soglasja o predlaganem povečanju zmogljivosti prenosnega omrežja, izvajalec javnih služb ni dolžan
skleniti pogodbe o tem, razen če mu tako ne naloži Agencija
Republike Slovenije za energijo v skladu s sedmim odstavkom 32. člena Energetskega zakona v postopku odločanja
o pobudi uporabnika omrežja, ki je vložil zahtevo za sklenitev pogodbe o povečanju zmogljivosti prenosnega omrežja.
Če se ne odloči za vložitev zahteve po prvem odstavku
tega člena uredbe, sme upravičeni odjemalec, kateremu je
bil dostop zavrnjen, po pridobitvi energetskega dovoljenja
zgraditi neposredni oskrbovalni plinovod.
30. člen
Če izvajalec javnih služb meni, da bo zaradi posameznega zahtevanega dostopa do omrežja zašel v resne ekonomske ali finančne težave zaradi že sklenjenih dolgoročnih
pogodb o nakupu zemeljskega plina ali o prenosu plina do
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omrežja, s katerim izvaja javni službi, mora pred zavrnitvijo
zahteve za sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja dobiti
dovoljenje Agencije Republike Slovenije za energijo, da lahko tak dostop zavrne.
Pri odločanju o izdaji dovoljenja za zavrnitev dostopa
po prvem odstavku tega člena mora Agencija Republike
Slovenije za energijo zlasti upoštevati:
– zagotavljanje konkurenčnega trga z zemeljskim plinom;
– obveznosti javne službe izvajalca javnih služb, zlasti
zanesljivost in varnost dobave;
– položaj izvajalca javnih služb na trgu in dejansko stanje konkurence na tem trgu;
– stopnjo resnosti ekonomskih in finančnih težav izvajalca javnih služb in/ali upravičenih odjemalcev;
– čas sklenitve dolgoročnih pogodb, ki so morebitni
razlog za zavrnitev dostopa;
– možnosti izvajalca javnih služb, da bi resne ekonomske in finančne težave predvidel že ob sklenitvi pogodbe,
zlasti upoštevaje splošne težnje odpiranja trga z zemeljskim
plinom;
– prizadevanje izvajalca javnih služb za rešitev problema;
– stopnjo povezanosti omrežja izvajalca javnih služb z
drugimi omrežji.
Ni mogoče šteti, da bodo nastale resne ekonomske
težave, če zaradi dovoljenega dostopa do omrežja prodaja
plina izvajalca javnih služb ne bo padla pod najmanjšo količino oziroma zmogljivost, ki jo je treba plačati ne glede na
odjem oziroma uporabo po dolgoročnih pogodbah, ki so
morebitni razlog za zavrnitev dostopa.
31. člen
Če tako zahtevajo ratificiran mednarodni sporazum ali
na njegovi podlagi izdani akti, mora Agencija Republike
Slovenije za energijo pred izdajo dovoljenja za zavrnitev
dostopa po 30. členu te uredbe izvesti postopek, ki ga tak
sporazum oziroma akt določa.
V postopku odločanja o izdaji dovoljenja za zavrnitev
dostopa do omrežja po 30. členu te uredbe ima upravičeni
odjemalec, ki je vložil zahtevo za dostop, položaj stranke.
32. člen
Izvajalec javnih služb lahko po načelu vzajemnosti zavrne dostop do omrežja upravičenemu odjemalcu v Republiki
Sloveniji, ki kupuje zemeljski plin od prodajalca v državi, v
kateri tak odjemalec ni upravičeni odjemalec.
Agencija Republike Slovenije za energijo naloži izvajalcu javnih služb sklenitev pogodbe o dostopu na pobudo
upravičenega odjemalca, kateremu je bil dostop do omrežja
zavrnjen zaradi načela vzajemnosti:
– če oceni, da s tem ne bo prišlo do neravnotežja v
odpiranju trga z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji in
državi prodajalca, od katerega namerava upravičeni odjemalec kupiti plin;
ali
– če tako zahteva pristojni organ v skladu z mednarodnim sporazumom ali na njegovi podlagi izdanim aktom.
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34. člen
Izvajalec javnih služb mora nemudoma in v najkrajšem
možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare,
do katerih pride na prenosnem omrežju.
V ta namen mora izvajalec javnih služb organizirati stalno službo, ki mora razpolagati z ustreznim številom usposobljenih ljudi in opremo za takojšnje posege v zvezi z odpravljanjem poškodb in okvar na prenosnem omrežju.
Če izvajalec javnih služb ne organizira svoje stalne službe, lahko zagotovi to stalno službo v sporazumu z drugim
izvajalcem prenosa zemeljskega plina na območju Republike Slovenije.
4.5. Razvoj prenosnega omrežja
35. člen
Izvajalec prenosa zemeljskega plina je dolžan vsaki dve
leti pripraviti za naslednjih deset let, oziroma največ za čas
trajanja koncesije, načrt razvoja prenosnega omrežja na območju, na katerem izvaja to javno službo, upoštevaje podatke o zasedenosti omrežja oziroma njihove analize, in ga
uskladiti z nacionalnim energetskim programom.
Izvajalec prenosa zemeljskega plina si je dolžan prizadevati za uresničitev načrta razvoja prenosnega omrežja.
36. člen
Načrt razvoja prenosnega omrežja mora izvajalec prenosa zemeljskega plina takoj po sprejemu poslati ministru,
pristojnemu za energetiko.
Če minister ugotovi, da je načrt razvoja prenosnega
omrežja v določenih delih neskladen z nacionalnim energetskim programom, lahko zahteva, da ga izvajalec prenosa
zemeljskega plina v teh delih spremeni.
Izvajalec prenosa zemeljskega plina si je dolžan prizadevati za vključitev ciljev načrta razvoja prenosnega omrežja
v prostorske načrte države in lokalnih skupnosti.
37. člen
Izvajalec javnih služb skladno s predpisi izdaja soglasja
k nameravanim posegom v prostor, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na objekte in naprave, ki sestavljajo omrežje za prenos zemeljskega plina, s katerim izvaja to javno službo.
Pri izdajanju soglasja iz prvega odstavka tega člena in
določitvi pogojev za izvedbo nameravanega posega v prostor mora izvajalec javnih služb skrbeti za tako stanje prenosnega omrežja, da je omogočeno njegovo varno, zanesljivo
in učinkovito obratovanje.

5. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
38. člen
Javni službi po tej uredbi se financirata iz:
– plačil za uporabo omrežja;
– plačil tarifnih odjemalcev za dobavo zemeljskega
plina.

4.4. Vzdrževanje prenosnega omrežja
33. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan investicijsko in tekoče
vzdrževati oziroma zagotavljati tekoče vzdrževanje prenosnega omrežja, s katerim izvaja to javno službo tako, da je
ves čas ohranjena njegova nezmanjšana funkcionalnost,
obratovalna usposobljenost in varnost delovanja.

39. člen
Plačila za uporabo omrežja plačujejo uporabniki omrežja izvajalcu javnih služb v skladu s pogodbo o dostopu do
omrežja za vsak posamezen dostop do omrežja.
Cena za uporabo omrežja obsega ceno za transport
plina in ceno posameznih sistemskih storitev, ki jih uporabnik uporablja.
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40. člen
Tarifni sistem za zemeljski plin na prenosnem omrežju,
s katerim izvaja javno službo, izdela in objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije izvajalec javne službe potem, ko je dala
nanj soglasje Vlada Republike Slovenije.
Način določitve tarifnih postavk se uredi v koncesijski
pogodbi. Če predpisi o nadzoru nad cenami drugače ne
določajo, je treba pri določitvi teh postavk upoštevati zlasti:
– ceno nakupa plina;
– stroške izgub plina in plina, ki mora biti ves čas v
omrežju;
– stroške zalog plina;
– amortizacijo, materialne stroške in stroške dela, potrebne za dobavo plina tarifnim odjemalcem;
– stroške dostopa do lastnega prenosnega omrežja za
plin, dobavljen tarifnim odjemalcem;
– stroške dostopa do drugih prenosnih omrežij in prenosa po teh omrežjih;
– donos na sredstva, vložena za dobavo plina tarifnim
odjemalcem s prenosnega omrežja, ki omogoča izvajalcu
javnih služb pogoje za dolgoročni razvoj.
Stroški iz prejšnjega odstavka se upoštevajo v tarifnem
sistemu tako, da spodbujajo racionalizacijo poslovanja in
učinkovito gospodarsko ravnanje izvajalca javnih služb (npr.
z določitvijo censkih kapic in podobno).
Cena plina se določi upoštevajoč porabljene količine
plina, izmerjene na števcu, ter uporabljano in zagotavljano
zmogljivost sistema.
41. člen
Izvajalec javnih služb mora na zahtevo ministrstvu, pristojnemu za energetiko in Agenciji Republike Slovenije za
energijo dajati na razpolago vse podatke, ki so potrebni za
izvajanje njenih nalog v skladu s predpisi, zlasti pa:
– podatke o finančnem poslovanju;
– podatke o vloženem kapitalu in njegovih lastnikih;
– podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje stroškov ali drugače vplivajo na navedene cene.
6. DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNIH SLUŽB
42. člen
Izvajalec javnih služb mora zagotavljati drugim omrežjem, s katerimi je povezano omrežje njegovega izvajanja
javne službe, zadostne podatke, da je zagotovljen varen in
učinkovit transport in skladiščenje plina ter varno in zanesljivo obratovanje povezanih omrežij.
Izvajalec javnih služb mora varovati zaupne ali poslovno
občutljive podatke, do katerih je prišel pri izvajanju svoje
javne službe, tudi če niso določeni kot poslovna tajnost. Ta
obveznost ne more biti podlaga za zavrnitev dajanja podatkov Agenciji Republike Slovenije za energijo ali državnim
organom, vendar so Agencija in državni organi v skladu s
predpisi dolžni skrbeti za varovanje takih podatkov.
Izvajalec javnih služb ne sme pri prodaji in nakupu plina
izkoriščati zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, do katerih je prišel pri izvajanju svoje javne službe, zlasti pri pogajanju o dostopu do omrežja.
43. člen
Izvajalec javnih služb mora skleniti pogodbo o dobavi
plina s posrednikom na obstoječem zaokroženem gospodarskem kompleksu po 73. členu Energetskega zakona, ali mu
dovoliti pod pogoji iz Energetskega zakona in te uredbe dostop do omrežja, če ima tak posrednik koncesijo za distribucijo zemeljskega plina na območju obstoječega zaokroženega
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gospodarskega kompleksa, ali drugače pridobi v skladu s
predpisi pravico opravljati to javno službo na tem območju.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Upravičenemu odjemalcu, ki je priključen na prenosno
omrežje, pa ob uveljavitvi določbe drugega odstavka 115.
člena Energetskega zakona (1. januarja 2003) nima dolgoročne pogodbe o dobavi plina in ne bo samostojno organiziral
nakupa zemeljskega plina in potrebnega dostopa do omrežja,
je izvajalec javnih služb, ki mu je dobavljal zemeljski plin do
nastopa tega roka, dolžan dobavljati ta plin še naprej.
Upravičeni odjemalec iz prvega odstavka tega člena
uredbe mora za zagotovitev nadaljnje dobave po tem členu
pisno sporočiti svojemu dobavitelju, da ne bo samostojno
organiziral nakupa zemeljskega plina, najkasneje šest mesecev pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena (1. januarja 2003) in do roka iz prvega odstavka tega člena skleniti
pogodbo o nadaljnji dobavi z izvajalcem javne službe, sicer
izgubi pravico nadaljnje dobave iz tega člena uredbe.
Ceno nadaljnje dobave zemeljskega plina iz tega člena
uredbe oblikuje dobavitelj prosto, upoštevaje, da mora biti
praviloma ta cena v okviru načel dobrega gospodarjenja
oblikovana stroškovno.
Upravičeni odjemalec iz prvega odstavka tega člena
lahko vsak čas odstopi od pogodbe o nadaljnji dobavi po
tem členu uredbe z odpovednim rokom dvanajst mesecev.
Dobaviteljeva obveznost nadaljnje dobave iz tega člena
uredbe traja tri leta od poteka roka iz prvega odstavka tega
člena (1. januarja 2003).
Dobavitelj je dolžan vse upravičene odjemalce iz prvega odstavka tega člena pisno obvestiti o pravici nadaljnje
dobave po tem členu uredbe in jih zlasti opozoriti na to, da
izgubijo pravico nadaljnje dobave, če opustijo pisno obvestilo iz drugega odstavka tega člena.
45. člen
Določbe 7. člena te uredbe o ločitvi opravljanja obeh
javnih služb po tej uredbi se začnejo uporabljati 1. januarja
2003.
Določbe o dostopu do omrežja se začnejo za upravičene odjemalce uporabljati 1. januarja 2003, razen za odjemalce, ki imajo pravico do dostopa do omrežja v skladu z
drugim odstavkom 46. člena te uredbe.
Določbe 43. člena te uredbe se začnejo uporabljati v
osemnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe, vendar ne
pred potekom dvanajst mesecev od uveljavitve uredbe iz
drugega odstavka 7. člena Energetskega zakona in ne pred
potekom dvanajst mesecev od uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 50. člena Energetskega zakona.
46. člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 16. člena te
uredbe imajo tarifni odjemalci, ki so ob uveljavitvi te uredbe
priključeni na omrežje izvajalca javnih služb, pravico ostati
priključeni na to omrežje in se oskrbovati iz tega omrežja.
47. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št.
77/96), razen določb 12. do 20. člena te uredbe.
Upravičeni odjemalci, ki so imeli po 8. členu uredbe o
načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja pravico dostopa do
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omrežja, uveljavljajo pravico dostopa do omrežja tudi pred
1. januarjem 2003 na način in pod pogoji iz te uredbe.
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KODEKS RAVNANJA JAVNIH USLUŽBENCEV
Uporaba

48. člen
Pravna oseba, ki ob uveljavitvi te uredbe opravlja javno
službo oskrbe z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja
na vsem območju Republike Slovenije, ima pravico opravljati javni službi po tej uredbi do pridobitve koncesije za ti dve
javni službi v obsegu, kot ju opravlja ob uveljavitvi te uredbe.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 14. člena te uredbe se pravni osebi iz prvega odstavka
tega člena koncesija za opravljanje javnih služb po tej uredbi v
obsegu, kot ju opravlja ob uveljavitvi te uredbe, podeli še pred
pridobitvijo energetskega dovoljenja brez izdaje posebnega
koncesijskega akta. Za podelitev te koncesije tudi ni potrebna
vloga pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Plačilo koncesije iz drugega odstavka tega člena se
določi v koncesijski pogodbi v določenem znesku od m3
prenesenega plina.
Koncesijska pogodba s pravno osebo iz prvega odstavka tega člena se sklene v enem mesecu od uveljavitve te
uredbe.
49. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 319-05/2000-1
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1. člen
1. Ta kodeks se uporablja za vse javne uslužbence.
2. Za namen tega kodeksa “javni uslužbenec” pomeni
osebo, ki je zaposlena pri državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih skladih, javnih agencijah
in drugih osebah javnega prava, ki pretežno izvajajo upravne
naloge.
2. člen
1. Predstojnik je dolžan seznaniti javnega uslužbenca z
določbami tega kodeksa.
2. Ta kodeks je sestavni del načel opravljanja javnih
nalog od trenutka, ko javni uslužbenec potrdi, da je bil z njim
seznanjen.
3. Vsak javni uslužbenec je dolžan storiti vse potrebno,
da se ravna po določbah tega kodeksa.
Namen kodeksa
3. člen
1. Namen tega kodeksa je opredeliti načela opravljanja
javnih nalog, po katerih se morajo ravnati javni uslužbenci.
Ta kodeks je tudi pripomoček javnim uslužbencem za uresničevanje teh načel.
2. Ta kodeks je namenjen tudi seznanitvi javnosti z
ravnanjem, ki ga ima pravico pričakovati od javnih uslužbencev.
Načela ravnanja

474.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 18. januarja
2001 pod točko 5D obravnavala predlog kodeksa ravnanja
javnih uslužbencev in sprejela naslednje

SKLEPE
1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot
priporočilo vsem članicam Sveta Evrope.
2. Vlada Republike Slovenije priporoča sindikatom in
stanovskim organizacijam zaposlenih v javni upravi, da kodeks upoštevajo pri pripravi svojih kodeksov.
3. Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvom in
vladnim službam, da kodeks upoštevajo v postopkih zaposlovanja in pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja organizacije in delovnopravne zakonodaje.
4. Vlada Republike Slovenije se je zavezala, da bo
kodeks smiselno uporabljala tudi za ministre in druge funkcionarje.
5. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se besedilo
kodeksa objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj z
navedenimi sklepi.
Št. 016-03/2001-1
Ljubljana, dne 18. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4. člen
1. Javni uslužbenec mora opravljati javne naloge na
podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov častno
in v mejah tega kodeksa ter spoštovanja človekovega dostojanstva.
2. Javni uslužbenec mora delovati politično nevtralno
in nepristransko.
5. člen
1. Javni uslužbenec mora biti lojalen do delodajalca,
pri katerem opravlja javne naloge.
2. Od javnega uslužbenca se pričakuje, da opravlja
naloge strokovno, vestno, nepristransko in kakovostno, pri
tem pa upošteva le javni interes in konkretne okoliščine
primera.
3. Javni uslužbenec mora biti spoštljiv tako v odnosih z
državljani, ki jim služi, kot v odnosih s svojimi predstojniki, z
drugimi javnimi uslužbenci in s podrejenim osebjem.
6. člen
Pri opravljanju javnih nalog javni uslužbenec ne sme
ravnati samovoljno ali v škodo katere koli osebe, skupine,
osebe javnega ali zasebnega prava. Pri opravljanju javnih
nalog mora javni uslužbenec primerno upoštevati pravice,
dolžnosti in ustrezne interese le-teh.
7. člen
Javni uslužbenec mora pri odločanju ravnati v skladu s
prvim odstavkom 5. člena tega kodeksa, svojo pravico do
odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko
in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
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8. člen
1. Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov, bodisi da je to nasprotje resnično ali možno.
2. Javni uslužbenec ne sme izkoriščati svojega položaja za svoj zasebni interes.
9. člen
Javni uslužbenec mora vedno ravnati tako, da ohranja
in krepi zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in
učinkovitost opravljanja javnih nalog.
10. člen
Javni uslužbenec je odgovoren svojemu neposrednemu predstojniku, če predpisi ne določajo drugače.
11. člen
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z
vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
Prijava nezakonitega ravnanja
12. člen
1. Javni uslužbenec, ki meni, da se od njega zahteva
ravnanje, ki je nezakonito, nepravilno ali neetično in pri
katerem gre za delovanje, ki ni v skladu s tem kodeksom,
mora to prijaviti v skladu z zakonom.
2. Javni uslužbenec mora v skladu z zakonom prijaviti
pristojnemu organu, če ugotovi, da drugi javni uslužbenci
kršijo ta kodeks.
3. Javni uslužbenec, ki je kar koli od navedenega prijavil v skladu z zakonom in meni, da odziv ni sorazmeren z
njegovo skrbjo, lahko zadevo pisno prijavi predstojniku ustreznega organa.
4. Če zadeve ni mogoče rešiti s postopki in pritožbami,
določenimi v predpisih o javni upravi, tako da bo to sprejemljivo za javnega uslužbenca, mora javni uslužbenec izpeljati
navodila, ki mu jih da predstojnik.
5. Javni uslužbenec mora pristojnim organom prijaviti
vsak dokaz, navedbo ali sum nezakonitega ali kaznivega
dejanja v zvezi z opravljanjem javnih nalog, za katere je
izvedel med zaposlitvijo ali v zvezi z njo. Preiskavo o prijavljenih dejstvih opravijo pristojni organi.
6. Zagotoviti se mora, da je javni uslužbenec, ki je kar
koli od navedenega prijavil iz utemeljenega razloga in v dobri
veri, varovan pred šikaniranjem, grožnjami in podobnim ravnanjem, ki ogroža opravljanje javnih nalog.
Nasprotje interesov
13. člen
1. Nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva
ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno
opravljanje javnih nalog.
2. Zasebni interes javnega uslužbenca vključuje kakršno koli korist zanj, za njegovo družino, bližnje sorodnike,
prijatelje in osebe ali osebe javnega ali zasebnega prava, s
katerimi ima ali je imel poslovne ali politične stike. Zasebni
interes vključuje tudi kakršno koli obveznost, bodisi finančno ali drugo, ki se nanaša na javnega uslužbenca.
3. Ker je javni uslužbenec običajno edina oseba, ki ve
za nasprotje interesov, je javni uslužbenec osebno odgovoren, da:
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– je pozoren na kakršno koli dejansko ali možno nasprotje interesov,
– ukrepa, da bi se takemu nasprotju interesov izognil,
– razkrije svojemu nadrejenemu tako nasprotje interesov, kakor hitro ga ugotovi,
– se ravna po končni odločitvi predstojnika, da se
umakne iz okoliščin ali da se izogne okoliščinam, ki povzročajo nasprotje interesov.
4. Kadar je potrebno, da to stori, naj javni uslužbenec
izjavi, ali obstaja nasprotje interesov ali ne.
5. Kakršno koli nasprotje interesov, ki ga navede kandidat za delovno mesto ali zaposleni pri osebi javnega prava,
je treba rešiti pred sklenitvijo delovnega razmerja ali pred
razporeditvijo na delovno mesto.
Izjava o interesih
14. člen
Javni uslužbenec, ki je na položaju, na katerem lahko
na njegove osebne ali zasebne interese vplivajo njegove
uradne dolžnosti, mora v skladu z zakonom ob imenovanju
na položaj redno ali kadar koli se pojavijo spremembe interesov, navesti naravo in obseg teh interesov.
Nezdružljivi interesi
15. člen
1. Javni uslužbenec ne sme opravljati nezdružljive funkcije in nezdružljive pridobitne ali nepridobitne dejavnosti, ki
niso združljive s pravilnim opravljanjem javnih nalog in s
pravicami in obveznostmi javnega uslužbenca ali mu jih krnijo. Kadar ni jasno, ali je opravljanje javnih nalog z navedenima dejavnostima ali funkcijo nezdružljivo, se mora javni uslužbenec posvetovati s svojim predstojnikom.
2. V skladu z določbami zakona se od javnega uslužbenca zahteva, da obvesti in pridobi od svojega delodajalca dovoljenje za opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti ali za sprejetje določenih položajev ali funkcij zunaj
svoje zaposlitve pri delodajalcu.
3. Javni uslužbenec mora na podlagi zakona navesti
članstvo v organizaciji ali povezanost z organizacijo, ki bi
lahko vplivala na njegov položaj ali pravilno opravljanje njegovih dolžnosti javnega uslužbenca.
Politična ali javna dejavnost
16. člen
1. V skladu s spoštovanjem temeljnih in ustavnih pravic
in dolžnosti mora javni uslužbenec skrbeti, da nobena od
njegovih političnih dejavnosti ali sodelovanje pri političnih ali
javnih razpravah ne okrni zaupanja javnosti in njegovih delodajalcev v njegovo sposobnost, da svoje dolžnosti opravlja
nepristransko in lojalno.
2. Pri opravljanju javnih nalog javni uslužbenec ne sme
dopustiti, da bi ga uporabili za strankarske politične namene.
3. Javni uslužbenec mora upoštevati vse omejitve politične dejavnosti, ki jih zakon nalaga določenim kategorijam
javnih uslužbencev zaradi njihovega položaja ali narave opravljanja javnih nalog.
Varstvo zasebnosti javnega uslužbenca
17. člen
Delodajalec mora narediti vse, kar je potrebno, da se
zagotovi, da bo zasebnost javnega uslužbenca ustrezno
spoštovana; zato je treba izjave javnega uslužbenca, ki jih
določa ta kodeks, varovati kot zaupne, razen če zakon določa drugače.
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Darila
18. člen
1. Javni uslužbenec ne sme zahtevati ali sprejemati
daril, uslug, gostoljubnosti ali druge koristi zase ali za svojo
družino, bližnje sorodnike, prijatelje, osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne ali politične
stike, ki bi lahko vplivali ali ustvarjali videz, da vplivajo na
nepristranskost, s katero opravlja javne naloge, oziroma ustvarjajo ali bi lahko ustvarjali videz, da so nagrada v zvezi z
opravljanjem javnih nalog. To ne vključuje običajne gostoljubnosti ali daril majhne vrednosti.
2. Če je javni uslužbenec v dvomu glede tega, ali lahko
sprejme ugodnosti iz prejšnjega odstavka, se mora posvetovati s svojim predstojnikom.
Odziv na neprimerne ponudbe
19. člen
Če javnemu uslužbencu ponudijo nedovoljene ugodnosti iz 18. člena tega kodeksa, mora ukrepati na naslednji
način:
– naj zavrne nedovoljeno ugodnost; ni treba, da jo
sprejme zato, da bi jo uporabil kot dokaz,
– naj poskuša identificirati osebo, ki je dala ponudbo,
– naj se izogiba dolgotrajnim stikom, vendar pa je poznavanje razloga za ponudbo lahko koristno kot dokaz,
– če darila ni mogoče zavrniti ali vrniti pošiljatelju, naj
ga shrani in naj ga ne uporablja,
– naj po možnosti pridobi priče,
– naj čim prej pripravi pisni uradni zaznamek o ponudbi, poskusu ali izročitvi nedovoljene ugodnosti,
– naj vse čim prej prijavi svojemu predstojniku ali neposredno pristojnemu organu,
– naj nadaljuje z opravljanjem javnih nalog, zlasti naloge,
v zvezi s katero mu je bila ponujena nedovoljena ugodnost.
Dovzetnost za vplive drugih
20. člen
Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da ga postavijo v
položaj oziroma da se ustvari videz, da so ga postavili v
položaj obveznosti, da vrne uslugo kateri koli osebi ali pravni
osebi javnega ali zasebnega prava. Prav tako naj se tudi v
uradnem svojstvu ali v zasebnem življenju ne obnaša tako,
da je dovzeten za neprimerno vplivanje drugih.
Zloraba uradnega položaja
21. člen
1. Javni uslužbenec ne sme ponujati ali dajati kakršne
koli prednosti v zvezi z opravljanjem javnih nalog, ki bi bila
kakor koli povezana z njegovim položajem javnega uslužbenca, razen če je po zakonu pooblaščen, da to stori.
2. Javni uslužbenec ne sme v zasebne namene vplivati
na katero koli osebo, osebo javnega ali zasebnega prava ali
na druge javne uslužbence z uporabo svojega uradnega
položaja ali s ponujanjem osebnih ugodnosti.
Informacije, ki jih imajo javni organi
22. člen
1. Ob upoštevanju okvira, ki ga daje domača zakonodaja za dostop do informacij, ki jih imajo osebe javnega
prava, sme javni uslužbenec razkriti informacije ob upošte-
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vanju predpisov, ki veljajo za osebo javnega prava, pri kateri
je zaposlen.
2. Javni uslužbenec mora ustrezno ukrepati, da zavaruje varstvo in zaupnost informacij, za katere je odgovoren
ali za katere izve nepooblaščeno.
3. Javni uslužbenec naj ne poskuša priti do informacij,
za katere je neprimerno, da bi jih imel.
4. Javni uslužbenec ne sme zlorabljati informacij, ki jih
utegne pridobiti med zaposlitvijo ali v zvezi z njo.
5. Prav tako je dolžnost javnega uslužbenca, da ne
zamolči uradnih informacij, za katere je prav, da se objavijo,
ter da ne daje informacij, za katere ve ali iz utemeljenega
razloga meni, da so napačne ali zavajajoče.
Javna sredstva
23. člen
Pri uresničevanju svoje pravice do odločanja po prosti
presoji mora javni uslužbenec zagotoviti, da se javno premoženje in finančna sredstva, ki so mu zaupana, upravljajo in
uporabljajo učinkovito, smotrno in gospodarno. Navedeno
se ne sme uporabljati v zasebne namene, razen kadar je za
to dano dovoljenje v skladu z zakonom.
Preverjanje poštenosti
24. člen
1. Javni uslužbenec, ki je pristojen za kadrovanje, napredovanje ali razporeditve javnih uslužbencev, mora zagotoviti, da se opravijo primerna preverjanja poštenosti kandidata ali zaposlenega, če to določa zakon.
2. Če zaradi izida takega preverjanja ne ve, kako naj
ravna naprej, naj zahteva odločitev predstojnika.
Odgovornost nadrejenega
25. člen
1. Javni uslužbenec, ki nadzoruje ali vodi druge javne
uslužbence, mora to opravljati v skladu s predpisi, politikami
in cilji osebe javnega prava, za katero dela. Odgovarjati
mora za dejanja ali opustitve, ki jih stori njegovo osebje pri
opravljanju javnih nalog, če ni ukrepal primerno, da bi taka
dejanja ali opustitve preprečil, kot to izhaja iz njegovega
položaja.
2. Javni uslužbenec, ki nadzoruje ali vodi druge javne
uslužbence, mora primerno ukrepati, da bi preprečil korupcijo svojega osebja v zvezi z opravljanjem javnih nalog. Ti
ukrepi lahko vključujejo poudarjanje in uveljavljanje pravil in
predpisov, zagotavljanje ustreznega izobraževanja ali usposabljanja. Pozoren mora biti na znake finančnih in drugih
težav svojega osebja, s svojim osebnim vedenjem mora
dajati zgled spodobnosti in poštenosti.
Prenehanje zaposlitve
26. člen
1. Javni uslužbenec ne sme izkoristiti svoje zaposlitve,
da pridobi priložnost za zaposlitev zunaj osebe javnega prava.
2. Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da bi možnost
druge zaposlitve zanj ustvarila dejansko ali možno nasprotje
interesov. Takoj mora razkriti svojemu predstojniku kakršno
koli konkretno ponudbo za zaposlitev, ki bi lahko ustvarila
nasprotje interesov. Svojemu predstojniku mora tudi razkriti,
če je sprejel tako ponudbo za zaposlitev.
3. V skladu z zakonom v določenem časovnem obdobje nekdanji javni uslužbenec ne sme delovati za katero koli
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osebo javnega ali zasebnega prava v kakršni koli zadevi, pri
kateri je deloval ali svetoval pri opravljanju javnih nalog.
4. Nekdanji javni uslužbenec ne sme uporabljati ali razkrivati zaupnih informacij, ki jih je pridobil kot javni uslužbenec, razen če je po zakonu pooblaščen, da to stori.
5. Javni uslužbenec mora ravnati v skladu s pravili, ki
jih je moral spoštovati med opravljanjem javnih nalog.
Razmerja z nekdanjimi javnimi uslužbenci
27. člen
Javni uslužbenec ne sme ugodneje obravnavati nekdanjih javnih uslužbencev ali jim dati prednosti pri dostopu do
javne službe.
Spoštovanje kodeksa
28. člen
1. Javni uslužbenec je dolžan, da ravna v skladu s tem
kodeksom, zato mora biti seznanjen z njegovimi določbami
in morebitnimi spremembami. Poišče naj pomoč pri predstojniku, kadar ni prepričan, kako naj ravna.
2. V skladu z drugim odstavkom 2. člena tega kodeksa
so določbe tega kodeksa del pogojev za zaposlitev javnega
uslužbenca. Kršitev kodeksa ima lahko za posledico uvedbo
disciplinskega postopka zoper javnega uslužbenca.
3. Predstojnik mora kodeks vključiti v pogoje za sklenitev zaposlitve.
4. Javni uslužbenec, ki nadzoruje ali vodi druge javne
uslužbence, je odgovoren, da poskrbi, da upoštevajo ta
kodeks, in da sprejme ali predlaga ustrezen disciplinski
ukrep, če pride do njegove kršitve.

475.

Sklep o uradu predsednika vlade

Na podlagi prvega odstavka 22. člena in četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00)
je Vlada Republike Slovenije na 9. seji dne 25. januarja
2001 sprejela

SKLEP
o uradu predsednika vlade
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prične z delom Urad
predsednika Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
V uradu se opravljajo usklajevalne in strokovne naloge
za predsednika vlade, in sicer:
– pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve
predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter
za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in
upravnih usmeritev vlade,
– pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za
sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike
Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij,
– pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za
sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne družbe, drugih institucij ter z
mediji,
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– spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih
predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo
iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo
posameznih ministrstev,
– organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi,
– usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete,
ministrske svetnike in državne sekretarje v uradu,
– usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki
varujejo predsednika vlade,
– organiziranje in zagotavljanje administrativno tehnične podpore delu urada,
– opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.
3. člen
Urad vodi direktor urada.
Direktor urada lahko pooblasti državnega sekretarja v
uradu, da ga v primeru odsotnosti nadomešča v pravicah in
obveznostih, ki mu jih določi.
4. člen
Generalni sekretariat vlade opravlja za urad tiste strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki so določene v
aktu vlade o generalnem sekretariatu.
5. člen
Direktor urada na podlagi predhodnega soglasja predsednika vlade in s soglasjem vlade izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu.
Direktor urada mora izdati akt iz prejšnjega odstavka v
roku enega meseca od dneva imenovanja.
6. člen
Delavci kabineta predsednika vlade iz urada predsednika vlade, ki je bil ustanovljen s sklepom o ustanovitvi in
nalogah Urada predsednika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/93 in 16/99) nadaljujejo z delom kot
delavci urada predsednika vlade.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi in nalogah Urada predsednika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/93 in 16/99).
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 023-14/2001-1
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

476.

Sklep o Generalnem sekretariatu Vlade
Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena in 25. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je Vlada Republike Slovenije na 9. seji dne 25. januarja 2001 sprejela

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o Generalnem sekretariatu Vlade Republike
Slovenije
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prične z delom Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: generalni sekretariat).
2. člen
V generalnem sekretariatu se opravljajo organizacijske,
strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:
– izvedbo sej Vlade Republike Slovenije, njenih delovnih teles, strokovnih svetov ter drugih vladnih teles;
– spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela
Vlada Republike Slovenije ter obveznosti, ki jih je prevzela
ali so naložene Vladi Republike Slovenije;
– sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu Državnega zbora Republike Slovenije ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije,
z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje
z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami;
– zagotavljanje mnenj in drugih gradiv namenjenih za
oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles;
– na organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih
predstojnik je generalni sekretar vlade;
– druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih
delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik
je generalni sekretar vlade.
Za ministrstva, Urad predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe generalni sekretariat zagotavlja:
– lektoriranje in prevajalsko delo,
– storitve avtomobilskega in letalskega prevoza.
Za Urad predsednika Vlade Republike Slovenije generalni sekretariat opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:
– finančno poslovanje urada in vzdrževanje prostorov,
– informacijsko in dokumentacijsko dejavnost,
– urejanje pravic zaposlenih iz delovnih razmerij,
– odpravo pošte in kurirsko službo,
– naloge tiskanja, fotokopiranja.
3. člen
Generalni sekretariat vodi generalni sekretar Vlade Republike Slovenije.
Pri vodenju generalnega sekretariata in drugih vladnih
služb, katerih delo usmerja in nadzoruje, ima generalni sekretar enake pravice, dolžnosti in pooblastila, ki jih ima po
zakonu ali drugem predpisu minister pri vodenju ministrstva.
4. člen
Vlada Republike Slovenije na predlog generalnega sekretarja imenuje namestnika generalnega sekretarja.
Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije lahko pooblasti namestnika, da ga stalno ali občasno nadomešča v
posameznih njegovih pravicah ali dolžnostih.
5. člen
V generalnem sekretariatu se do sprejetja novih še
naprej smiselno uporabljajo podzakonski akti, ki jih je izdal
generalni sekretar Vlade Republike Slovenije kot predstojnik
Urada predsednika Vlade Republike Slovenije.
Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije izda s
soglasjem vlade pravilnik o notranji organizaciji in sistemiza-
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ciji delovnih mest v generalnem sekretariatu v enem mesecu
po uveljavitvi tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 023-29/2001-1
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

477.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike
Slovenije za invalide

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99
in 119/00) in 6. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) je Vlada Republike
Slovenije na 9. seji dne 25. januarja 2001 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike
Slovenije za invalide
1. člen
Prvi odstavek 4. člena sklepa o ustanovitvi in nalogah
Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide (Uradni list RS,
št. 35/96, v nadaljevanju: sklep) se spremeni tako, da se v
uvodnem stavku številka “16“ nadomesti s številko “17“; v
prvi alinei se beseda “štirih“ nadomesti z besedo “petih“; pri
naštetih ministrstvih se pri delovnem področju Ministrstva za
šolstvo in šport med obema besedama doda beseda “znanost“ in med našteta ministrstva se doda “Ministrstva za
finance“; v drugi alinei pa se ob koncu dodata besedi “in
bolnike“.
Za prvim odstavkom 4. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Mandat predsednika, obeh podpredsednikov in članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani.“
2. člen
Prvi odstavek 6. člena sklepa se dopolni tako, da se v
tretjem stavku za besedici “za invalide“ dodata besedici “in
bolnike“, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se dopolni tako, da se za besedico “invalide“ črta pika in se dodata besedici “in bolnike“.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-24/2000-1
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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478.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov
in delovanju odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada

Uradni list Republike Slovenije
»pri tem se upoštevajo popravki, ki so bili knjiženi v
poslovnih knjigah in se nanašajo na otvoritveno bilanco za
leto 2000.«

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96,
47/97, 23/99 in 119/00) ter 58. člena zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) je Vlada Republike
Slovenije na 8. seji dne 18. 1. 2001 sprejela

2. člen
V PRILOGI 1/B »Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil« se v obrazcu v stolpcu 9 seštevek
naveden v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(3+5-6-7+8)«.

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju članov in
delovanju odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada

3. člen
V PRILOGI 2 »Bilanca prihodkov in odhodkov – drugih
uporabnikov se naziv obrazca spremeni tako, da se glasi:
»Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov«.

I
V sklepu o imenovanju članov in delovanju odbora za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, št.
22/94, 15/96, 55/97 in 43/98) se v I. točki:
– razreši kot predstavnik poklicnih gasilcev Miroslav
Orel in imenuje za predstavnika poklicnih gasilcev Tomaž
Kučič in
– razreši kot predstavnik gospodarskih dejavnosti Matevž Bambič in imenuje Igor Vrhovc.

4. člen
V PRILOGI 2/B »Izkaz računa financiranja« se obrazec
v stolpcu 2, oznaka za AOP 379, v oklepaju dopolni tako, da
se glasi:
»(267+338+377) – (268+339+378)«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 221-00/2001-1
Ljubljana, dne 18. januarja 2001.

5. člen
V PRILOGI 2/B »Izkaz računa financiranja« se obrazec
v stolpcu 2, oznaka za AOP 380, v oklepaju dopolni tako, da
se glasi:
»(268+339+378) – (267+338+377)«.
6. člen
V PRILOGI 3/A-2 »Izkaz računa financiranja določenih
uporabnikov« se v stolpcu 2, oznaka za AOP 511, v oklepaju dopolni tako, da se glasi:
»(473+491+509) – (474+492+510)«.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
479.

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

7. člen
V PRILOGI 3/A-2 »Izkaz računa financiranja določenih
uporabnikov« se v stolpcu 2, oznaka za AOP 512, v oklepaju dopolni tako, da se glasi:
»(474+492+510) – (473+491+509)«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-7/01
Ljubljana, dne 26. januarja 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi petega
odstavka 11. člena ter drugega odstavka 89. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov
ter pojasnilih k izkazom za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
1. člen
V pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
48/00) se na koncu drugega odstavka 6. člena črta pika,
doda vejica in naslednje besedilo:

480.

Sklep o določitvi višine nadomestila posebnih
stroškov

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

SKLEP
o določitvi višine nadomestila posebnih stroškov
1
Nadomestilo za posebne stroške iz drugega odstavka
34. člena ZZDT, ki nastanejo Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje v zvezi z izdajanjem delovnih dovoljenj na-

Uradni list Republike Slovenije
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potenim tujim delavcem, ki na čezmejni način izvajajo storitve v Republiki Sloveniji, zaračunava zavod tujemu delodajalcu v naslednji višini:
– 7.500 tolarjev za vsako dovoljenje za delo, izdano z
veljavnostjo do vključno 14 dni,
– 10.000 tolarjev za vsako dovoljenje za delo, izdano z
veljavnostjo nad 14 dni.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/01-005
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

481.

Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja od vključno januarja 2001
dalje

Na podlagi 4. člena zakona o začasni določitvi osnove
za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 19/97) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

OSNOVO
za določanje plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja od vključno januarja 2001
dalje
V skladu s 3. členom zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 19/97) je osnova za določanje
plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od 1. januarja 2001 dalje bruto 159.750 SIT oziroma neto 102.009
SIT.
Št. 663-02-001/01-006
Ljubljana, dne 23. januarja 2001.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

482.

Seznam zdravil, za katera je od 9. 11. 2000 do
29. 1. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je od 9. 11. 2000 do 29. 1.
2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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Urad Republike Slovenije
za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

Št.

Št. 512-2/01-121
Ljubljana, dne 29. januarja 2001.

Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katera je od 23. 12. 1999
do 31. 12. 2000 prenehalo veljati dovoljenje za promet

SEZNAM
zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah
in specializiranih prodajalnah, za katera je od
23. 12. 1999 do 31. 12. 2000 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja Urad
Republike Slovenije za zdravila

Stran
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Stran
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Urad Republike Slovenije
za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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Št. 512-4/01-123
Ljubljana, dne 30. januarja 2001.

Uradni list Republike Slovenije
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Seznam zdravil, za katere je bilo od 1. 8. 2000 do 31. 1. 2001 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja Urad
Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katere je bilo od 1. 8. 2000 do 31. 1. 2001 izdano dovoljenje za promet

Stran
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Št. 512-3/01-122
Ljubljana, dne 31. januarja 2001.
Urad Republike Slovenije
za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

Uradni list Republike Slovenije

Št.

BANKA SLOVENIJE
485.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 2. 2001

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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 5. do 11. 2. 2001
Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

AGROLIT D.O.O.
03110-1007827379
AIG-ISKRA D.O.O.
02023-0014513439
ALPE TRANSPORT D.O.O.
03178-1012536113
ALPO D.O.O.
25100-9706205151
AMBI D.O.O.
11970-0015194304
ANTAS, D.O.O.
02010-0017355885
AQUILA D.O.O.
11430-0010438955
ARIS D.O.O.
03134-1006863090
AVTO SERVIS STRAŠEK D.O.O.
03163-1012616097
AVTOSTIL D.O.O.
02029-0016727655
BB COMMERCE D.O.O.
11430-0013911070
BEAVER D.O.O.
05100-8010017182
BENO D.O.O.
04750-0000138276
BIRK IN DRUGI, RADOVLJICA, D.N.O.
07000-0000034719
BITOS D.O.O.
05100-8000034815
BUILD D.O.O.
02010-0014678879
CAFFE-TROPIC D.O.O.
03116-1009463475
CENTER D.O.O.
10100-0000059844
CENTRAL EUROP. TRADING INTER., D.O.O. 02085-0017932270
CESTIM D.O.O.
02029-0018682108
COMET D.D. ZREČE
06000-0025484333
CVETLIČARSTVO TABOR D.O.O.
03138-1012578231
ČISTOL, GRADBENE IN TRG. STORI. Z.O.O. 12341-0052089766
D&B TRADE D.O.O.
03104-1007254597
D.C. STUDIO D.O.O.
02312-0018088181
DAMA, KRANJ D.O.O.
07000-0000034622
DELO PRODAJA D.D.
02921-0013647071
DENTALIA, D.O.O.
02085-0011876560
DERMADENT, D.O.O.
02085-0015487967
D-IMEX D.O.O.
14000-0133794704
DRUŠTVO EKONOMISTOV VELENJE
13426-0010938574
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR
04515-0000140188
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE KS DOBJE 06000-0045024304
DRUŠTVO UPOKOJENCEV BODONCI,
BREZOVCI-ZENKOVCI
12340-0013329294
EE INTERIER D.O.O.
27000-0000136075
EFEKT KRŠKO D.O.O.
03155-1008604666
ELAM D.O.O.
02029-0017259118
ENERGOENGINEERING D.O.O.
27000-0000019675
EON D.O.O.
03100-1012810856
EPOCA D.O.O.
10100-0000051017
EPROMAK D.O.O.
30000-0002814491
EURO TRADE D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0058716824
EURO VARIA D.O.O.
02060-0011222744
EUROSTIL D.O.O. ŠENTJUR PRI CELJU
06000-0069942052
FBB KOPRIVNICA D.O.O.
02980-0011251966
FILC D.D.
05100-8000024630
FILC D.D.
29000-0001874382
FRUCTAL D.D.
02241-0019126359
GASILSKA ZVEZA TIŠINA
12340-0051688914
GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA
12341-0019781394
GASILSKO DRUŠTVO BUNČANI
12343-0011428917
GASILSKO DRUŠTVO PLANINA PRI SEVNICI 06000-0007812388
GBM GRADBENO PODJETJE D.O.O.
03114-1009597821
GEOEXP D.O.O.
07000-0000035010
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Naziv pravne osebe

GLASO D.O.O.
GLOBEVNIK D.O.O., KRANJ
GO3, D.O.O., KRANJ
GOSPETI & CO. D.N.O.
GOVEDEREJSKO DRUŠTVO ŠENTJUR
GRADBENA OPERATIVA D.O.O.
GRUDEN D.O.O.
GUMI-CENTER D.O.O.
HERA D.O.O.
HILL INTERNATIONAL D.O.O.
HIP D.O.O. ZREČE
HOBA D.O.O.
HOPRA HOFER & CO. D.N.O.
HORJAK D.O.O. CELJE
HPE D.O.O.
IKE – KAJŽER, D.O.O. KRIŽE
IN-LINE D.O.O.
INO D.O.O.
INSTALACIJA D.O.O.
INTES STORITVE D.O.O.
INTRE S.A. PODRUŽNICA LJUBLJANA
ITALMACC, D.O.O.
ITC METLIKA D.O.O.
ITEO RAKA D.O.O.
JAMNIK J., D.O.O.
JOMESA D.O.O. ŠEMPETER
KAM, PROIZV. TURIZ. TRG. D.O.O.
KARA-SENIČNO D.O.O.
KD GLASBENA SKUPINA DEDNINA
KD MPZ SV. ANTON
KD OKTET IZPOD KRNA
KEEK INTERNATIONAL D.O.O.
KEEK INTERNATIONAL D.O.O.
KEM TRADE D.O.O. ŠKOFJA LOKA
KING D.O.O.
KOMET D.D.
KO-MST D.O.O. SLOVENSKE KONJICE
KOMUNALNO-STANOVANJSKO
PODJETJE D.D.
KOPEKS D.O.O.,
KREMULDIN D.O.O.
KRUNO D.O.O.
KULTURNO DRUŠTVO ADY ENDRE
KZ BARJE Z.O.O.
LEPROLES D.O.O.
LEŠTAN & LEŠTAN, D.O.O.
LIBO D.O.O.
LINGUA SERVICE D.O.O.
LOTOS KRANJ, D.O.O
LUZAR D.O.O.
M & A D.O.O. CELJE
M.M. KAUČIČ, PROIZ. TRG. STOR. D.O.O.
MAB EXPORT D.O.O.
MANTIS D.O.O.
MARINKO IN PARTNERJI D.N.O.
MARINO D.O.O.
MD MARKETING D.O.O.
MEDICO ENGINEERING D.O.O.
MEDICUS PARTNER D.O.O. KOBARID
MEGA D.O.O.
MEX D.O.O.
MIGRED D.O.O.
MIMEKS TRADE D.O.O.
MINI MARKET LOČE D.O.O.
MITCOM, D.O.O.
MITRA D.O.O
MM-GASTRO-MEHANIKA, D.O.O.
MODRIJAN ZALOŽBA D.O.O.
MONZA D.O.O. ŠENTJUR
MW D.O.O. LJUBLJANA
NIPPEL, D.O.O.
NOGOMETNI KLUB PETIŠOVCI
NOGOMETNI KLUB ROTUNDA

Transakcijski račun v banki

03104-1010659782
07000-0000034816
02068-0014799809
03110-1012498414
06000-0097982133
03110-1007655980
02068-0013238109
03124-1009093804
19100-0010006768
02013-0016440058
06000-0112639318
02059-0011697511
03110-1009773587
06000-0116166044
29000-0055040567
02085-0019936387
03104-1061213466
02056-0016023761
11430-0013369713
04515-0000138830
05100-8000005327
02085-0019745394
11430-0015043545
03155-1012447127
02021-0010745184
06000-0094710517
12341-0010621393
05100-8010017861
04753-0000138032
04753-0000137935
04753-0000138129
24100-9004035746
02280-0014360681
02024-0051633059
12341-0011467524
11430-0017349429
06000-0112225807
26331-0017472104
26331-0015124510
03157-1012080078
03157-1007505461
12342-0015451459
19100-0010007738
02379-0051505181
02085-0010277903
05100-8000062460
02232-0018651791
07000-0000011342
11970-0017862871
06000-0095090466
12341-0017330689
04750-0000136336
05100-8000053342
05100-8010017570
03110-1011007718
10100-0000039474
27000-0000077390
04753-0000138905
02023-0015694608
11430-0012380604
30000-0003045157
30000-0000513457
04802-0000139511
02085-0011780918
12343-0011593138
02085-0019666921
29000-0003178256
06000-0107973521
06000-0072887069
02085-0019529375
12342-0018285896
12340-0016203016
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Naziv pravne osebe
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Transakcijski račun v banki

NUBIS D.O.O.
03170-1006564409
OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA IDRIJA
04752-0000140021
ODPREŠEK D.O.O.
11970-0015860888
OMEGA D.O.O.
05100-8010017085
PERGAR D.O.O.
03135-1012639682
PGD BOREJCI
12340-0012237753
PGD DESNJAK
12343-0011632326
PGD KALOBJE
06000-0018519151
PGD LOKA PRI ŽUSMU
06000-0007926072
PGD PETANJCI
12340-0018740051
PGD STARA GORA
12341-0020047853
PGD SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
12341-0010641860
PIVK D.O.O.
02085-0051326363
PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO
04753-0000139002
PLASTERTRADE D.O.O.
05100-8000032196
POINT ELECTRONIC D.O.O.
10100-0000056061
PO-MO D.O.O. DEKANI
10100-0000012120
POMURSKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU 12340-0019232423
PPG D.O.O.
03138-1012597049
PRILLINGER D.O.O.
33000-5418208531
PROMOS ENGINEERING D.O.O.
27000-0000178561
PROST. GASILSKO DRUŠTVO CANKOVA
12340-0012346781
PROST. GASILSKO DRUŠTVO GRADAC
11430-0013970046
PROST. GASILSKO DRUŠTVO RADOVICA
11430-0013967233
PROST. GASILSKO DRUŠTVO
12340-0016657946
PROST. GASILSKO DRUŠTVO
12340-0018623263
PROST. GASILSKO DRUŠTVO
12340-0014043020
PROST. GASILSKO DRUŠTVO GORNJI ČRNCI
12340-0012283052
PROTON PROJEKT D.O.O.
05100-8010018152
RADIO MORJE D.O.O.
10100-0030496116
RENT A, D.O.O.
02011-0012966489
RIKO KOR D.O.O. RIBNICA
02321-0018129838
RIKO KOR D.O.O. RIBNICA
06000-0060583298
ROTAL TRADE D.O.O.
02023-0015506331
ROŽMAN LIPA D.O.O.
03157-1012666055
SCHWARZ D.O.O.
29000-0003262840
SILVIJA D.O.O.
19100-0010009387
SMUČARSKI KLUB MATAJUR
04753-0000138711
SPC AVTOKAM D.O.O.
26331-0051083380
STIL STEP D.O.O.
30000-0003005484
STUDIO&STUDIO D.O.O.
04802-0000137474
SUHOZEMNI TERMINAL SEŽANA D.O.O.
14000-0506290030
ŠANTL VETERINAR. AMBULANTA, D.O.O.
12341-0013213039
ŠPORTNO DRUŠTVO VIDEM
12341-0013158622
ŠTOK-STIL D.O.O. CESTA
14000-0576980914
TALES IZOBRAŽEVALNI CENTER KRANJ
03138-1008463297
TARGA, D.O.O. LJUBLJANA
02085-0016825306
TARS D.O.O.
26331-0015323845
TERA RD D.O.O.
02312-0012313868
TESAR & CO. D.O.O.
03104-1007393986
TIM TKALEC D.O.O., LJUBLJANA
02085-0018813709
TIP 95 D.O.O.
14000-0592181396
TOPLARNA HRASTNIK D.O.O.
26331-0018538522
TRGOCEV D.O.O.
90672-0000003165
TRIGLIF D.O.O.
03162-1012426608
TRODENT D.O.O., LJUBLJANA
02085-0017094869
TURISTIČ. DRUŠTVO ŠENTVIŠKA PLANOTA 04753-0000137644
TURNIR-TEX D.O.O.
04102-0000139764
TUSI D.O.O. BOVEC
04753-0000135413
UTIS URLEB D.N.O.
90672-0000003553
UTIS URLEB D.N.O.
05100-8000045291
VARPLAST D.O.O.
03128-1010598466
VELEJ, D.O.O.
26331-0015327337
VIBOR D.O.O.
02085-0014200098
VIDIC MM D.O.O.
02011-0050089456
VIJAK D.O.O.
02010-0015266796
VINSKA KLET “GORIŠKA BRDA”
Z.O.O. DOBROVO
14000-0514997526
VISTEAM ČRNOMELJ D.O.O.
03154-1012396736
VITRA D.O.O. CELJE
06000-0070927184
VIZIJA , PROIZV. TRG. GOST. STOR. D.O.O. 12341-0012833769
VRČON D.O.O. SKRILJE
04751-0000139488
WERTHOLZ D.O.O., TRŽIČ
07000-0000034913
ZDRUŽ. ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV
12340-0013330458
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV
IN AVTOPREVOZNIKOV
20470-0014765097
ZIMM D.O.O.
17000-0000006827

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 2. 2001 so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
V Uradnem listu RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001, stran
550 je bila za pravno osebo KOMPONENTE-SISTEMI TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. objavljena napačna številka
transakcijskega računa (17000-0000028846). Pravilna
številka
transakcijskega
računa
se
glasi:
17000-0000029137.
Ljubljana, dne 30. januarja 2001.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
486.

Ugotovitveni sklep

Na podlagi določil 4., 7. in 8. točke 42. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98 in
39/99) je Odbor za spremljanje kolektivne pogodbe za
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji sprejel
naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1
Dnevnica za službeno potovanje v državi, določena s
kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, je od 1. januarja 2001 dalje:
– 4.156 SIT, če traja potovanje več kot 12 ur;
– 2.077 SIT, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
– 1.447 SIT, če traja potovanje od 6 do 8 ur.
2
Nadomestilo za ločeno življenje, določeno s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, je od 1. januarja 2001 dalje:
– 27.302 SIT, za nadomestilo stroškov stanovanja;
– 33.369 SIT, za nadomestilo stroškov prehrane.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/01-008
Ljubljana, dne 16. januarja 2001.
Za sindikate
negospodarskih dejavnosti
Zvone Vukadinovič l. r.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Vlado Dimovski l. r.

Uradni list Republike Slovenije

487.

Ugotovitveni sklep

V skladu z določili 3. člena aneksa h kolektivni pogodbi
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 39/99) je Odbor za spremljanje kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
sprejel naslednji

Št.

489.
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Sklep o letnem poročilu zavarovalnic

Na podlagi 56. in 60. člena zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98 in 6/98), 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256.
člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in
91/00) in slovenskega računovodskega standarda 32 izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

UGOTOVITVENI SKLEP
1
Regres za letni dopust za leto 2001 za negospodarske
dejavnosti je 117.298 SIT.

SKLEP
o letnem poročilu zavarovalnic
I. SPLOŠNI DOLOČBI

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/01-007
Ljubljana, dne 16. januarja 2001.
Za sindikate
negospodarskih dejavnosti
Zvone Vukadinovič l. r.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Vlado Dimovski l. r.

488.

Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške
tarife

Na podlagi 6. člena pravilnika o zdravniški tarifi (Uradni
list RS, št. 54/95, 55/96, 57/98, 78/99 in 39/00) je
Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije na 1. redni seji
dne 11. 1. 2001 sprejel

SKLEP
o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
1
Ugotovi se, da je rast cen življenjskih potrebščin od
zadnjega zvišanja vrednosti točke znašala več kot 5%.
2
Vrednost točke zdravniške tarife iz 6. člena pravilnika o
zdravniški tarifi se spremeni tako, da znaša 111 SIT.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporabljati pa
se začne osmi dan od objave v Uradnem listu RS.
Št. 8-4/01
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
Predsednik
Zdravniške Zbornice Slovenije
asist. mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.

1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino letnega poročila
zavarovalnice, zavarovalnega in pozavarovalnega poola ter
Slovenskega zavarovalnega združenja v delu, ki se nanaša
na poslovanje škodnega sklada (v nadaljevanju: zavarovalnica).
Letno poročilo zavarovalnice obsega računovodske izkaze in pojasnila k računovodskim izkazom ter poslovno
poročilo.
Letno poročilo zavarovalnice mora vsebovati podatke
in pojasnila najmanj v obsegu, ki je predpisan z zakonom o
gospodarskih družbah, s slovenskimi računovodskimi standardi in s tem sklepom. Letno poročilo morajo podpisati
člani uprave.
2. člen
Zavarovalnice vodijo poslovne knjige skladno z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00; v nadaljevanju:
ZZavar), slovenskimi računovodskimi standardi, drugimi
sklepi, ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, in s
tem sklepom. Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za
pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
II. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA
1. Vrste in sheme računovodskih izkazov
3. člen
Računovodski izkazi morajo biti izdelani po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni
del (Priloga 1).
Računovodske izkaze zavarovalnic sestavljajo:
– bilanca stanja,
– izkaz uspeha,
– izkaz finančnih tokov,
– izkaz uporabe dobička in/ali kritja izgube.
2. Sestavljanje računovodskih izkazov
4. člen
Zavarovalnica sestavi bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov, predpisanih s kontnim okvirom za zavarovalnice. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, postavke se
izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu
izkažejo podatki na zadnji dan poslovnega leta, v drugem
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stolpcu pa podatki na zadnji dan predhodnega poslovnega
obdobja.
Zavarovalnica sestavi posebej bilanco stanja za premoženjska zavarovanja in posebej za življenjska zavarovanja.
5. člen
Zavarovalnica sestavi izkaz uspeha na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju, za
katerega se sestavljajo računovodski izkazi. Izkaz uspeha
prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem
letu, postavke se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v
prvem stolpcu izkažejo podatki zadnjega poslovnega leta, v
drugem stolpcu pa podatki predhodnega poslovnega leta.
Zavarovalnica razporedi donos naložb, ki ga prenese iz
zavarovalno-tehničnega izida življenjskih zavarovanj v izkaz
izida iz rednega delovanja v višini donosa naložb (prihodki
od naložb zmanjšani za odhodke od naložb), ugotovljenega
v zavarovalno-tehničnem izidu življenjskih zavarovanj, zmanjšanega za seštevek donosov naložb kritnih skladov, ki jih
oblikuje v skladu s 1., 2. in 4. točko drugega odstavka 127.
člena ZZavar.
Zavarovalnica razporedi donos naložb, ki ga prenese iz
izkaza izida iz rednega delovanja v zavarovalno-tehnični izid
premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj,
na podlagi donosa naložb (prihodki od naložb zmanjšani za
odhodke od naložb) iz naslova zavarovalno-tehničnih rezervacij premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj.
6. člen
Zavarovalnica izpolni izkaz uporabe dobička in/ali kritja
izgube tako, da v ustrezne postavke vnese zneske prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let, čistega dobička poslovnega leta in pripisa dobička življenjskim zavarovancem
in prikaže razporeditev po posameznih namenih ter znesek
nerazporejenega čistega dobička.
V primeru izkazane izgube se prikaže znesek prenesene nekrite izgube iz prejšnjih let in izguba poslovnega leta,
način pokrivanja izgube oziroma prenos nekrite izgube v
naslednja leta.
7. člen
V računovodskih izkazih se v stolpce za zneske predhodnega poslovnega leta vnašajo podatki iz revidiranih računovodskih izkazov.
8. člen
Zneski v vseh računovodskih izkazih se izkazujejo v
tisoč tolarjih.
3. Pojasnila k računovodskim izkazom
9. člen
Pojasnila računovodskih izkazov morajo vsebovati:
– opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
– pojasnila posameznih rešitev in informacije o uporabljenih metodah vrednotenja postavk v računovodskih izkazih,
– spremembe računovodskih usmeritev in vrednotenja
z oceno vpliva na finančni rezultat in finančni položaj zavarovalnice,
– razčlenitev sintetičnih podatkov iz računovodskih izkazov, ki omogočajo njihovo lažje razumevanje in analiziranje,
– prikaz pomembnejših dogodkov po datumu bilance
stanja, ki vplivajo na izdelane računovodske izkaze,
– dodatna razkritja k postavkam bilance stanja in izkaza
uspeha.
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10. člen
V pojasnilih k postavkam bilance stanja zavarovalnica
razkrije:
1. metode vrednotenja, uporabljene pri različnih postavkah bilance stanja in metode za izračun popravkov vrednosti;
za postavke, vključene v bilanco stanja, ki so ali so bile
prvotno izražene v tuji valuti, je treba razkriti osnove za pretvorbo, ki so bile uporabljene za izražanje v domači valuti;
2. podatke o nazivu in sedežu družb in zavarovalnic, v
katerih je zavarovalnica udeležena v kapitalu, nominalni znesek kapitalskega deleža, delež v kapitalu, delež glasovalnih
pravic, velikost kapitala in poslovni izid za zadnje poslovno
leto;
3. število in nominalno vrednost delnic; v primeru večih
izdaj delnic, je potrebno za vsako izdajo navesti število vpisanih delnic, število vpisanih in nevplačanih delnic in nominalno vrednost; kadar ima zavarovalnica delnice različnih
razredov, poda zahtevane podatke po razredih;
4. delež dolgoročnih finančnih naložb, ki pri izdajatelju
predstavljajo podrejene instrumente;
5. obstoj listin o pravicah do udeležbe, zamenljivih obveznicah in podobnih vrednotnicah ali pravicah, ki jih je
izdala zavarovalnica, z navedbo števila in pravic, ki jih zagotavljajo;
6. celotne dolgove družbe, pokrite z vrednostnimi papirji, ki jih je družba položila kot jamstvo, z navedbo narave
in oblike vrednostnega papirja; ti podatki se morajo razkriti
ločeno za vsako postavko dolgov;
7. celotni znesek vseh finančnih obveznosti, ki niso
vključene v bilanci stanja; vse obveznosti v zvezi s povezanimi podjetji se morajo razkriti posebej;
8. podatke o znesku predplačil in posojil, odobrenih
članom uprave in nadzornega sveta, z navedbo obrestnih
mer, glavnih pogojev in vseh zneskov odplačil, kot tudi
obveznosti, ki jih je zavarovalnica prevzela v njihovem imenu
v obliki jamstev kakršnekoli vrste, prikazane zbirno po posameznih skupinah oseb;
9. podatke o podrejenih obveznostih, in sicer za vsako
novo zadolžitev, ki presega 10% celotnega zneska podrejenih obveznosti, znesek zadolžitve, valuto, v kateri je obveznost nominirana, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje
podrejenosti ter obstoj kakršnihkoli določb za konverzijo
podrejene obveznosti v kapital ali v kakšno drugo obveznost;
10. podrobne podatke o sredstvih, ki jih je zavarovalnica zastavila v zavarovanje za pridobljene vire sredstev ali za
obveznosti tretjih oseb;
11. podatke o celotnem znesku sredstev in obveznosti
do virov sredstev, nominiranih v tujih valutah, preračunanih v
tolarje in podatke o znesku sredstev in obveznosti do virov
sredstev z valutno klavzulo;
12. gibanje stalnih sredstev navedenih v nadaljevanju:
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, zemljišč in zgradb
ter finančnih naložb v povezanih družbah in deležev v povezanih podjetjih. V ta namen se za vsako postavko stalnih
sredstev prikažejo naložbe v sredstva, odsvojitve in gibanje
med poslovnim letom, zbirni popravek vrednosti na datum
bilance stanja in revalorizacija popravkov vrednosti prejšnjega poslovnega leta med letom;
13. v primeru eksplicitnega diskontiranja ali zmanjševanja zaradi upoštevanja donosa pri izračunu škodnih rezervacij; celoten znesek rezervacij pred upoštevanjem diskontiranja ali zmanjšanja, kategorije škod, katerih vrednosti so
diskontirane oziroma so bile zmanjšane, in za vsako kategorijo škod pojasnjeno metodo, ki je bila uporabljena, obrestno mero in kriterije za določitev obdobja, v katerem bodo
škode poplačane (model likvidacije škod);
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14. “druga dana posojila”, ki jih razčleni na posojila
zavarovalcem, za katere je polica glavno jamstvo, in posojila, ki predstavljajo pomemben znesek in niso zavarovana z
zavarovalno polico;
15. “ostale finančne naložbe”, ki predstavljajo pomemben znesek;
16. “druga sredstva”, ki predstavljajo pomemben znesek;
17. odbitek stroškov pridobivanja zavarovanj od prenosnih premij za premoženjska zavarovanja in odbitek stroškov
pridobivanja zavarovanj od matematičnih rezervacij na podlagi aktuarskega izračuna, če gre za življenjska zavarovanja;
18. rezervacije za že nastale a še ne prijavljene škode,
ki so vključene med škodnimi rezervacijami;
19. podatke o kosmati matematični rezervaciji in podatke o pozavarovalnem delu matematične rezervacije za
vsak kritni sklad;
20. terjatve iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in obveznosti za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada.
Za namene tega člena se kot pomemben šteje znesek,
ki presega 2% celotne aktive.
11. člen
V pojasnilih k postavkam izkaza uspeha zavarovalnica
razkrije:
1. v zvezi s premoženjskimi zavarovanji:
– obračunane kosmate premije,
– kosmate prihodke od premij,
– kosmate odhodke za škode,
– kosmate obratovalne stroške,
– deleže v posameznih postavkah, ki se nanašajo na
pozavarovanje;
navedene zneske je potrebno razčleniti na zavarovalne vrste, določene v drugem odstavku 2. člena ZZavar.
Razvrstitev po zavarovalnih vrstah ni potrebna, kadar znesek
obračunanih kosmatih premij za posamezno zavarovalno
vrsto ne preseže 2,5 milijona EUR. Zavarovalnica pa mora v
vsakem primeru razkriti zneske, ki se nanašajo na tri največje zavarovalne vrste v okviru njenih poslov;
2. v zvezi z življenjskimi zavarovanji:
2.1. obračunane kosmate premije po kritnih skladih
ločeno na:
a) – premije v okviru individualnih pogodb,
– premije v okviru skupinskih oziroma kolektivnih
pogodb;
b) – premije, ki se plačujejo obročno,
– enkratne premije;
c) – premije za pogodbe brez pripisa dobička,
– premije za pogodbe s pripisom dobička,
– premije za pogodbe, pri katerih zavarovalci prevzemajo naložbeno tveganje;
2.2. deleže v posameznih postavkah iz točke 2.1.,
ki se nanašajo na pozavarovanje;
3. v primeru, ko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne
posle sklepanja in izvrševanja pogodb o premoženjskem in
življenjskem pozavarovanju (v nadaljevanju: pozavarovalnica), uporablja izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen
zdravstvenih zavarovanj, za izkazovanje celotnega poslovanja, prikaže kosmate obračunane premije, razvrščene na
zavarovalne posle premoženjskih zavarovanj in zavarovalne
posle življenjskih zavarovanj;
4. v vseh primerih (točke 1 do 3 tega člena) skupne
kosmate premije, ki izhajajo iz pogodb, ki jih je zavarovalnica sklenila:
– v Republiki Sloveniji,
– v državah članicah Evropske skupnosti,
– v drugih državah;
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5. celotni znesek provizij, vključen v računovodske izkaze poslovnega obdobja po vrstah provizij;
6. za postavke, vključene v izkaz uspeha, ki so ali so bile
prvotno izražene v tuji valuti, je treba razkriti osnove za pretvorbo, ki so bile uporabljene za izražanje v domači valuti;
7. podatki o zneskih, izplačanih v poslovnem letu članom uprave in nadzornega sveta;
8. razliko med obračunanimi davki in plačanimi davki
za poslovno leto ter podatke o znesku zapadlih in neplačanih davkov;
9. razliko med:
– škodnimi rezervacijami, oblikovanimi na začetku
leta za nastale, a še neporavnane škode iz prejšnjih let in
med
– izplačili na račun v prejšnjih letih nastalih škod v
obravnavanem letu ter škodnimi rezervacijami, ki jih izkazujemo na koncu obravnavanega leta za te neporavnane škode, razčlenjeno po zavarovalnih vrstah, kadar je razlika pomembna; za namene te točke se šteje, da je razlika pomembna, če predstavlja več kot 10% stanja škodne rezervacije
na začetku leta;
10. znesek vnaprej vračunanih stroškov bonusov in
popustov, kadar je le-ta pomemben; za namene te točke se
šteje, da je znesek pomemben, če predstavlja več kot 10%
obračunane kosmate premije poslovnega leta;
11. osnove za prenos razporejenih donosov naložb, ki
jih zavarovalnica prenaša med zavarovalno-tehničnim delom
izida in izidom iz rednega delovanja; prikaže ločeno prihodke in odhodke iz naložb zavarovalno-tehničnih rezervacij in
iz lastnih virov, posebej za premoženjska zavarovanja razen
zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za
zdravstvena zavarovanja, razčlenjene kot v B) II. in IX. oziroma D) IV. in VII.;
12. izkaz izida kritnega sklada za vsak kritni sklad, izdelan po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa
(Priloga 1: V. Izkazi izida kritnih skladov);
13. prihodke in odhodke iz naslova upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih je zavarovalnica prikazala v
izidu iz rednega delovanja;
14. povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ter
število zaposlenih na zadnji dan leta, glede na stopnjo izobrazbe.
III. KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN
POJASNILA
1. Konsolidirani računovodski izkazi
12. člen
Zavarovalnica vključi v letno poročilo konsolidirane računovodske izkaze, sestavljene po predpisanih shemah, ki so
priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del (Priloga 1).
Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov
upoštevajo zavarovalnice določila slovenskih računovodskih
standardov.
2. Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom
13. člen
Zavarovalnica v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske smernice in metode konsolidiranja, na katerih so zasnovani računovodski izkazi zavarovalniške skupine. Kolikor zavarovalnica spremeni uporabljeno metodo konsolidiranja, mora tako
spremembo razkriti in utemeljiti v pojasnilih ter izkazati vpliv
spremembe na sredstva, obveznosti do virov sredstev, fi-
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nančni položaj in poslovni izid vseh družb, ki so vključene v
konsolidiranje.
Zavarovalnica zagotovi v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom dodatna pojasnila za vse postavke v konsolidiranih računovodskih izkazih. Za vsebino in obseg pojasnil
se smiselno uporabljajo določbe iz 3. točke II. poglavja tega
sklepa. Poleg pojasnil, ki se zahtevajo v 3. točki II. poglavja
tega sklepa, zavarovalnice navedejo še naslednje:
1. če zavarovalnica, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze, pri tem uporablja drugačne metode vrednotenja kot pri svojih izkazih, mora pojasniti in utemeljiti takšne
odmike. Za postavke, vključene v konsolidirane računovodske izkaze, ki so izražene ali so bile prvotno izražene v tuji
valuti, je treba razkriti osnove za pretvorbo, ki so bile uporabljene za izražanje v domači valuti;
2. podatke o nazivu in sedežu zavarovalnice in družb,
ki so vključene v konsolidacijo, deležih v kapitalu zavarovalnice in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v
zavarovalnicah in družbah, vključenih v konsolidiranje, razen
nadrejene zavarovalnice;
3. podatke o nazivu in sedežu družb, ki niso vključene
v konsolidiranje in deležih v kapitalu ter nominalnih zneskih
kapitalskih deležev v teh družbah ter utemeljiti, zakaj niso
vključene v konsolidiranje;
4. celotni znesek, ki je v konsolidirani bilanci stanja
prikazan kot dolg, pokrit z vrednostnimi papirji, ki so jih
družbe položile kot jamstvo, vključene v konsolidacijo, z
navedbo narave in oblike vrednostnega papirja;
5. celotni znesek vseh finančnih obveznosti, ki niso
vključene v konsolidirano bilanco stanja, tako da so podatki
v pomoč pri ocenjevanju finančnega stanja družb, vključenih
v konsolidacijo, kot celote;
6. razliko v konsolidiranem izkazu uspeha, ki bi nastala
zaradi različnih metod vrednotenja bilančnih postavk od predpisanih, oziroma zaradi izrednega popravka vrednosti sredstev;
7. podatke o zneskih izplačil, ki so bile med poslovnim
letom odobrene članom uprave ali nadzornih svetov nadrejene zavarovalnice za opravljanje njihovih nalog v nadrejeni
zavarovalnici in podrejenih družbah;
8. povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ter
število zaposlenih na zadnji dan leta, v družbah, vključenih v
konsolidacijo, glede na stopnjo izobrazbe.
IV. POSLOVNO POROČILO ZAVAROVALNICE
1. Vsebina poslovnega poročila
14. člen
Poslovno poročilo mora vsebovati naslednje podatke
in pojasnila:
1. poročilo uprave o poslovanju zavarovalnice,
2. poročilo nadzornega sveta,
3. izbrane kazalce poslovanja.
Poročilo uprave o poslovanju zavarovalnice obsega
opis splošnega gospodarskega okolja, poslovne usmeritve, pregled poslovanja, finančni rezultat, finančni položaj,
delniški kapital in delničarje, opis razvoja, osnovne podatke o zavarovalniški skupini, organe upravljanja, organizacijsko shemo.
2. Poročilo uprave o poslovanju zavarovalnice
15. člen
Uprava v opisu splošnega gospodarskega okolja oriše
glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na
uspešnost poslovanja.
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Kolikor zavarovalnica posluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, mora uprava predstaviti tudi značilnosti
gospodarskih gibanj v teh državah in vpliv le-teh na njene
posle.
V okviru poslovnih usmeritev uprava predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti
za doseganje le-teh v naslednjem letu. Pri načrtovanju aktivnosti nameni posebno pozornost tudi ukrepom za obvladovanje tveganj.
Uprava navede, v kolikšni meri so se predvidevanja v
poslovnem letu uresničila.
V pregledu poslovanja podrobno oriše posamezne zavarovalne vrste.
V poročilu prikaže podatke o glavnih delničarjih, njihovem deležu in številu izdanih delnic.
V poročilu oriše razvoj in prikaže pomembnejše podatke, ki se nanašajo na delovanje pravne osebe, kot so podatki o poslovni mreži, podatki o investicijskih vlaganjih, podatki o zaposlenih in izobrazbeni strukturi ter podatki o informacijski podpori ter druge, za katere ocenjuje, da prispevajo k
boljši predstavitvi.
Predstavi osnovne podatke o zavarovalniški skupini.
V poročilu prikaže podatke o članih uprave, njenih
odborih ter članih nadzornega sveta.
V poročilo vključi tudi organizacijsko shemo ter shematično prikaže poslovno mrežo.
Med pomembnejšimi podatki zavarovalnica lahko prikaže tudi druge podatke in kazalce, za katere ocenjuje, da
so pomembni za predstavitev zavarovalnice.
3. Poročilo nadzornega sveta
16. člen
Nadzorni svet zavarovalnice v poročilu predstavi svoje
delovanje in poda mnenje k letnemu poročilu uprave.
4. Izbrani kazalci poslovanja
17. člen
Zavarovalnica prikaže naslednje kazalce poslovanja:
– rast kosmate obračunane premije (indeks),
– čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks),
– povprečna odškodnina,
– škodni rezultat,
– stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz
stanja na začetku in koncu leta),
– čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od
zavarovalnih premij,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v %
od čiste obračunane premije,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v %
od povprečnega kapitala,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v %
od povprečne aktive,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na
delnico,
– čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega
kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne premije,
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– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega
kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz
pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje.
V poslovnem poročilu se prikažejo kazalci za poslovno
leto in predhodno poslovno leto.
Enotna metodologija za izračun kazalcev je predpisana
z navodili, ki so sestavni del tega sklepa (Priloga 2).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Ta sklep se prvič uporabi za izdelavo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2001.
(2) Zavarovalnice, zavarovalni pooli ter Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in pokojninske družbe, predložijo nerevidirano letno poročilo v obsegu, predpisanem s tem sklepom,
razen izbranih kazalcev poslovanja iz 16. člena tega sklepa,
za poslovno leto najkasneje v treh mesecih po preteku koledarskega leta. Izbrane kazalce poslovanja iz tega odstavka
predložijo v okviru revidiranega letnega poročila v roku, določenem s 167. členom ZZavar.
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(3) Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o pozavarovanju (pozavarovalnice) in
pozavarovalni pooli, predložijo nerevidirano letno poročilo v
obsegu, predpisanem s tem sklepom, razen izbranih kazalcev
poslovanja iz 16. člena tega sklepa, za poslovno leto najkasneje v štirih mesecih po preteku koledarskega leta. Izbrane kazalce poslovanja iz tega odstavka predložijo v okviru revidiranega
letnega poročila, določenem s 167. členom ZZavar.
(4) Izkaz uporabe dobička in/ali kritja izgube predložijo
zavarovalnice v roku, določenem v drugem oziroma tretjem
odstavku tega člena in ponovno v roku 8 dni po sprejemu
sklepov na seji skupščine.
(5) Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini
predloži konsolidirane računovodske izkaze in pojasnila h
konsolidiranim računovodskim izkazom z enomesečnim zamikom glede na rok, določen v drugem oziroma tretjem
odstavku tega člena.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko predpiše sporočanje podatkov po tem sklepu tudi v elektronski obliki.
(7) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. januarja 2001.
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

PRILOGA 1
I. BILANCA STANJA
Bilanca stanja zavarovalnic ima pri vseh vrstah zavarovalnic, ne glede na njihovo velikost, najmanj naslednje postavke:
Sredstva
A
B

C
I.

II.

III.

Nevplačani vpisani kapital
Neopredmetena dolgoročna sredstva
1. Dolgoročno odloženi organizacijski stroški in stroški razvijanja
2. Dobro ime
3. Materialne pravice
4. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
5. Neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo
Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe
Zemljišča in zgradbe
a) Za zavarovalno dejavnost
1. Zemljišča za zavarovalno dejavnost
2. Zgradbe za zavarovalno dejavost
3. Terjatve za predujme za zemljišča in zgradbe
4. Zemljišča in zgradbe, ki se pridobivajo
b) Druga
1. Druga zemljišča
2. Druge zgradbe
Finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah
1. Delnice podjetij v skupini
2. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana družbam v skupini
3. Deleži v povezanih družbah
4. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim povezanim družbam
Druge finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe
1.1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih
1.2. Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom
1.3. Deleži v investicijskih skladih
1.4. Dana hipotekarna posojila
1.5. Dana posojila zavarovana z zastavno pravico
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II.
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IV.
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766 / Št. 8 / 2. 2. 2001

1.6. Druga dana posojila
1.7. Depoziti pri bankah
1.8. Ostale finančne naložbe
2. Kratkoročne finančne naložbe
2.1. Delnice in deleži kupljeni za prodajo
2.2. Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oziroma s preostalo dospelostjo do enega leta
2.3. Dana kratkoročna posojila
2.4. Kratkoročni depoziti pri bankah
2.5. Druge kratkoročne finančne naložbe
Del zadržane premije pri cedentih
Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzamejo naložbeno tveganje
Terjatve (terjatve do povezanih družb in terjatve do družb, s katerimi je zavarovalnica povezana na podlagi
deležev, je treba ločeno izkazati kot podpostavke postavk I do III)
Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
1. Terjatve do zavarovalcev
2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov
3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja
1. Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja
2. Terjatve za premijo iz sprejetega pozavarovanja
3. Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah
4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah
5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja
Ostale terjatve
1. Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov
2. Kratkoročne terjatve iz financiranja
3. Druge kratkoročne terjatve
Razna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
1. Oprema
2. Drobni inventar
3. Ostala opredmetena osnovna sredstva
Denarna sredstva
Odkupljene lastne delnice
Zaloge in druga sredstva
1. Zaloge
2. Druga sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin
2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj
3. Ostale aktivne časovne razmejitve

Obveznosti
A
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.
B
C
I.
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Osnovni kapital in rezerve
Osnovni kapital
Vplačani presežek kapitala
Revalorizacijski popravek kapitala
1. Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala
2. Revalorizacijski popravek vplačanega presežnega kapitala
3. Revalorizacijski popravek rezerv
4. Revalorizacijski popravek prenesenega dobička
5. Revalorizacijski popravek prenesene izgube
Rezerve
1. Varnostne rezerve
2. Zakonske in statutarne rezerve
3. Druge rezerve
Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let
1. Preneseni dobiček iz prejšnjih let
2. Prenesena izguba iz prejšnjih let
Nerazporejeni dobiček ali izguba obračunskega obdobja
Podrejene obveznosti
Čiste tehnične rezervacije
Čiste prenosne premije
1. Kosmate prenosne premije
2. Pozavarovalni del prenosnih premij
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II.
III.
IV.
V.
VI.
D
E

F
G
I.

II.

III.
IV.
V.

H
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Čiste matematične rezervacije
1. Kosmate matematične rezervacije
2. Pozavarovalni del matematičnih rezervacij
Čiste škodne rezervacije
1. Kosmate škodne rezervacije
2. Pozavarovalni del škodnih rezervacij
Čiste rezervacije za bonuse in popuste
1. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste
2. Pozavarovalni del rezervacij za bonuse in popuste
Izravnalne rezervacije
Čiste druge zavarovalno-tehnične rezervacije
1. Kosmate druge zavarovalno-tehnične rezervacije
2. Pozavarovalni del drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij
Tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
1. Kosmate tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
2. Pozavarovalni del tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
Dolgoročne rezervacije za druge nevarnosti in stroške
1. Dolgoročne rezervacije za davke
2. Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov
3. Ostale dolgoročne rezervacije
Obveznosti za del zadržane premije pozavarovateljev
Ostale obveznosti (zneske, ki jih dolgujemo povezanim družbam in zneske, ki jih dolgujemo družbam, s katerimi
je zavarovalnica povezana na podlagi deleža je treba izkazovati ločeno kot podpostavke postavk I do V)
Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
1. Obveznosti do zavarovalcev
2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov
3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja
1. Obveznosti za sozavarovalne premije
2. Obveznosti za pozavarovalne premije
3. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja
4. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja
Obveznosti za posojila, najeta na podlagi izdanih obveznic, pri čemer je treba ločeno izkazovati obveznosti, ki jih je
mogoče konvertirati
Najeta dolgoročna posojila
Ostale obveznosti
a) Ostale dolgoročne obveznosti
1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema
2. Druge dolgoročne obveznosti
b) Ostale kratkoročne obveznosti
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja
4. Druge kratkoročne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
1. Kratkoročno odloženi prihodki
2. Vnaprej vračunani stroški in odhodki
3. Druge pasivne časovne razmejitve

II. IZKAZ USPEHA
Izkaz uspeha v zavarovalnicah se praviloma izdela v stopenjski obliki in ima pri vseh vrstah zavarovalnic, ne glede na njihovo
velikost, najmanj naslednje postavke:
A

Zavarovalno-tehnični izid premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

I.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
1. Obračunane kosmate zavarovalne premije
2. Obračunane sozavarovalne premije (-)
3. Obračunane pozavarovalne premije (-)
4. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)
5. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)
Razporejeni donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja (postavka D VIII)
Drugi čisti zavarovalni prihodki
Čisti odhodki za škode

II.
III.
IV.
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1. Obračunani kosmati zneski škod
2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)
3. Obračunani deleži sozavarovateljev (-)
4. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)
5. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)
6. Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)
V. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste
VII. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški pridobivanja zavarovanj
2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)
3. Drugi obratovalni stroški
3.1. Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanja
3.2. Stroški dela
- stroški plač
- stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
- izplačila po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, ter drugi stroški dela
3.3. Ostali obratovalni stroški
4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb v dobičku (-)
VIII. Ostali čisti zavarovalni odhodki
1. Odhodki za preventivno dejavnost
2. Prispevki za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih
3. Drugi ostali čisti zavarovalni odhodki
IX. Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)
X. Zavarovalno-tehnični izid premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (I + II + III – IV +/- V – VI – VII – VIII
+/- IX )
B
I.

Zavarovalno-tehnični izid življenjskih zavarovanj

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
1. Obračunane kosmate zavarovalne premije
2. Obračunane pozavarovalne premije (-)
3. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)
4. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)
II. Prihodki od naložb
1. Prihodki od deležev
1.1. Prihodki od deležev v povezanih družbah
1.2. Prihodki od deležev v drugih družbah
2. Prihodki od drugih naložb
2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb
– v povezanih družbah
– v drugih družbah
2.2. Prihodki od obresti
– v povezanih družbah
– v drugih družbah
2.3. Prihodki od ostalih naložb
– v povezanih družbah
– v drugih družbah
3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb
4. Revalorizacijski presežek
5. Dobički pri odtujitvah naložb
III. Nerealizirani kapitalski dobički
IV. Drugi čisti zavarovalni prihodki
V. Čisti odhodki za škode
1. Obračunani kosmati zneski škod
2. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)
3. Spremembe kosmatih škodnih rezervacij (+/-)
4. Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)
VI. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-)
1. Sprememba matematičnih rezervacij
1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij
1.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)
2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
2.1. Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij
2.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)
VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste
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VIII. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški pridobivanja zavarovanj
2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)
3. Drugi obratovalni stroški
3.1. Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje
3.2. Stroški dela:
– stroški plač
– stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
– izplačila po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, ter drugi stroški dela
3.3. Ostali obratovalni stroški
4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb v dobičku (-)
IX. Odhodki od naložb
1. Stroški naložb
1.1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje
1.2. Obresti in ostali stroški naložb
2. Popravki in odpisi vrednosti naložb
3. Revalorizacijski primanjkljaj
4. Izgube pri odtujitvah naložb
X. Nerealizirane kapitalske izgube
XI. Ostali čisti zavarovalni odhodki
1. Odhodki za preventivno dejavnost
2. Drugi čisti zavarovalni odhodki
XII. Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-) (postavka D V)
XIII. Zavarovalno-tehnični izid življenjskih zavarovanj
(I + II + III + IV – V +/- VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII)
C

Zavarovalno-tehnični izid zdravstvenih zavarovanj (enaka razčlenitev kot pri B)

D

Izračun celotnega izida iz rednega delovanja

I.
II.
III.
IV.

Zavarovalno-tehnični izid premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (A X)
Zavarovalno-tehnični izid življenjskih zavarovanj (B XIII)
Zavarovalno-tehnični izid zdravstvenih zavarovanj (C XIII)
Prihodki od naložb
1. Prihodki od deležev
1.1. Prihodki od deležev v povezanih družbah
1.2. Prihodki od deležev v drugih družbah
2. Prihodki od drugih naložb
2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb
– v povezanih družbah
– v drugih družbah
2.2. Prihodki od obresti
– v povezanih družbah
– v drugih družbah
2.3. Drugi prihodki od ostalih naložb
– v povezanih družbah
– v drugih družbah
3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb
4. Revalorizacijski presežek
5. Dobički pri odtujitvah naložb
V. Razporejen donos naložb, prenesen iz zavarovalno-tehničenega izida življenjskih zavarovanj (B XII)
VI. Razporejen donos naložb, prenesen iz zavarovalno-tehničnega izida zdravstvenih zavarovanj (C XII)
VII. Odhodki naložb
1. Stroški naložb
1.1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje
1.2. Obresti in ostali stroški naložb
2. Popravki in odpisi vrednosti naložb
3. Revalorizacijski primanjkljaj
4. Izgube pri odtujitvah naložb
VIII. Razporejen donos naložb, prenesen v zavarovalno-tehnični izid premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih
zavarovanj (A II)
IX. Ostali prihodki iz rednega delovanja
· iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
· iz življenjskih zavarovanj
· iz zdravstvenih zavarovanj
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X.

Ostali odhodki iz rednega delovanja
· iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
· iz življenjskih zavarovanj
· iz zdravstvenih zavarovanj
Dobiček ali izguba iz rednega delovanja
· iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
· iz življenjskih zavarovanj
· iz zdravstvenih zavarovanj

XI.

E

Izkaz izrednega izida
I.

II.

III.

F
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Izredni prihodki
· iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
· iz življenjskih zavarovanj
· iz zdravstvenih zavarovanj
Izredni odhodki
· iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
1. Poravnava izgube iz preteklih let
2. Drugi izredni odhodki
· iz življenjskih zavarovanj
1. Poravnava izgube iz preteklih let
2. Drugi izredni odhodki
· iz zdravstvenih zavarovanj
1. Poravnava izgube iz preteklih let
2. Drugi izredni odhodki
Izredni dobiček ali izredna izguba
1. premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
2. življenjskih zavarovanj
3. zdravstvenih zavarovanj

Dobiček ali izguba obračunskega obdobja (D XI + E III)
· iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
· iz življenjskih zavarovanj
· iz zdravstvenih zavarovanj

G

Davek od dobička

H

Dobiček po obdavčitvi (G-H)

I

Drugi davki (ki niso upoštevani v H)

J

Čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (I-J)

III. IZKAZ FINANČNIH TOKOV
Dvostranski izkaz finančnih tokov (bilanca finančnih tokov) ima v zavarovalnicah najmanj naslednje postavke:
Pritoki
I.
II.
A

B

Začetno stanje denarnih sredstev
Pritoki pri poslovni dejavnosti
Prihodki
1. Obračunane čiste zavarovalne premije
2. Prihodki iz financiranja:
– v zvezi z naložbami, financiranimi iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
– v zvezi z drugimi naložbami
3. Drugi prihodki od naložb:
– v zvezi z naložbami, financiranimi iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
– v zvezi z drugimi naložbami
4. Drugi prihodki redne dejavnosti (brez prihodkov zaradi zmanjšanja rezervacij)
5. Izredni prihodki
Pritoki zaradi poslovnega dezinvestiranja
1. Zmanjšanje terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov
2. Zmanjšanje terjatev iz pozavarovanja
3. Zmanjšanje ostalih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev
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A
B
C
Č
IV.
A
B

C
Č
D
E
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Pritoki zaradi poslovnega financiranja
1. Povečanje obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
2. Povečanje obveznosti iz pozavarovanja
3. Povečanje ostalih kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev
Pritoki pri investicijskih dejavnostih
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih osnovnih sredstev
Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev in zalog:
– za zavarovalno dejavnost
– drugih
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb:
– financiranih iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
– drugih
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb:
– financiranih iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
– drugih
Pritoki pri dejavnosti financiranja
Povečanje kapitala in rezerv zunaj dobička obračunskega obdobja
Pobotano povečanje čistih tehničnih rezervacij:
– prenosnih premij
– matematičnih rezervacij
– škodnih rezervacij
– rezervacij za bonuse in popuste
– v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
– izravnalnih rezervacij
– drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij za druge nevarnosti in stroške
Pobotano povečanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja
Pobotano povečanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja
Pobotano povečanje obveznosti do lastnikov iz dobička

Odtoki
I.
Odtoki pri poslovni dejavnosti
A
Odhodki
1. Obračunani čisti zneski škod
2. Obračunani stroški bonusov in popustov
3. Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja
zavarovanj
4. Odhodki za preventivno dejavnost
5. Odhodki financiranja:
– v zvezi z naložbami, financiranimi iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
– v zvezi z drugimi naložbami
6. Drugi odhodki naložb:
– v zvezi z naložbami, financiranimi iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
– v zvezi z drugimi naložbami
7. Drugi odhodki redne dejavnosti
8. Izredni odhodki
– od tega za poravnavo izgube prejšnjih obdobij
9. Davki
B
Odtoki zaradi poslovnega investiranja
1. Povečanje terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov
2. Povečanje terjatev iz pozavarovanja
3. Povečanje ostalih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev
C
Odtoki zaradi poslovnega definanciranja
1. Zmanjšanje obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
2. Zmanjšanje obveznosti iz pozavarovanja
3. Zmanjšanje ostalih kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev
II. Odtoki iz financiranja
A
Pobotano povečanje neopredmetenih osnovnih sredstev
B
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev in zalog:
– za zavarovalno dejavnost
– drugih
C. Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb:
– financiranje iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
– drugih
Č
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb:
– financiranih iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
– drugih
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III.
A
B

Odtoki iz definanciranja
Zmanjšanje kapitala in rezerv zunaj izgube obračunskega obdobja
Pobotano zmanjšanje čistih tehničnih rezervacij:
– prenosnih premij
– matematičnih rezervacij
– škodnih rezrvacij
– rezervacij za bonuse in popuste
– v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
– izravnalnih rezervacij
– drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij za druge nevarnosti in stroške
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja
Pobotano zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz dobička
Končno stanje denarnih sredstev

C
Č
D
E
IV.
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IV. IZKAZ UPORABE DOBIČKA IN/ALI KRITJA IZGUBE
Izkaz uporabe dobička ima v zavarovalnicah najmanj naslednje postavke:
I.
II.
III.
IV.

Prenesen nerazporejen dobiček iz prejšnjih let
Čisti dobiček tekočega leta
Pripis dobička življenjskim zavarovancem
Skupaj dobiček za delitev
1. del dobička za rezerve
2. del dobička za dividende delničarjem
3. del dobička za nagrade poslovodstvu in nadzornemu svetu
4. del dobička za druge sestavine kapitala
5. nerazporejen čisti dobiček

Izkaz kritja izgube ima v zavarovalnicah najmanj naslednje postavke:
I.
II.
III.
IV.

Prenesena nekrita izguba iz prejšnjih let
Izguba tekočega leta
Skupaj nekrita izguba
Kritje izgube:
1. v breme prihodkov
2. v breme rezerv
3. v breme drugih sestavin kapitala
4. prenos nekrite izgube v naslednja leta

V. IZKAZI IZIDA KRITNIH SKLADOV
a) Za izkaz izida kritnega sklada za življenjska zavarovanja iz 1. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar in za druge
vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije, iz 4. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar,
se uporablja računovodska shema B. Zavarovalno-tehnični izid življenjskih zavarovanj.
b) Oblika izkaza izida kritnega sklada za zavarovanja pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje ni predpisana, zavarovalnica sama izdela shemo za tovrstna zavarovanja.
c) Izkaz izida kritnega sklada za dodatno pokojninsko zavarovanje v času varčevanja (dodatna in predčasna dodatna
starostna pokojnina) in zavarovanj pri katerih je zavarovanec upravičen do dobička iz naslova poslovanja kritnega sklada,
zavarovalnica izdela po naslednji shemi:
I.
II.

III.

Obračunane kosmate zavarovalne premije
Prihodki od naložb
1. Prihodki od deležev v povezanih podjetjih
2. Prihodki od drugih naložb
2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb
2.2. Prihodki od obresti
2.3. Prihodki od ostalih naložb
3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb
4. Dobiček pri odtujitvah naložb
Odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupne vrednosti
1. Redno prenehanje
2. Izredno prenehanje
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2.1. z izstopom iz zavarovanja
2.2. z odpovedjo pogodbe o zavarovanju
2.3. s smrtjo zavarovanca
IV. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-)
1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)
2. Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
V. Obračunani stroški in provizije
1. Obračunani vstopni stroški
2. Izstopni stroški
3. Provizija za upravljanje
VI. Odhodki naložb
1. Stroški naložb
1.1. Obresti
1.2. Ostali stroški naložb
2. Odpis vrednosti naložb
3. Popravki vrednosti naložb
4. Izgube pri odtujitvah naložb
VII. Izid kritnega sklada

PRILOGA 2
NAVODILA ZA IZRAČUN KAZALNIKOV
Zavarovalnice poleg izračunanih kazalnikov navedejo tudi podatke v števcu in imenovalcu kazalnika, ki so osnova za izračun.

– Rast kosmate obračunane premije (indeks) se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj,
za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Rast
kosmate obračunane premije se izračuna kot:
Kosmata obračunana premija v tekočem letu
Kosmata obračunana premija v preteklem letu

x 100

– Čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih
vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Čista obračunana zavarovalna premija se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
Kosmata obračunana zavarovalna premija

x 100

– Gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks) se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih
zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja
skupaj. Gibanje kosmatih obračunanih odškodnin se izračuna kot:
Kosmata obračunana odškodnina v tekočem letu x 100
Kosmata obračunana odškodnina v preteklem letu
– Povprečna odškodnina se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska
zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Povprečna odškodnina
se izračuna kot:
Kosmate obračunane odškodnine
Število škod

– Škodni rezultat se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja
ter za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Škodni rezultat se izračuna kot:
Kosmate obračunane odškodnine
Kosmate obračunane premije
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– Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se prikažejo ločeno za premoženjska zavarovanja,
razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja ter za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za
vsa zavarovanja skupaj. Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se izračunajo kot:
Stroški poslovanja
x 100
Kosmate obračunane zavarovalne premije

– Stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se prikažejo ločeno za premoženjska
zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja ter za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih
vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Stroški pridobivanja zavarovanj
x 100
Kosmate obračunane zavarovalne premije

– Učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta), se prikažejo ločeno za naložbe
kritnih skladov, za naložbe kritnega premoženja zavarovalno-tehničnih rezervacij in za naložbe lastnih virov ter za vse naložbe
skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Donos naložb
x 100
(Stanje naložb na začetku leta + stanje naložb na koncu leta)/2

– Čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od zavarovalnih premij se prikažejo ločeno za premoženjska zavarovanja,
razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja, za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah ter za
vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Čiste škodne rezervacije
x 100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij

– Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od čiste obračunane premije se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja, za zdravstvena zavarovanja ter za vsa zavarovanja
skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta x 100
Čista obračunana premija

– Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečnega kapitala se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta
x 100
(Stanje kapitala na začetku leta + stanje kapitala na koncu leta )/2

– Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečne aktive se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja,
za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta
(Stanje aktive na začetku leta + stanje aktive na koncu leta)/2

x 100

– Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska
zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Kosmati dobiček
Število delnic

x 100

– Čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega kapitala. Kazalnik se izračuna kot:
Čisti dobiček
x 100
(Stanje kapitala na začetku leta + stanje kapitala na koncu leta )/2
– Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne premije se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za
življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.
Razpoložljivi kapital zavarovalnice predstavlja kapital zavarovalnice izračunan na osnovi 105., 106., 107. in 108. člena
ZZavar in sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnih lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih
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podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske
ustreznosti zavarovalnice.
Kazalnik se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
Čista zavarovalna premija

x 100

– Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega kapitala zavarovalnice se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.
Minimalni kapital zavarovalnice je minimalni kapital iz 110. in 111. člena ZZavar in sklepa o podrobnejših pravilih za izračun
minimalnega kapitala zavarovalnice.
Kazalnik se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
Minimalni kapital zavarovalnice

x 100

– Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja,
za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.
Zavarovalno-tehnične rezervacije so rezervacije določene s 113. člena ZZavar.
Kazalnik se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice x 100
Zavarovalno-tehnične rezervacije
– Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na
pozavarovatelje se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.
Kazalnik se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
x 100
Terjatve iz pozavarovanja in tehnične rezervacije, ki odpadejo na pozavarovatelje

490.

Tarifa o taksah in nadomestilih

Na podlagi prvega odstavka 261. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

TARIFO
o taksah in nadomestilih
A) SPLOŠNI DEL
1. člen
S to tarifo se določa:
1. višina taks za odločanje o posamičnih zadevah ter za
izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija za zavarovalni
nadzor (v nadaljnjem besedilu: agencija) in
2. višina letnih nadomestil ter pavšalnih nadomestil
stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati
pravne osebe, nad katerimi agencija opravlja nadzor po
zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00;
v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in drugih zakonih.

2. člen
V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– zavarovalnica je pravna oseba iz prvega odstavka
1. člena ZZavar,
– zavarovalna zastopniška družba je pravna oseba iz
prvega odstavka 216. člena ZZavar,
– zavarovalna posredniška družba je pravna oseba iz
prvega odstavka 220. člena ZZavar,
– Slovensko zavarovalno združenje je pravna oseba iz
prvega odstavka 333. člena ZZavar,
– zavarovalnica v zavarovalniški skupini je zavarovalnica iz prvega odstavka 144. člena ZZavar,
– pokojninska družba je pravna oseba iz prvega odstavka 337. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1),
– banka je pravna oseba iz petega odstavka 227. člena ZZavar in
– druga oseba je oseba iz 244. člena ZZavar.
3. člen
(1) Določbe te tarife, ki veljajo za zavarovalnico, veljajo
tudi za pokojninsko družbo, razen če ta tarifa za pokojninsko
družbo izrecno ne določa drugače.
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(2) Določbe te tarife, ki se nanašajo na nadzor in ukrepe na podlagi nadzora nad zavarovalnicami, se smiselno
uporabljajo tudi:
– za nadzor in ukrepe na podlagi nadzora nad zavarovalnimi zastopniškimi družbami, zavarovalnimi posredniškimi
družbami in Slovenskim zavarovalnim združenjem,
– za dodaten nadzor nad zavarovalnicami, ki so v zavarovalniški skupini in
– za ukrepe na podlagi nadzora nad drugimi osebami.
4. člen
(1) Višina taks in nadomestil se določa v točkah, razen
če ni s to tarifo določeno drugače.
(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 1.000 tolarjev.
5. člen
Vrednost točke se poveča za rast cen življenjskih potrebščin, ko ta preseže 5% od dneva uveljavitve tarife oziroma zadnje spremembe vrednosti točke.
6. člen
(1) Zavezanec za takso je vložnik zahteve za odločanje
o posamični zadevi in vložnik zahteve za izdajo izpisov iz
registrov, ki jih vodi agencija.
(2) Zavezanec za letna nadomestila in pavšalna nadomestila stroškov je pravna oseba, nad katero agencija opravlja nadzor po Zzavar ali drugem zakonu.
7. člen
(1) Znesek takse in znesek pavšalnih nadomestil stroškov se izračuna kot zmnožek števila točk za posamezno
obveznost in vrednosti točke na dan nastanka obveznosti.
(2) Znesek letnih nadomestil stroškov se določi v odstotku od vrste prihodka zavezanca, ki predstavlja osnovo za
obračun.
8. člen
Če v tej tarifi ni določeno drugače, nastane obveznost
za plačilo:
1. takse:
– v primeru zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja, mnenja oziroma druge zahteve z dnem vložitve zahteve,
– v primeru izdaje odločbe, odredbe ali sklepa po uradni dolžnosti z dnem izdaje odločbe, odredbe ali sklepa,
– v primeru vložitve ugovora na agencijo z dnem vložitve ugovora,
– v primeru zahteve za izpise iz registrov z dnem vložitve zahteve,
2. letnega nadomestila stroškov nadzora vsakega petega dne v mesecu,
3. pavšalnega nadomestila stroškov postopka z dnem
izreka ukrepa nadzora.
9. člen
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi
agencija, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi
in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.
(2) Direktor agencije lahko vložnika zahteve oprosti
plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija, če vložnik izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali
strokovne namene.
10. člen
V primeru, da plačani zneski letnega nadomestila za
opravljanje nadzora nad:
– zavarovalnicami (174/1. člen ZZavar),
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– zavarovalnimi zastopniškimi družbami (232/2. člen
ZZavar),
– zavarovalnimi posredniškimi družbami (232/2. člen
ZZavar),
– Slovenskim zavarovalnim združenjem (333/5. člen
ZZavar),
– zavarovalnicami, ki so v zavarovalniški skupini
(143/1. člen ZZavar) in
– pokojninskimi družbami (381. člen ZPIZ-1)
konec leta presežejo dejanske stroške za opravljanje
nadzora, se znesek preplačil zavezancem vrne pred sprejemom letnega obračuna agencije.
11. člen
Ta tarifa začne veljati, ko agencija pridobi soglasje
Vlade Republike Slovenije.
B) TARIFA O TAKSAH
1. Odločanje o posameznih zadevah
Tarifna številka 1
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici (18/1. člen ZZavar) znaša taksa
200 točk.
Tarifna številka 2
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave zavarovalne delniške družbe (25/1. člen ZZavar) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 3
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za veljavnost sklepa
skupščine o prenehanju družbe za vzajemno zavarovanje
(57/3. člen ZZavar) znaša taksa 300 točk.
Tarifna številka 4
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo (62/4. člen
ZZavar) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 5
Za zahtevo za izdajo dovoljenja zavarovalnici za:
– opravljanje zavarovalnih poslov (65/1. člen v zvezi s
67. členom ZZavar) za vsako zavarovalno vrsto na podlagi
drugega odstavka 2. člena ZZavar,
– prenos zavarovalnih pogodb na drugo zavarovalnico
(65/4. člen ZZavar) za vsako posamezno zavarovalno vrsto
na podlagi drugega odstavka 2. člena ZZavar,
– prenos izločenih poslov (65/5. člen ZZavar) za vsakega od poslov iz drugega odstavka 77. člena ZZavar,
znaša taksa 100 točk, vendar ne manj kot 200 in
največ 600 točk.
Tarifna številka 6
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za:
– združitev z drugo zavarovalnico oziroma drugo pravno osebo (65/2. člen ZZavar),
– ustanovitev podružnice zavarovalnice v tujini (65/3.
člen ZZavar),
znaša taksa 500 točk.
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Tarifna številka 7
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v drugih zavarovalnih vrstah (72/1. člen ZZavar) za vsako novo zavarovalno vrsto na podlagi drugega
odstavka 2. člena ZZavar znaša taksa 100 točk, vendar ne
manj kot 200 in največ 600 točk.
Tarifna številka 8
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja (73/2. člen ZZavar) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 9
Za zahtevo za izdajo soglasja k splošnim in posebnim
zavarovalnim pogojem za obvezna zavarovanja v prometu
oziroma dopolnilna zdravstvena zavarovanja zavarovalnice
države članice (94/6. člen ZZavar) znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 10
Za zahtevo za izdajo dovoljenja tuji zavarovalnici za
ustanovitev podružnice na ozemlju Republike Slovenije
(98/1. člen ZZavar) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 11
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice švicarske zavarovalnice na območju Republike Slovenije (99/2. člen ZZavar) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 12
Za izdajo dovoljenja za:
– naložbo kritnega premoženja v druge vrste naložb,
kot naložbe, dovoljene na podlagi 121/1. člena ZZavar in
predpisa, izdanega na podlagi 6. točke 109. člena ZZavar
(121/3. člen ZZavar),
– prekoračitev omejitev, določenih na podlagi 122/1.
člena ZZavar in na podlagi predpisa, izdanega na podlagi
6. točke 109. člena ZZavar v zvezi s posamezno vrsto naložb (122/2. člen ZZavar),
– uporabo naložbe, ki ne izpolnjuje pogoja iz 123/1.
člena ZZavar, za kritno premoženje (123/2. člen ZZavar),
znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 13
Za zahtevo za izdajo mnenja banki za opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja (227/5. člen ZZavar) znaša
taksa 150 točk.
Tarifna številka 14
Za zahtevo za izdajo dovoljenja fizičnim osebam za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (230/2. člen ZZavar) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 15
Za zahtevo za izdajo dovoljenja zavarovalno zastopniški
oziroma posredniški družbi, ki je lahko organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik po zakonu o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94 in 20/98) za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja oziroma posredovanja (235/1. in 238/1. člen
ZZavar) znaša taksa 150 točk.
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Tarifna številka 16
Za izdajo odločbe, s katero agencija zavrže ugovor, ki
ni dovoljen, je prepozen ali ga je vložila neupravičena oseba
(315/3. člen ZZavar), znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 17
(1) Za vložitev ugovora zoper odredbo o odpravi kršitev
(311/1. člen ZZavar) znaša taksa 100 točk.
(2) V primeru izdaje odločbe o ugovoru, s katero agencija ugovoru ugodi, se vrne plačana taksa za vložitev ugovora in plačana taksa za izdajo ukrepa, ki je predmet ugovora.
(3) V primeru uspeha sodnega varstva se vrne plačana
taksa za izdajo ukrepa, ki je predmet tožbe.
(4) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka, ko stranka
umakne vloženo zahtevo in agencija še ni pričela z ugotovitvenim postopkom, se zaračuna polovična taksa za to vlogo.
(5) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka, ko stranka
umakne vloženo zahtevo in je agencija že opravila nekatera
dejanja ugotovitvenega postopka, se zaračuna tričetrtinska
taksa za to vlogo.
2. Izdaja izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija
Tarifna številka 18
Za posamezen izpis iz registra, ki ga vodi agencija,
znaša taksa 1 točko za prvo stran izpisa in 0,5 točke za
vsako nadaljnjo stran izpisa.
Tarifna številka 19
Za izdelavo fotokopij, na podlagi zahteve stranke, ki se
nanašajo na dokumente, nastale v agenciji in na dokumente, ki so sestavni del javnih registrov, ki jih vodi agencija,
znaša taksa 1 točko za fotokopijo prve strani dokumenta in
0,1 točke za vsako nadaljnjo stran fotokopije določenega
dokumenta.
Tarifna številka 20
Za izdajo dvojnikov odločb, odredb, sklepov in potrdil,
izdanih v agenciji, znaša taksa 2 točki.
C) TARIFA O NADOMESTILIH
1. Letna nadomestila stroškov za opravljanje nadzora
Tarifna številka 21
(1) Zavarovalnice, zavarovalnice v zavarovalniški skupini, zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, Slovensko zavarovalno združenje in pokojninske družbe (v nadaljevanju: zavezanci) plačujejo agenciji
letno nadomestilo stroškov za opravljanje nadzora (v nadaljevanju: letno nadomestilo stroškov).
(2) Osnova za izračun letnega nadomestila stroškov je:
1. za zavarovalnice in pokojninske družbe vplačana
premija v preteklem letu,
2. za zavarovalnice v zavarovalniški skupini sorazmerni
del vplačane premije v preteklem letu,
3. za zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške družbe prihodki iz naslova opravljanja storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja v preteklem letu,
4. za Slovensko zavarovalno združenje prispevki zavarovalnic v preteklem letu v škodni sklad za izplačilo škod, ki
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jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih
vozil ter priklopnikov in nezavarovanih zrakoplovov.
(3) Letno nadomestilo stroškov znaša:
1. za zavarovalnice in pokojninske družbe 0,14 % od
osnove,
2. za zavarovalnice v zavarovalniški skupini 0,155 %
od osnove,
3. za zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške družbe 0,14 % od osnove,
4. za Slovensko zavarovalno združenje 0,14 % od osnove.
(4) Zavezanci so dolžni agenciji do 15. februarja tekočega leta sporočiti znesek osnove za izračun letnega nadomestila stroškov.
(5) Dokler v tekočem letu še niso znani dokončni podatki o osnovah iz drugega odstavka tega člena, se do
novega izračuna osnove nadomestilo plačuje v višini nadomestila iz preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo
pa se upošteva pri plačilu prvega obroka, ki je izračunan na
podlagi dokončnih podatkov.
(6) V primeru, da zavezanec za letno nadomestilo stroškov z začetkom leta še ni posloval (v nadaljevanju: novi
zavezanec), nastane obveznost plačevanja nadomestila v
prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja in se obračunava od osnove za izračun letnega nadomestila stroškov,
predvidene v poslovnem načrtu za prvo poslovno leto.
(7) Za novega zavezanca, ki za izdajo dovoljenja ni
dolžan predložiti poslovnega načrta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v drugem naslednjem mesecu po izdaji
dovoljenja. Prvo nadomestilo se obračuna od osnove iz
prvega naslednjega meseca po izdaji dovoljenja, vsa naslednja nadomestila do izteka prvega celega koledarskega leta
pa od osnove iz preteklega meseca.
(8) Letno nadomestilo stroškov za opravljanje nadzora se
plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki
zapade vsakega petega dne v mesecu za tekoči mesec.
(9) Zavezanec iz sedmega odstavka tega člena do izteka prvega celega koledarskega leta plačuje mesečna nadomestila stroškov, ki zapadejo vsakega petega dne v mesecu
za tekoči mesec in poroča agenciji do vsakega petnajstega
dne v mesecu o osnovi za izračun mesečnega nadomestila
stroškov.
(10) Če nadomestilo stroškov za opravljanje nadzora ni
plačano v roku, ki je določen v osmem oziroma devetem
odstavku tega člena, agencija z odločbo naloži plačilo nadomestila stroškov za opravljanje nadzora z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(11) Dokončna odločba iz desetega odstavka tega člena je izvršilni naslov.
2. Pavšalna nadomestila stroškov za opravljanje
nadzora
Tarifna številka 22
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka znaša v primeru:
– izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža v zavarovalnici (21/1. člen ZZavar),
200 točk,
– izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje
funkcije člana uprave zavarovalne delniške družbe (28/1.
člen ZZavar), 100 točk,
– izdaje sklepa o prenehanju dovoljenja za opravljanje
zavarovalnih poslov (69/2. člen ZZavar) 100 točk,
– izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje
nalog pooblaščenega aktuarja (73/4. člen ZZavar), 50 točk,
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– izdaje odredbe o odpravi kršitev zaradi neimenovanja
novega pooblaščenega aktuarja (75/2. člen ZZavar) 50
točk,
– imenovanja novega pooblaščenega aktuarja s strani
agencije za zavarovalni nadzor (75/3. člen ZZavar) 100 točk,
– izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za prenos izločenih poslov (79/3. člen ZZavar) za vsakega od poslov iz
drugega odstavka 77. člena ZZavar in o odvzemu dovoljenja
za opravljanje zavarovalnih poslov (182/1. in 182/2. člen
ZZavar) za vsako posamezno zavarovalno vrsto na podlagi
drugega odstavka 2. člena ZZavar, 100 točk, vendar ne
manj kot 200 in največ 600 točk,
– izdaje odločbe o prepovedi nadaljnjega opravljanja
zavarovalnih poslov v državi članici (88/6. člen ZZavar),
300 točk,
– izdaje odredbe o odpravi kršitev zavarovalnici države
članice (96/1. člen ZZavar) za vsako posamezno ugotovljeno kršitev 200 točk,
– izdaje odločbe o prepovedi sklepanja novih zavarovalnih pogodb zavarovalnici države članice (96/3. člen ZZavar) in o začasni prepovedi sklepanja novih zavarovalnih
pogodb zavarovalnici države članice (96/5. člen ZZavar),
300 točk,
– izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za ustanovitev
podružnice tuje zavarovalnice (182. člen v zvezi s 97/4.
člen ZZavar) in podružnice švicarske zavarovalnice (99/3.
člen ZZavar), 300 točk,
– izdaje odredbe o odpravi kršitev za vsako posamezno ugotovljeno kršitev (179/1. člen ZZavar) 200 točk,
– izdaje odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi ugotovljenih kršitev (180/3. člen ZZavar) 50 točk,
– izdaje odredbe o odpravi hujših kršitev pravil o obvladovanju tveganj, s katero agencija odredi zavarovalnici dodatne ukrepe (181/1. člen ZZavar), 500 točk,
– zahteve nadzornemu svetu zavarovalnice po razrešitvi člana oziroma članov uprave in imenovanju novega člana
oziroma članov uprave (181/3. člen ZZavar) 100 točk,
– ocenjevanja rezultatov izredne uprave (192/1. člen
ZZavar) 100 točk,
– izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja fizičnim osebam za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (230/3. člen ZZavar), 50 točk,
– izdaje odredbe z nalogom o prenehanju opravljanja
zavarovalnih poslov oziroma dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja osebi, ki za opravljanje teh
poslov oziroma dejavnosti nima dovoljenja agencije (245/1.
člen ZZavar), 200 točk,
– izdaje odločbe, s katero agencija ugotovi, da obstoji
razlog za likvidacijo pravne osebe (245/4. člen ZZavar),
200 točk,
– izdaje odredbe o odpravi kršitev, s katero je zavarovalnici naložena predložitev poročila pooblaščenega revizorja (310. člen ZZavar), 200 točk.
– izdaje odločbe, s katero agencija ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene (316/3. člen ZZavar), 100 točk,
– začetka postopka odvzema dovoljenja (317/1. člen
ZZavar) 200 točk.
Št. 30274-222a-7/00-1
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije
dne 25. 1. 2001 pod. št. 423-13/2000-1.
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OBČINE

DOLENJSKE TOPLICE
491.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2000

Na podlagi 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 16/99, 59/99 in 70/00), 3. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98) ter 10. in 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 28. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2000
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2000 (Uradni list RS,
št. 20/00) tako, da se glasi:
Občinski proračun za leto 2000 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT
– prihodki
366,984.000
– odhodki
360,438.000
– proračunski presežek
6,546.000
b) Račun financiranja
– prihodki
–
– odhodki
–
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in
računu financiranja in so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dolenjske
Toplice v letu 2001
1
Do sprejetja proračuna Občine Dolenjske Toplice za
leto 2001, vendar najdlje do 31. 3. 2001, se financiranje
funkcij Občine Dolenjske Toplice ter njenih nalog začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000. Začasno financiranje traja najdlje do
31. marca 2001.
2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske
Toplice ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. 12. 2000.
3
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun za leto
2000.
4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
5
Ta sklep se vroči občinskemu svetu in nadzornemu
odboru Občine Dolenjske Toplice.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 405-02/1036/00
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2000.

Št. 403-02/1058/00-02
Dolenjske Toplice, dne 28. decembra 2000.

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

SLOVENSKE KONJICE
493.
492.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Dolenjske Toplice v letu 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99 in 70/00), 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS št. 79/99) in 31. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine
Dolenjske Toplice sprejel

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta ob Mizarski – objekt Karitas

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99) je župan Občine Slovenske Konjice dne 23. 1. 2001 sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta ob Mizarski – objekt Karitas
I
Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ob Mizarski – objekt Karitas, ki ga je izdelalo
podjetje Razvojni center IUP d.o.o. Celje, v decembru 2000,
pod št. proj. 39/2000.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan
v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št.
39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb,
ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/00-9204
Slovenske Konjice, dne 23. januarja 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
494.

Uradni list Republike Slovenije
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
opredeljuje tolerance pri izvajanju določb veljavnega prostorskega akta za območje odlagališča.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom se
začne osmi dan od objave v Uradnem listu RS na sedežu
Krajevne skupnosti Blagovna in v prostorih Občine Šentjur
pri Celju, Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, pisarna št. 57 ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Šentjur
pri Celju – Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javen službe. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Blagovna obveščena naknadno. O
začetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne
razgrnitve mora krajevna skupnost na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Občine Šentjur pri Celju. Če v tem
roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z
osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne
osebe, se pošljejo županu Občine Šentjur pri Celju. Le-ta
zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-17/00-130
Šentjur, dne 25. januarja 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča
Cinkarne Celje Za Travnikom

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84,
37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/83, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 37. člena statuta Občine
Šentjur pri Celju je župan Občine Šentjur pri Celju sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča
Cinkarne Celje Za Travnikom
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom, ki ga je pod št. 14/84
izdelal Razvojni center – TOZD Planiranje Celje in je v skladu
s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana
Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list SRS, št. 32/87) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 32/87).

ŠKOFLJICA
495.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000, dopolnjenega leta 1998 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Škofljica, dopolnjenega leta 1998 (programska
zasnova za rekonstrukcijo dvojnega križišča v
Škofljici, G2-106/215 z G2-106/216 in G2-260
z R3-646/1194) in osnutka dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Škofljica, dopolnjeni leta 1998

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93
in 16. člena statuta Občine Škofljica je Občinski svet občine
Škofljica na 4. izredni seji dne 30. 1. 2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000, dopolnjenega leta 1998
in družbenega plana Občine Ljubljana Vič
Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje
Občine Škofljica, dopolnjenega leta 1998
(programska zasnova za rekonstrukcijo
dvojnega križišča
v Škofljici, G2-106/215 z G2-106/216 in
G2-260 z R3-646/1194) in osnutka dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Škofljica, dopolnjeni leta 1998
1. člen
Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana
Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Škofljica in osnutek dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s
spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica in sicer osnutek programske zasnove za rekonstrukcijo dvojnega križišča v Škofljici, G2-106/215 z
G2-106/216 in G2-260 z R3-646/1194 in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica.
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2. člen
Osnutek programskih zasnov in osnutek odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 Škofljica se javno razgrne za čas
enega meseca od dneva objave v Uradnem listu RS 9. 2.
2001 do 9. 3. 2001, v prostorih Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava
in sicer dne 7. 3. 2001 ob 17. uri v prostorih občine.
4. člen
Občani, podjetja, skupnosti dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge k osnutku razgrnjenih dokumentov, ki jih naslovijo na Občino Škofljica.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem list RS in na oglasni
deski Občine Škofljica.
Št. 01506/03/2001/25-7
Škofljica, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

TRŽIČ
496.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Tržič

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. točke10. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski
svet občine Tržič na 13. seji dne 27. 12. 2000 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa (V –
vas vozila), ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste (v mestu Tržič) in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LG) v mestu Tržič in v naseljih Bistrica in
Loka;
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Tržič in v naseljih Bistrica pri Tržiču, Kovor,
Križe, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Potarje, Pristava,
Senično, Slap, Spodnje Vetrno;
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– na javne poti (s skrajšano oznako JP) v naseljih,
Brezje pri Tržiču, Čadovlje pri Tržiču, Dolina, Grahovše,
Hudi graben, Hudo, Hušica, Jelendol, Leše, Lom pod
Storžičem, Novake, Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje,
Retnje, Sebenje, Senično, Spodnje Vetrno, Vadiče, Zvirče,
Žiganja vas.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Tržič in ceste med naselji
v Občini Tržič in naseljih v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Tržič in v naseljih z uvedenim uličnim
sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naseljih v sosednjih občinah so:

Zap.
št.

Številka
ceste
LC

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

280-050

Številka
odseka
LC

Začetek
ceste ali
odseka

280-052

R2 411

428-011
428-012

G2 101
LC 428-120

428-021

LC 428-012

428-031

LC 428-020

428-041

LC 428-020

428-051

LC 428-120

428-061

LC 428-050

428-091

R2 410

428-010

428-020
428-030
428-040
428-050
428-060
428-090
428-100
428-101 428-101
428-102 428-102
428-110
428-111
428-120
428-121
428-130
428-131
428-140
428-141
428-142
428-150
428-151
428-152
348-080
348-081

R2 410
LC 428-101
LC 428-141
R2 410
R3 638
R3 638
LC 428-141
R3 638
LC 428-151
LC 428-151

Občinska cesta
potek

Občinska meja – Žiganja vas – Križe
Občinska meja – Žiganja vas – Križe
Lajb – Podljubelj – Tržič mesto
Lajb – Podljubelj križišče
Tržič-Čegeljše-Podljubelj
Tržič (križišče BUS) – križišča Slap – Jelendol
Tržič (križišče BUS) – križišča Slap – Jelendol
Slap (križišče za Lom) – Jelendol (mimo gradu)
Slap (križišče za Lom) – Jelendol (mimo gradu)
Slap (križišče za Jelendol) – Lom – Slaparska vas
Slap (križišče za Jelendol) – Lom – Slaparska vas
Pristava – Križe
Pristava – Križe
Križe – Zg. Vetrno – Senično
Križe – Zg. Vetrno – Senično
Senično – Novake
Senično – Novake
Križe – Sebenje – Retnje
Križe – Sebenje – Žiganja vas – Breg – Retnje
Sebenje – Retnje
Brezovo- Loka – Mlaka
Brezovo- Loka – Mlaka
Tržič (križišče Zlit) – Tržič – Križe (plinska postaja)
Tržič (križišče Zlit) – Tržič – Križe (plinska postaja)
Bistrica – Kovor – Zvirče – občinska meja – Podtabor
Bistrica – Kovor – Zvirče – občinska meja – Podtabor
Brezje – Kovor – Brezovo – Kovor – Brdo – občinska meja
Brezje–Hudo- Kovor – Križe
Kovor – Brdo – občinska meja
Paloviče – Leše – Vadiče – Brezje
Leše – Vadiče – Brezje
Palovče – Leše
Leše – občinska meja – Brezje (R2 411)
Brezje – občinska meja – Leše

Konec
na

R2 410
G2 101
G2 101
LC 428-030
gozdna pot
LK 428-492
R2 410
R2 410
R2 410
LC 428-110
LC 428-101
R2 410
R2 410
R3 636
LC 280-052
R2 411
LC 428-141
LC 428- 151
R2 411

Dolžina
vm

2.845
2.845
7.690
2.645
5.045
1.223
1.223
5.315
5.315
4.075
4.075
1.138
1.138
2.474
2.474
1.655
1.655
6.408
4.833
1.575
1.686
1.686
3186
3186
3.328
3.328
7.805
4.709
3.096
3.767
2.259
1.508
2.853
2.853

5. člen
Lokalne ceste v mestu Tržič in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)

Namen
uporabe

V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)

2.075
2.075

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1.599
1.599

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

3.711
3.711

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Številka
ceste
LZ

35.
36.
37.
38.

428-170

Številka
odseka
ceste LZ

začetek
ceste ali
odseka

428-171

LC 428-012

428-181

LC 428-130

428-180

Št.

Občinska cesta
potek

Kouternca – Bistrica
Kouternca – Bistrica
Loka
Loka
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Konec
na

Dolžina
vm

LC 428-110

1.406
1.406
494
494

Konec
na

Dolžina
vm

R3 638

Namen
uporabe

Preostala
Dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)

V
V

– mestne in krajevne ceste (LK)
Zap.
št.

Številka
ceste
LK

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

428-230

Številka
odseka
LK

Začetek
ceste ali
odseka

428-231

LC 428-011

428-251

LC 428-012

428-281
428-282
428-283
428-284
428-285
428-286
428-287
428-288
428-289

LC 428-012
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-281
LK 428-287
LK 428-281

428-291
428-292
428-293
428-294
428-295
428-296
428-297

LK 428-281
LK 428-293
LC 428-012
LC 428-012
LC 428-012
LC 428-012
LK 428-291

428-301
428-302
428-303
428-304

LC 428-012
LK 428-301
LC 428-012
LC 428-020

428-311

LZ 428-170

428-321
428-322

LZ 428-170
LK 428-321

428-331
428-332

LC 428-120
LC 428-120

428-341
428-342
428-343
428-344
428-345

LC 428-120
LK 428-341
LK 428-341
LK 428-343
LK 428-343

428-351
428-352
428-353

LC 428-120
LC 428-120
LC 428-120

428-361

LK 428-371

428-250
428-280

428-290

428-300

428-310
428-320

428-330

428-340

428-350

428-360

Občinska cesta
potek

Pod Košuto
Podljubelj – križišče Blejc – Matizovec
Podljubelj – Završnik,
Podljubelj – Završnik
KS Ravne
Za jezom – Ravne – Pot na pilarno – Koroška cesta
Od LK281 – do Bahuna 1
Od LK281 – Za jezom 11
Ravne 25,27,28
Ravne 17,10,15
Pot na pilarno – klavnica
Pot na Zali rovt – osnovna šola
Pot na Zali rovt – Cenova guba
Ravne – Pot na Zali rovt 12
Koroška cesta
Za Mošenikom, skozi ZD do LZ 170
Muzejska ulica
Fužinska ulica
Od Koroške ceste – Pot na grad
Čevljarska ulica
Usnjarska ulica
Trg svobode 29 – Mošenik
Trg svobode
Partizanska ulica
Šolska ulica
Trga svobode – Balos
Cankarjeva cesta – atrij – Trg svobode
Kovtrnca – Kralj
Kovtrnca – Kralj
Predilniška cesta
Predilniška cesta (LC020) – zdravstveni dom
Predilniška cesta (LK321) – BPT
Sokolnica
Od Ceste Ste Marie aux Mines – Spodnja Bistrica
Od Ceste Ste Marie aux Mines –Hipermarket Živila
Preska
Od Ceste Ste Marie aux Mines – Preska 3
Preska 2 – Preska 22
Preska 2 – Preska 22 (LK342)
okoli Preske 34
Preska 2 – Preska 20
Kranjska cesta
Od Kranjske ceste – do plazu
Kranjska cesta 45
Kranjska cesta 53
Virje
Kranjska cesta – Virje – Cerkvena ulica

4.041
4.041
3.733
Završnik
3.733
3.528
LC 428-012
1.315
Bahun
132
Oraniča
323
LK 428-285
128
LK 428-281
154
klavnica
147
OŠ Zali Rovt
465
Cenova guba
654
Pot na zali rovt 12 210
1.242
LZ 428-170
705
Tržiški muzej
31
Pekarna Žito
125
grad
154
LK 428-291
79
LK 428-291
85
Mošenik
63
573
LC 428-020
204
nogometno igrišče 36
LK 428-321
210
LC 428-012
123
224
Kralj
224
304
LC 428-020
218
BPT
86
414
Spodnja Bistrica
264
Živila
150
1.249
Preska 3
123
Preska 22
449
LK 428-342
502
LK 428-343
61
Preska 20
114
307
plaz
76
Kranjska cesta 45 136
Kranjska cesta 53 95
2.666
LC 428-120
849

Matizovec

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)
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Zap.
št.

Številka
ceste
LK

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
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Številka
odseka
LK

Začetek
ceste ali
odseka

Občinska cesta
potek

Konec
na

428-362
428-363

LK 428-361
LC 428-020

gozdna cesta
LK 428-361

428-371
428-372
428-373

LC 428-020
LK 428-371
LK 428-361

428-381

LC 428-030

428-461

LC 428-040

428-492

LC 428-040

428-511

LC 428-120

428-521

LC 428-120

Virje – Sv. Jožef – Hraste
Cankarjeva cesta – Virje
Cerkvena ulica
Cankarjeva cesta – Cerkvena ulica – Cankarjeva cesta
Cankarjeva cesta – Kosarska ulica – Cerkvena ulica
Cerkverna ulica – Kukovniška pot
Od LC030 – naselje Slap (Lepenka)
Od LC030 – naselje Slap (Lepenka)
od odcepa za Potarje – Pr’ Tič
Od odcepa za Potarje – Pr’ Tič
Slaparska Vas
Slaparska vas (konec asfalta) – Dom pod Storžičem
LC120 – Pristavška cesta 5
LC120 – Pristavška cesta 5
Od Pristavške ceste-novi bloki Mlaka – Trio – parkirišče BUS
Od Pristavške ceste-novi bloki Mlaka – Trio –
parkirišče BUS
Pristava Polje
od LC050 – Pot na polje
Od Pot na polje 11
Od Purgarjeve ulice – Pot na polje 16 – Purgarjeve ulice
Od Pot na polje – Purgarjeva ulica – LC050
LC120 – Pot na polje
LC120 – Pot na polje ob vrstnih hišah
Pot na polje
Rožmanka nasproti Purgarjeve ul. mimo Šobra
Rožmanka nasproti Purgarjeve ul. mimo Šobra
Podvasca
LC050 – Prešern
LC050 – odcep Nunar
LC050 – odcep Markič
LC050 – odcep bloki
LK551 – Gradišar
LK551 – mimo Kopača
LK551 – mimo Žnidaršič
LK551 – Fuks
Križe polje
LK 562 – bloki
LC050 – Ješe
Pot na močila
LC050 -odcep Sitar
LK571 – krožno mimo Česna
LC060 – Pot na Polano – Gozd
od LC060 – pot na Polano
od LC060 – do konca ceste v Gozdu
LC050 – Jazbec
LC050 – Jazbec
regionalne cesta – mimo pokopališča
regionalne cesta – mimo pokopališča
Osnovna šola – Kmetijska zadruga
regionalna cesta – osnovna šola, vrtec
regionalna cesta – igrišče – osnovna šola
Od LK537 do R2410 (kmetijska zadruga)
regionalne ceste –Auser
regionalne ceste –Auser
Od regionalne ceste – Stritih (Pogovca)
Od regionalne ceste – Stritih (Pogovca)
Pogovca
regionalna cesta –Repinc
LK641 – Bajd

428-370

428-380
428-460
428-490
428-510
428-520

428-530
428-531
428-532
428-533
428-534
428-535
428-536
428-537

LC 428-050
LC 428-050
LK 428-534
LC 428-050
LK 428-531
LK 428-531
LK 428-531

428-541

LC 428-050

428-551
428-552
428-553
428-554
428-555
428-556
428-557
428-558

LC 428-050
LC 428-050
LC 428-050
LC 428-050
LK 428-556
LK 428-554
LK 428-556
LK 428-556

428-561
428-562

LK 428-562
LC 428-050

428-571
428-572

LC 428-050
LK 428-571

428-581
428-582

LC 428-060
LC 428-060

428-591

LC 428-050

428-601

R2 410

428-611
428-612
428-613

R2 410
R2 410
LK 428-537

428-621

R2 410

428-631

R2 410

428-641
428-642

R2 410
LK 428-641

428-540
428-550

428-560

428-570

428-580

428-590
428-600
428-610

428-620
428-630
428-640

Dolžina
vm

1.617
200
1.177
LC 428-020
474
LC 428-020
132
Kukovnica
571
715
LC 428-020
715
4.224
Pr’Tič
4.224
3.783
Dom pod Storžičem 3.783
208
Pristavška 5
208
858
R2 410
R2 410
LK 428-531
LK 428-531
LK 428-531
LC 428-120
LC 428-120
R2 410
LC 428-050
Prešeren
LK 428-556
LK 428-556
LC 428-050
Gradišar
LK 428-557
LK 428-551
Fuks
bloki
Ješe
Sitar
LK 428-571
Polana
Gozd
Jazbec
pokopališče
šola
šola
R2 410
Auser
Stritih
Repinc
Bajd

858
2.382
1.172
143
136
160
68
85
618
73
73
1.106
68
127
138
188
109
363
63
50
149
48
101
351
184
167
2.562
219
2.343
127
127
151
151
431
187
111
133
141
141
366
366
275
121
154

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Številka
ceste
LK

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

428-650

Številka
odseka
LK

Začetek
ceste ali
odseka

428-651
428-652
428-653
428-654
428-655
428-656
428-657

R2 410
LK 428-656
LK 428-652
LK 428-652
LK 428-652
R2 410
R2410

428-661

R2 410

428-851
428-852
428-853
428-861
428-862

LC 428-110
LK 428-851
LK 428-851
LC 428-110
LC 428-110
LK 428-878

428-871
428-872
428-873
428-874
428-875
428-876
428-877
428-878
428-879

LZ 428-180
LK 428-873
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180
LZ 428-180

428-881
428-891

LC 428-110
LC 428-141
LC 428-141

428-901
428-902

LK 428-902
R3 638

428-911
428-912
428-913
428-914

LK 428-914
LK 428-914
LK 428-914
LC 428-130

428-921
428-922

LC 428-130
LK 428-921

428-931
428-932
428-933

LC 428-130
LK 428-931
LK 428-931

428-941
428-942
428-943
428-944
428-945
428-946
428-947
428-948

LC 428-130
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941
LK 428-941

428-951
428-952
428-953
428-954

LC 428-130
LK 428-951
LC 428-141
LK 428-951

428-660
428-850

428-860

428-870

428-880
428-890
428-900

428-910

428-920

428-930

428-940

428-950

Št.

Občinska cesta
potek

Konec
na
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Dolžina
vm

Snakovo
1401
republiška cesta – Meglič
Meglič
93
LK656 – Štrukelj
Štrukelj
378
LK652 – Bohinc
Bohinc
20
LK652 – Dolinar
Dolinar
99
LK652 – Benedičič
Benedičič
553
regionalna cesta – mimo Rejca do LK655
LK 428-655
207
R2 410-mimo Eler, Hrast
konec ulice
51
Novo Senično in Sp. Vetrno
887
regionalna cesta – Novo Senično – Sp. Vetrno
Sp. Vetrno
887
Loka na Logu
504
Od LC110 – Na Logu 30
Bizjak
372
Od LK851 – Na Logu 8
Na Logu 8
55
Od LK851 – Na Logu 20
Na Logu 20
77
LC110 – Flis -Bidelj – LC110 (naproti naselja Loka)
LC 428-110
414
LC110 – Flis -Bidelj – LC110 (naproti naselja Loka)
LC 428-110
307
ulica na Loki-Aljančič
do konca ulice
107
Loka
1.171
LZ180 – do Naca
Naca
168
LK873 – do Pernuša
Pernuš
112
LZ180 – do Knepa
Knep
171
LZ180 – Praprotnik, Povalej (dve ulici)
Praprotnik
53
LZ180 – do Šivica
mimo Šivica
107
LZ180 – do Ostrelič
Ostrelič
131
LZ180 – do Dolčič
Dolčič
137
LZ180 – do Martinčiča
Martinčič
150
ulica na Loki
do konca ulice
142
LC110 – Romatex – LC141
294
LC110 – Romatex – LC141
LC 428-141
294
LC141 (Polajnar) – Hajman – LC130
LC 428-130
1.225
LC141 – Hajman – LC130
LC 428-130
1.225
Ste Marie aux Mines (Bazenček) Zelenica – rep. c.
529
Ste Marie aux Mines (Bazenček) – Zelenica
R2 410
321
regionalna cesta – Zelenica 12
Zelenica 12
208
Ročevnica
1.259
Od LK914 – Ročevnica 65
Ročevnica 65
353
Vrtec
vrtec
78
Dom Petra Uzarja
Dom Petra Uzarja 135
Ročevnica
LK 428-914
693
Kovorska cesta bloki I.
302
Od LC130 (Kovorske ceste) – Kovorska c. 1
Kovorska cesta 1 122
Od LK921 – do Kovorska 23
Kovorska 23
180
Kovorska cesta bloki II.
509
Od LC130 – Kovorska c. 25 – trgovina – LC130
LC 428-130
187
LK931 (Kovorska c. 43) – Kovorska c. 53
Kovorska cesta 53 114
LK931 – Kovorska c.59
Kovorska cesta 59 208
Na jasi
1.011
Na jasi (vsi odcepi ulic)
Jasa
416
Na jasi
konca ulice
88
Na jasi
konca ulice
56
Na jasi
konca ulice
71
Na jasi
konca ulice
88
Na jasi
konca ulice
103
Na jasi
konca ulice
97
Na jasi
konca ulice
92
Praproše
667
LC130 – mimo znamenja – LC141 +odcep nad znamenjem
LC 428-141
LK951 – župnišče
župnišče
160
LC141 – mimo župnišča – LK951
LK 428-951
101
do konca ulice
do konca ulice
172

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
234
V
V
V

V
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Zap.
št.

Številka
ceste
LK

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

428-960

Številka
odseka
LK

Začetek
ceste ali
odseka

428-961

LC 428-141

428-971

LC 428-130

428-981
428-982
428-983

LK 428-982
LC 428-141
LC 428-130

429-001
429-002
429-003
429-004
429-005

LC 428-141
LK 429-001
LC 428-141
LC 428-141
LK 429-004

429-011

LC 428-142

429-021
429-022
429-023

LC 428-141
LC 428-141
LC 428-141

429-061
429-062
429-063
429-064

R3 638
R3 638
R3 638
R3 638

429-071
429-072
429-073
429-081
429-082

R3 638
R3 638
R3 638
R3 638
R3 638
LK 429-081

429-091
429-092
429-093

LZ 428-170
LK 429-094
LK 429-094

429-094
429-095
429-096
429-097

R3 638
LK 429-091
LK 429-091
LK 429-093

780-821

LC 250-052

Številka
odseka
JP

Začetek
ceste ali
odseka

928-001
928-002

G2 101
JP 928-001

928-011
928-012

G2 101
G2 101

428-970
428-980

429-000

429-010
429-020

429-060

429-070

429-080

429-090

241.
242.
243.
244.
245. 780-820
246.

Uradni list Republike Slovenije
Občinska cesta
potek

Konec
na

Dolžina
vm

Graben
Graben
Vetrovo
Vetrovo
Kovor
Mimo Kovača
Žegarac – LC130 (za Zvirče)
Šetinc
Pod gozdom
od LC141 – Pod Gozdom I.
Pod Gozdom
LC141 – Srednja pot (z odcepi)
LC141 – Pod Gozdom II. – do konca ulice
Iženkovo
LC142 (Cesta na Brdo) – Miro Zupan
LC142 (Cesta na Brdo) – Miro Zupan
Stagne
Od LC141 – Stagne I.
Od LC141 – Stagne II.
Od LC141 – Stagne III.
Bistrica center
Mercator, Deteljica
Trgovski center
regionalna cesta – šolsko igrišče
regionalna cesta – pot za osnovno šolo
Pod šijo
Od R3(sadje) – Begunjske 3
Od regonalne ceste – Pod Šijo
Od regionalne ceste – Pod šijo 10, Pod šijo 7
Od regionalne ceste – Ročevnice 75, 77
Od regionalne ceste – Ročevnice 77
Ročevnice 75
Pot na Bistriško Planino
Pot na Bistriško Planino
Od LK-094 (Pot na Bistriško planino) – Vila Bistrica
Od LK-094 (Pot na Bistriško planino) –
Pot na Bistriško planino 28
regionalna cesta – Pod gradom
LK-091 – Pot na Bistriško planino 8
LK-091 – do bloka
Pot na Bistriško planino 28
od Zadrage do občinske meje
od Zadrage do občinske meje

125
125
116
do konca ulice
116
584
LC 428-130
107
LC 428-130
296
Šetinc
181
1.062
Pod Gozdom I
271
konca ulica
85
konca Srednje poti 235
Pod Gozdom II.
389
Iženkovo
82
92
Miro Zupan
92
453
konec ulice
133
konec ulice
157
konec ulice
163
622
izvoz G2 101
121
R3 638
277
šolsko igrišče
145
pot za osnovno šolo 79
331
Begunjske 3
93
Pod Šijo
184
Pod Šijo 7
54
Ročevnica 77
495
Ročevnica 77
400
Ročevnica 75
95
1.983
LK 429-094
395
Vila Bistrica
167

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

do konca ulice
191
R3 638
1.006
Pot na Bistriško 8 70
do konca ulice
93
do konca ulice
61
1.054
LC 250-052
1.054

V
V
V
V
V
V
V

Občinska cesta
potek

Konec
na

Namen
uporabe

do konca ulice

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)

150
150

– javne poti
Zap.
št.

Številka
ceste
JP

247. 928-000
248.
249.
250. 928-010
251.
252.

Hotel Garni – Cerkev Ljubelj
Garni Hotel
Cerkev Sv. Ane
Ljubelj (Karavlja)
cesta pod karavlo-do gozdne ceste
G2 101 – Jur – JP 928-021

hotel
cerkev
gozdna cesta
JP 928-021

Dolžina
vm

726
323
403
526
333
193

V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Številka
ceste
JP

253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

928-020

Številka
odseka
JP

Začetek
ceste ali
odseka

928-021
928-022
928-023

G2 101
LC 428-011
LC 428-011

928-031
928-032
928-033
928-034

G2 101
LC 428-011
JP 928-032
JP 928-032

928-041
928-042

LK 428-231
LK 428-231

928-051
928-052
928-053
928-054

LK 428-231
LK 428-231
LC 428-011
JP 928-053

928-061
928-062

LK 428-251
LK 428-251

928-071
928-072
928-073
928-074
928-075
928.076
928-077
928-078
928-079

LC 428-012
LC 428-012
JP 928-077
JP 928-077
LC 428-012
JP 928-075
LC 428-012
JP 928-075
LC 428-012

928-081
928-082
928-083

LC 428-012
LC 428-012
LC 428-012

928-091

LC 428-030

928-101

LC 428-030

928-111
928-112

LC 428-030
LC 428-030

928-121
928-122
928-123

LC 428-030
JP 928-121
LC 428-030

928-131

LC 428-040

928-141

LK 428-040

928-151

LK 428-461

928-161

LK 428-161

928-171
928-172
928-173
928-174

LC 428-040
LC 428-040
LC 428-040
LC 428-040

928-181

LC 428-040

928-030

928-040

928-050

928-060

928-070

928-080

928-090
928-100
928-110

928-120

928-130
928-140
928-150
928-160
928-170

928-180

Št.

Občinska cesta
potek

Lajb, Črni gozd
magistralna cesta – Lajb
lokalna cesta – Potočnik
lokalna cesta – Črni gozd
Tominčev Slap
od zg. odcepa za Podljubelj – zaselek Črnik
Podljubelj – Tominčev Slap
Upirovc – do G2 101
od JP 032 – pri Počepku – JP032
Pod Košuto
od križišča Blejc – Geben
od križišča Blejc – Čiževnik – Vasovnik
Podljubelj
vikend naselja II.
do vikend naselja I.
od Ankeleta do Metke
od JP 053 do Dolarja
Podljubelj- Počivalnik
Od LK 251-do Počivalnika
Od LK 251- Reber
Plaz, Deševno, Log
Od LC 012 do Fiksla
Od nadvoza LC012 –do konca novega naselja Skale
Deševno-do novega naselja II. (Romšak)
Deševno- Dolenčeva Guba
od podvoza – do Bevka
Od JP 075 – Komac
skozi naselje Deševno
Od podvoza do motokrosa
Mimo Podljubelj 67 in 65
Bobenica, Kramarjeva guba
LC012 – do Kramarjeve gube
LC012 – do Dobrina
LC 012-Sušnik, Grah, Markelj
Jamenšnek
Jamenšnek
Od LC030 – mimo Filipa – do LC030
Od LC030 – mimo Filipa – do LC030
Dolina – Kušpergar
Dolina od LC030 – Kušpergar
Dolina od LC030 – mimo šole do JP111
Brus, Kavčič
Od LC030 – Matevž
Od JP 121- Brus
Od LC030 – Kavčič
Klanec (Lom novo naselje)
Klanec (Lom novo naselje)
Od LC 040- Kuštra
Od LC 040- Kuštra
od Hariša (LK 461) do Špana
od Hariša (LK 461) do Špana
od odcepa za Potarje – Pinč
Od LK161 – Pinča
Lom
Od LC040 – Miha
Od LC040 – Godnov
Brdo
Od LC 040 do JP 173
Hrib – Grahovše
Od LC040 – Žitnk
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Konec
na

G2 101
Potočnik
Črni gozd
Črnik
gozdna cesta
G2 101
JP 928-032
LK 428-231
Vasovnik
vikend naselje II.
vikend naselje I.
Metka
Dolar
Počivalnik
Kmetija Šišek
Fiksl
Skale
Romšak
Dolenčeva Guba
Bevk
Komac
LC 428-012
Motokros
Podljubelj 65
Kramarjeva guba
Dobrin
Markelj
Jamenšnek
LC 428-030
Kušpergar
JP 928-111
Matevž
Brus
Kavčič
LČ 428-040
Kušter
Špan
Pinč
Miha
Godnov
LC 428-040
JP 928-173
Žitnk

Dolžina
vm

Namen
uporabe

2.251
1525
532
194
1.740
481
584
410
265
1.912
332
1.580
622
223
104
143
152
1.649
1.054
595
4.151
428
400
414
581
602
394
903
260
169
1.112
369
669
74
137
137
439
439
1.051
684
367
365
164
92
109
380
380
461
461
455
455
1.589
1.589
1023
22
75
746
180
1.540
399

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)
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Zap.
št.

Številka
ceste
JP

313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

Številka
odseka
JP

Začetek
ceste ali
odseka

Občinska cesta
potek

Konec
na

Dolžina
vm

Namen
uporabe

928-182

LC 428-040

Fron

928-191

LC 428-040

928-201
928-202

JP 928-202
LC 428-040

928-212
928-213
928-214
928-215

LK 428-661
LK 428-661
LK 428-661
LK 428-661

928-221
928-222
928-223
928-231

JP 928-223
JP 928-221
R2 410
R2 410
R2 410

928-241

LC 428-090

928-251

R2 410

928-261

LC 428-090

928-271

LC 428-101

928-281
928-282
928-283
928-284
928-285

LC 428-101
LC 428-101
JP 928-282
LC 428-101
LC 428-101

928-291
928-292

LC 428-101
JP 928-291

928-301

LC 428-101

928-311

LC 428-101

928-321

LC 428-101

928-331

LC 428-101
LC428-101
JP 928-341
JP 928-344
JP 928-341

928-351
928-352
928-353
928-354
928-355
928-356

LC 428-101
JP 928-351
JP 928-351
JP 928-351
JP 928-351
JP 928-351

928-361

LC 280-052

928-371
928-372

reka Bistrica
JP 928-371

928-381
928-382
928-383

LC 428-141
LC 428-141
JP 928-382

1.141
135
135
3.099
723
2.376
1099
70
142
289
124
1.013
135
460
418
78
78
196
196
194
194
430
430
416
416
619
103
133
79
208
96
542
355
187
137
137
176
176
154
154
263
263
1770
957
170
148
495
1.331
534
90
166
104
97
340
811
811
926
515
411
659
105
331
223
866

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

982-341
982-342
982-343
982-344

Od LC040 – Fron
Slaparska Vas
LC040 – Dovar
Bičevje
JP 202- Rekar
Slaparska Vas – Pavšel
Novo Senično in sp. Vetrno
od LK661 odcep v ulico
od LK662 odcep v ulico
od LK661-skozi vas-do LK661
od LK661 do konca vasi
Senično vas
Od križišča (pri cerkvi) – most
Od JP 221 – Zalovka
mimo cerkve
Od regionalne ceste – Ficko
Od regionalne ceste – Ficko
Novake – Kožuhar
Novake – Kožuhar
Od reg. ceste – Podovnica
Od reg. ceste – Podovnica
Od LC090 – Novake
Od LC090 – Novake
Sebenje polje
Sebenje polje
Sebenja vas
LC101 – Hrib
LC101 – odcep Meglič nazaj do LC101
JP 282 – Jazbec
LC101 – Stegnar
Sebenje
Sebeneje – skakalnice
Sebenje LC101 – mimo Rezarja – skakalnice
pod skakalnico
Sebenje 53
Sebenje 53
Sebenje 50D
Sebenje 50D
Sebenje 99
Sebenje 99
Sebenje 104
Sebenje 104
Sebenje-polje
LC101-poljska pot-LC101
od JP 341 do Sebenje 68
od JP 344 do LC 280-052
polje
Žiganja vas
LC101 – skozi vas – konec vasi
JP 351 – mimo Terana – LC101
JP 351- Škerjanc
JP 351 – odcep Jazbec
JP 351- odcep Lukanc
Od JP 351 -mimo Kamele – do lokalne ceste za Duplje
Retnje
Retnje
reka Bistrica-LC101-Smuk
reka Bistrica-LC101-Smuk
Retnje-Smuk-LC 428-101
Hudo
LC141 – Psnaka
LC141 – Kajžnik
Hudo-mimo Kajžnika-polje
Zvirče nove hiše

928-190
928-200
928-210

928-220

928-230
928-240
928-250
928-260
928-270
928-280

928-290
928-300
928-310
928-320
928-330
928-340

928-350

928-360
928-370
928-380

928-390

Uradni list Republike Slovenije

Dovar
Rekar
Pavšel
v ulico
v ulico
LK 428-661
do konca vasi
most
Zalovka
LK 428-661
Ficko
Ficko
Kožuhar
Podovnica
Novake
polje
Hrib
LC 428-101
Jazbec
Stegnar
LC 428-101
skakalnice
pod skakalnico
Sebenje 53
Sebenje 50D
Sebenje 99
Sebenje 104
LC428-101
Sebenje 68
LC 280-052
LC428-102
do konca vasi
LC 428-101
Škrjanec
odcep Jazbec
Lukanc
LC 280-052
LC 428-102
Smuk
LC 428-101
Psnak
Kajžnik
polje

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.

Številka
ceste
JP

Št.
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Številka
odseka
JP

Začetek
ceste ali
odseka

Občinska cesta
potek

Konec
na

Dolžina
vm

Namen
uporabe

928-391
928-392
928-393
928-394

LC 428-130
JP 928-391
JP 928-391
LC 428-130

JP 928-394
do konca ulice
Golmajer
Žagar

928-401
928-402
928-403
928-404
928-405

LC 428-130
LC 428-130
LC 428-130
LC 428-130
LC 428-130

928-411
928-412

JP 928-412
R3 638

928-421
928-422
928-423
928-424

R3 638
JP 928-421
R3 638
R3 638

928-431
928-432

LC 428-141
JP 928-431

928-441
928-442
928-443
928-444

JP 928-442
LC 428-141
Šterlink
LC 428-141
LC 428-141
JP 928-451
R3 638

928-461

LC 428-151

928-471
928-472

LC 428-151
LC 428-151

928-481
928-482
928-483
928-484
928-485
928-486

R3 638
LC 428-151
LC 428-151
LC 428-151
LC 428-152
LC 428-151

928-491
928-492

LC 428-152
JP 928-491

928-501

R3 638

303
223
94
246
593
90
216
110
116
61
315
57
258
501
392
33
47
29
529
127
402
977
140
238
140
459
1.734
1.376
113
247
629
629
831
77
754
1.378
655
121
226
116
91
169
1738
109
1629
195
195

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

928-451
928-452
928-453

LC130 – JP 394
JP 391- Nove hiše
JP 391 – Golmajer
LC130 – Žagar
Zvirče vas
LC130 – Šparovec
LC130 – Štumf
LC130 – Bogataj
LC130 – Pogačnik
LC130 – Perko
Vikend naselje
JP 412 – melišča
R3 638 – mimo Vrhovnika
regionalna cesta – Sušnik
Sušnik
Sušnik
Špendal
Fajfar
Sleme
LC141 – Zg. Sleme
JP 928-431 – Fic
Brezje vas
JP 442 – Svamneka
LC 141 – do Igorja
mimo Benedika, Dovžana
Brezje vas
Visoče
Brezje – Visoče – regionalna cesta
Visoče vas
regionalne ceste (Mokota)-do JP 451
Od LC151 – Popovo
Od LC151 – Popovo
Vadiče
Od LC151 – Boštk
Vadiče LC151-Brdar
Leše
regionalna cesta – LC151
LC151 – Meglič
LC 151 – skozi vas mimo cerkve – LC151
LC151 – JP 928-483
LC152 – do konca vasi
križičče LC151 in LC 152 – zadnjih kmetij
Paloviče
od LC152 -skozi vas
Paloviče-JP 491-občinska meja-Peračica
Hudi graben
Hudi graben-Veternik

928-400

928-410
928-420

928-430
928-440

928-450

928-460
928-470
928-480

928-490
928-500

Šparovec
Štumf
Bogataj
Pogačnik
Perko
melišče
Vrhovnik
Sušnik
R3 638
do konca
do konca
Zg. Sleme
Fic
Svamnek
Igor
N.H.
JP 928-443
R3 638
do konca vasi
JP 928-451
do konca vasi
Boštk
Brdar
LC 428-151
Meglič
LC 428-151
JP 928-483
do konca vasi
do konca vasi
do konca vasi
LC 348-080
Veternik

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji
občini
(v m)

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste od št. 428-010 od 928-501.
7. člen
Spremembe kategorizacije občinskih cest ali nadomeščenih delov, ter prenose občinski cest med državne, lahko na
podlagi meril za kategorizacijo predlagajo minister pristojen za promet ali občina.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-01/99-02
Tržič, dne 15. januarja 2001.
Župan Občine
Tržič
Pavel Rupar l. r.
1
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TURNIŠČE

10/98, 74/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 79/99), ter 92.
člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št.
44/99), izdajam

497.

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto
2001

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) 20. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19.
člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99)
je Občinski svet občine Turnišče na 4. izredni seji dne,
18. 1. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Turnišče za leto 2001
1. člen
Proračun Občine Turnišče za leto 2001 sestavljata
bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo
595,824.550 SIT in se razporedijo za:
SIT
– tekoče odhodke
43,394.550
– tekoče transfere
136,740.000
– investicijske odhodke
383,450.000
– skupaj drugi odhodki
32,240.000
3. člen
V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in
2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju
občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 2001.

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Velika Polana v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Velika Polana za leto
2001 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v istih
obdobjih po proračunu za leto 1999.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1999.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od
1. 1. 2000 do 31. 3. 2001.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 03-12/00
Velika Polana, dne 30. decembra 2000.

4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

Župan
Občine Velika Polana
Štefan Prša l. r.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 2001.
Št. 4/01
Turnišče, dne 22. januarja 2001.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

VITANJE
499.

Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Vitanje

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) izdajam

VELIKA POLANA
498.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Velika Polana v letu 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,

SKLEP
o začasnem financiranju proračuna Občine
Vitanje
1. člen
Uvede se začasno financiranje proračuna Občine Vitanje za leto 2001.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Začasno financiranje na podlagi tega sklepa velja do
sprejema proračuna Občine Vitanje za leto 2001.
3. člen
Financiranje funkcij, nalog in drugih s predpisi določenih namenov se v navedenem obdobju nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v letu
2000.

Št.

3. člen
Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1761/11-2000/7
Vojnik, dne 13. decembra 2000.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa
se od 1. 1. 2001 in velja do datuma uveljavitve odloka o
proračunu Občine Vitanje za leto 2001.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-18/00
Vitanje, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Krajnc l. r.
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501.

Ugotovitveni sklep o prenehanju odloka o
prispevku na obremenjevanje okolja s
komunalnimi odpadki

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 12. člena statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na
18. seji dne 22. 11. 2000 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju odloka o prispevku
na obremenjevanje okolja s komunalnimi
odpadki
1
Odlok o prispevku na obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 59/96) preneha veljati s
7. 7. 2000.
2
Ta ugotovitveni sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VOJNIK
500.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Št. 1753-11/2000/7
Vojnik, dne 22. novembra 2000.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 18. člena
statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), na 19. seji
13. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino, označeno s parc. št. 1527/6, cesta,
92 m2, vpisana v vložno št. 353 k.o. Višnja vas.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa, prenehajo imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine
Vojnik.

VRANSKO
502.

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko
v letu 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
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list RS, št. 79/99), 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na
7. izredni seji dne 29. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Vransko v letu
2001
1
V letu 2001 se financiranje funkcij Občine Vransko in
njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Vransko za leto 2000. Začasno financiranje traja najdlje
do 31. marca 2001.
2
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
31. decembra 2000.
3
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerja s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Že sprejete obveznosti v skladu s sklepi občinskega sveta se financirajo
glede na plan.
4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja do sprejema proračuna Občine
Vransko za leto 2001.
Št. 403-04/001-2001
Vransko, dne 29. decembra 2000
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

503.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Vransko

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98), 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ob uporabi 16. člena
statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je
Občinski svet občine Vransko na 7. izredni seji dne
29. 12. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Vransko
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšanja za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, je na območju Občine Vransko na dan
31. 12. 2000 155.661 SIT ± 5%.
2. člen
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od
povprečne gradbene cene za m 2 stanovanjske površine.
K ceni stavbnega zemljišča se prištejejo stroški, nastali
zaradi minulih vlaganj v zemljišče in lahko znašajo do 2,0
odstotka od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega
sklepa.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za celotno območje Občine Vransko znašajo
11 odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2
stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo,
5,5% za kolektivno rabo.
Pri izračunu se upošteva dejanska gostota naseljenosti
oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k
investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list RS, št. 8/87).
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani na m2 predvidene neto etažne površine objekta, ugotovljeno po JUS-UC-2-100.
4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno
območje Občine Vransko.
5. člen
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča, se valorizira med letom v skladu z
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Splošno
združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 420-07/2001
Vransko, dne 29. decembra 2000
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

504.

Št.

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Vransko za leto 2001

Na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 17. člena odloka
o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča v Občini Žalec (Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86, 1/87,
8/88 in Uradni list RS, št. 49/92) ter 16., 30. in 130.
člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je
Občinski svet občine Vransko na 7. izredni seji dne 29. 12.
2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Vransko za leto 2001
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2001 je
0,0658 SIT.
2
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2001 in se objavi v
Uradnem listu RS.
3
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2000, objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/00.
Št. 015-03/01-2001
Vransko, dne 29. decembra 2000
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ŽELEZNIKI
505.

Odlok o proračunu Občine Železniki za leto
2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 56/98) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96 in 36/98,
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 20. redni seji
dne 24. 1. 2001 sprejel
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vo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina
Železniki.
2. člen
Proračun sestavljajo spološni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo
bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja. S proračunskimi postavkami
je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih.
Prihodki in odhodki KS se skladno z zakom vključijo v
proračun in so izkazani kot konsolidirani izkazi.
3. člen
Proračun Občine Železniki za leto 2001 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
733,083.660
II. Skupaj odhodki
946,894.811
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
213,811.151
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prjeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kapit.
Deležev (IV.-V.)
0
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.)
213,811.151
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.)

160,010.553

Stanje sredstev
na računih preteklega leta

160,010.553

65,000.000
11,199.402
53,800.598

4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se
kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v
višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

ODLOK
o proračunu Občine Železniki za leto 2001

6. člen
V proračunsko rezervo se izloča 1% prihodkov proračuna, za splošno proračunsko rezervacijo pa 0,5% prihodkov proračuna.

1. člen
S proračunom Občine Železniki za leto 2001 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z usta-

7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega podro-
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čja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se
smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo
praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva
zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev
spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do
10%,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti
občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.
10. člen
Svetovalka župana za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– po pooblastilu župana razpolaga s splošno proračunsko rezervacijo do določenega zneska,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo
pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so
najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva prejema računa.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni
porabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo. Dogovarjanje drugačnih plačil je možno samo s soglasjem svetovalke župana za proračun, finance in gospodarstvo.
12. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga in
naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov

Uradni list Republike Slovenije
za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti,
ki ga izda župan.
13. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
pristojnim organom občinske uprave predložiti program
del in finančni načrt za leto 2001, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so
dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o
porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije za preteklo
leto.
14. člen
Občina Železniki v letu 2001 najame dolgoročni kredit za izgradnjo športne dvorane v Železnikih v višini do
65,000.000 SIT.
15. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja do
uveljavitve tega odloka so sestavni del proračuna za leto
2001.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Št. 080-09-495
Železniki, dne 24. januarja 2001.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

506.

Sklep o dopolnitvah sklepa o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Občine
Železniki

Na podlagi zakona o dopolnitvi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00) je župan Občine Železniki
sprejel

SKLEP
o dopolnitvah sklepa o začasnem financiranju
potreb iz proračuna Občine Železniki
1. člen
V sklepu o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 125/00) se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Največji možni obseg odhodkov proračuna Občine
Železniki v obdobju začasnega financiranja v letu 2001 se
določi tako, da se dvanajstina odhodkov sprejetega proračuna Občine Železniki za leto 2000 pomnoži s številom
mesecev, za katere se določa začasno financiranje.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 080-09-244
Železniki, dne 29. decembra 2000
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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I. cona obsega Železnike in Selca z neposredno okolico.
II. cona obsega vsa ostala naselja, ki niso navedena v
prvi coni.
4. člen
Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa se mesečno valorizirajo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga
mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
Ljubljana.
5. člen
S pričetkom veljave tega sklepa preneha veljati sklep o
povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških
komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto
1999 (Uradni list RS, št. 10/00).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

507.

Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
zemljišč v Občini Železniki za leto 2001

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj, ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je
Občinski svet občine Železniki na 20. redni seji dne 24. 1.
2001 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
zemljišč v Občini Železniki za leto 2001
1. člen
Povprečna gradbena cena za m 2 stanovanjske površine v družbeni gradnji brez stroškov komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12.
2000 je 144.434 SIT/m2.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100 do
200 prebivalcev na ha so določeni za m2 koristne površine
objekta in znašajo za objekte in naprave individualne rabe
9.102 SIT/m2 in kolektivne rabe 10.683 SIT/m2 na dan 31.
12. 2000.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena:
I. cona 5 – 7%
II. cona 3 – 5%

Št. 080-09-494
Železniki, dne 24. januarja 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

508.

Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 17. člena statuta Občine
Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96,
47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine Železniki
na 20. redni seji dne 24. 1. 2001 sprejel

SKLEP
o prenehanju javnega dobra
1
Zemljišče parc. št. 258/10 – gozd v izmeri 197 m2, vl.
št. Seznam VIII, k.o. Selca in zemljišče parc. št. 258/13 –
gozd v izmeri 43 m2, vl. št. Seznam VIII, k.o. Selca, prenehata biti javno dobro in se izvzameta iz javne rabe.
Vpišeta se v nov vložek iste k.o., pri njem pa lastninska
pravica za Občino Železniki.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-493
Železniki, dne 24. januarja 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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VLADA
509.

Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi izpostav,
kot notranjih organizacijskih enot carinske
službe v Republiki Sloveniji in njihovem
delovnem področju

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

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Mejni prehod iz prejšnjega člena je odprt neprekinjeno, od 1. februarja 2001 dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-11/2001-1
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o določitvi izpostav, kot
notranjih organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji in njihovem delovnem
področju
1. člen
V 7. točki 1. člena uredbe o določitvi izpostav, kot
notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki
Sloveniji in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št.
124/00, v nadaljevanju: uredba) se v zadnji alinei pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
“– Izpostava ŽP Hodoš.“.
2. člen
V 4. členu uredbe se pod točko b) za alineo “ŽP Središče ob Dravi “ doda nova alinea, ki se glasi:
“– ŽP Hodoš,“.
3. člen
V 6. členu uredbe se pod točko b) za alineo “ŽP Središče ob Dravi “ doda nova alinea, ki se glasi:
“– ŽP Hodoš,“.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-15/2000-2
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

511.

Uredba o dopolnitvi uredbe o oblikovanju
povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz
transportnega omrežja

Na podlagi 1. in 5. točke 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) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o oblikovanju povprečne
prodajne cene zemeljskega plina iz
transportnega omrežja
1. člen
V drugem odstavku 7. člena uredbe o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega
omrežja (Uradni list RS, št. 2/01) se za besedami “na osnovi
modela“ doda naslednje besede: “je najvišja cena in“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-16/2001-2
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.

510.

Vlada Republike Slovenije

Uredba o določitvi mejnega prehoda za
mednarodni železniški promet Hodoš, na meji z
Republiko Madžarsko

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 1/91–I) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za mednarodni
železniški promet Hodoš, na meji z Republiko
Madžarsko
1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod za mednarodni železniški promet Hodoš.

512.

Sklep o določitvi letnega obsega pravic za
sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto
2001

Na podlagi 7. člena zakona o nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi (Uradni list RS, št. 86/00) je Vlada Republike Slovenije, po predhodnem mnenju Banke Slovenije,
na 10. seji dne 1. 2. 2001 sprejela

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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SKLEP
o določitvi letnega obsega pravic za sklepanje
varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto 2001

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

1
Letni obseg pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za
varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi znaša:
– 13.300 lotov za petletno varčevanje in
– 13.300 lotov za desetletno varčevanje.

4. člen
1. Vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva
ali kmetijstva – agronomije.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali
program srednjega strokovnega izobraževanja iz vrtnarstva
ali kmetijstva.
2. Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije (smer poljedelstvo-vrtnarstvo) ali univerzitetni
študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
3. Vrtnarski stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
kmetijske tehnike ali agronomije (smer poljedelstvo – vrtnarstvo) ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali program
srednjega strokovnega izobraževanja iz kmetijstva ali kmetijske mehanizacije ali vrtnarstva ali program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike
ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.
4. Krajinsko vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije, smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali univerzitetni
študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali
krajinske arhitekture.
5. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz pedagogike ali
sociologije ali univerzitetni študijski program iz psihologije ali
organizacije dela ali komunikologije ali visokošolski strokovni študijski program iz organizacije in managementa.
6. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole,
upravljanja in poslovanja ali managementa ali podjetništva ali
univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali ekonomije.
7. Varovanje okolja z ekologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
agronomije ali kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski
program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, biologije ali
kemijske tehnologije.
8. Vrtnarska tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
kmetijske tehnike ali agronomije ali univerzitetni študijski
program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
9. Drevesničarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-07/2000-1
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRTSVA
513.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu VRTNARSKI TEHNIK

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu VRTNARSKI TEHNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega tehničnega izobraževanja vrtnarski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 011-56/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
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ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva
ali kmetijstva – agronomije
10. Vrtno sadjarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva
ali kmetijstva – agronomije
11. Zelenjadarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva
ali kmetijstva – agronomije
12. Cvetlične vezave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva
ali kmetijstva – agronomije ali krajinske arhitekture.
13. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali krajinske arhitekture ali
višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva. Učitelj je
lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva ali kmetijstva. Učitelj mora imeti predpisane delovne
izkušnje s področja vrtnarstva.
Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal
program gimnazija ali katerikoli program srednjega strokovnega izobraževanja ali višjega strokovnega izobraževanja in
ima opravljen izpit za voznika inštruktorja. Učitelj mora imeti
predpisane delovne izkušnje s področja cestnega prometa.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, vrtnarski tehnik (V/2), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji
z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehničnih in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0166/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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514.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programih tehnik zdravstvene nege in
tehnik zdravstvene nege (si)

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programih tehnik zdravstvene nege in tehnik
zdravstvene nege (si)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov in učitelji praktičnega pouka v izobraževalnem programu
srednjega strokovnega izobraževanja tehnik zdravstvene
nege in v programu srednjega strokovnega izobraževanja s
slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v
slovenski Istri tehnik zdravstvene nege (si), ki ju je sprejel
minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Biologija z mikrobiologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz biologije ali mikrobiologije, za vsebine mikrobiologije pa tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program
iz medicine.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz zdravstva ali drug program za
pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja.
2. Anatomija in fiziologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz biologije ali medicine.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz zdravstva ali drug program za
pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja.
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3. Zdravstvena terminologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz latinščine ali medicine.
4. Zdravstvena nega in prva pomoč
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal
visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski
program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege.
5. Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal
visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski
program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege.
6. Zdrava prehrana in dietetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije ali gospodinjstva ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski študijski program iz
zdravstvene vzgoje.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski
program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege.
7. Etika in komunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz psihologije, sociologije, komunikologije ali pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
program iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski
študijski program iz zdravstvene vzgoje.
8. Patologija in patološka fiziologija z osnovami
interne medicine
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz medicine.
9. Osnove kliničnih predmetov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz medicine.
10. Farmakologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz medicine ali farmacije.
11. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal
višješolski študijski program iz zdravstvene nege.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja zdravstvene nege.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu zdravstveni tehnik (V/32), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji
z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
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Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0263/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

515.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu strojni mehanik (dualna
organizacija)

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu strojni mehanik (dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik – dualna organizacija, ki ga je sprejel
minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-62/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
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4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Gradiva in strojeslovje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
3. Tehnologija vzdrževanja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva. Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v poklicu strojnega mehanika.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0272/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

516.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu rudarski tehnik

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu rudarski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
rudarski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport
z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
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strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Geologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz geologije ali rudarstva in geotehnologije ali visokošolski študijski program iz rudarstva in geotehnologije.
2. Stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski študijski program iz rudarstva in geotehnologije ali
strojništva.
3. Rudarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz rudarstva in geotehnologije.
4. Rudarska merjenja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz rudarstva in geotehnologije.
5. Mehanika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz strojništva, rudarstva in geotehnologije ali geologije ali visokošolski študijski program iz strojništva ali rudarstva in geotehnologije
6. Geomehanika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz rudarstva in geotehnologije ali geologije ali kdor
je končal visokošolski strokovni študijski program iz rudarstva in geotehnologije.
7. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management ali upravljanje in poslovanje.
8. Poslovna komunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz komunikologije ali psihologije.
9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz rudarstva ali program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije ali kdor ima srednjo
strokovno izobrazbo iz rudarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja rudarstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu rudarski tehnik (V/31), ki ga je
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sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17.
seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0270/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

517.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu medijski tehnik

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu medijski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
medijski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport
z odredbo, št. 011-56/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
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program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Grafično oblikovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz oblikovanja, slikarstva ali likovne pedagogike.
2. Multimedijsko oblikovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz oblikovanja – smer vizualne komunikacije, računalništva in informatike, organizacije dela – smer organizacijska informatika, ekonomije-informacijsko-upravljalska
smer ali sociologije – smer družboslovna informatika ali kdor
je končal visokošolski strokovni študijski program iz računalništva in informatike.
3. Digitalna tipografija in reprodukcija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz računalništva in informatike ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz računalništva in
informatike ali grafične tehnike.
4. Osnove grafičnih procesov
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz grafične tehnike.
5. Varstvo pri delu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz varstva pri delu in požarnega varstva ali
grafične tehnike.
6. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela ali visokošolski
strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna
ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje ali grafična tehnika.
7. Fotografija in video tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz oblikovanja ali likovne pedagogike ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz grafične
tehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz fotografije, grafike, elektrotehnike ali kemije.
8. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz grafike ali program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz grafike. Za vsebine multimedijskega oblikovanja pa je lahko učitelj tudi, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz oblikovanja – smer vizualne
komunikacije ali računalništva in informatike ali visokošolski
strokovni študijski program iz računalništva in informatike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja grafike.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu grafični tehnik (V/21), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji
z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
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6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0264/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

518.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu lesarski tehnik

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu lesarski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
lesarski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz lesarstva.
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2. Konstrukcije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz lesarstva, arhitekture ali oblikovanja – smer industrijsko oblikovanje ali visokošolski strokovni študijski program iz lesarstva.
3. Tvoriva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz lesarstva.
4. Stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz lesarstva ali strojništva.
5. Organizacija in ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz lesarstva ali organizacije dela.ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz lesarstva ali organizacije in managementa.
6. Projektiranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz lesarstva ali arhitekture.ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz lesarstva.
7. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz lesarstva ali program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz lesarstva ali program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz lesarstva, če ima predhodno poklicno izobrazbo iz mizarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja lesarstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu lesarski tehnik (V/13), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji
z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0255/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije

519.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu laboratorijski tehnik

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu laboratorijski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
laboratorijski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Zdravstvena vzgoja in somatologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz medicine ali biologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali
kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene
vzgoje. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali
organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege.
Za vsebine somatologije je lahko učitelj tudi, kdor je
končal univerzitetni študijski program iz medicine, stomatologije ali biologije.
2. Mikrobiologija in epidemiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program mikrobiologije, biologije, medicine ali farmacije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
3. Hematologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz farmacije, biologije ali medicine.
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Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
4. Klinična kemija in biokemija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, farmacije, medicine, biologije ali biokemije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske
tehnologije ali laboratorijske biomedicine.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
5. Analizna kemija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali farmacije ali kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
6. Laboratorijske tehnike v patologiji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program medicine ali biologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz laboratorijske biomedicine.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz biologije, mikrobiologije, farmacije, medicine,
kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali
kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
kemijske tehnologije ali laboratorijske biomedicine.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja laboratorijske tehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu laboratorijski tehnik (V/33), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17.
seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0269/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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520.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu kozmetični tehnik

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu kozmetični tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
kozmetični tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Zdravstvena vzgoja s higieno in mikrobiologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz medicine, biologije ali mikrobiologije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski študijski program iz
zdravstvene vzgoje. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal
univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije,
sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organizacije dela, če ima predhodno končan
višješolski študijski program iz zdravstvene nege ali program
za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz kemije, farmacije ali laboratorijske tehnike.
2. Somatologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz medicine, stomatologije ali biologije.
3. Kozmetologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz farmacije, kemije ali laboratorijske tehnike.
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4. Dermatologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz medicine.
5. Farmakognozija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz farmacije ali biologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz farmacije, kemije ali laboratorijske tehnike.
6. Teorija kozmetičnih postopkov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz farmacije ali kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz zdravstvene nege in je predhodno končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz
kozmetike ali kdor je končal visokošolski študijski program
iz zdravstvene vzgoje in je predhodno končal program za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kozmetike.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz farmacije ali kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz zdravstvene nege, fizioterapije ali delovne terapije in ima predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz
kozmetike ali kdor je končal visokošolski študijski program
iz zdravstvene vzgoje in je predhodno končal program za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kozmetike ali kdor
je končal višješolski študijski program iz zdravstvene nege in
je predhodno končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kozmetike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja kozmetike.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu kozmetični tehnik (V/40), ki ga
je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni
programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992,
lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost
za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te
odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0267/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije

521.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programih vzdrževalec tekstilij in
vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija
izobraževanja)

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programih vzdrževalec tekstilij in vzdrževalec
tekstilij (dualna organizacija izobraževanja)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov in učitelji praktičnega pouka v izobraževalnem programih
srednjega poklicnega izobraževanja vzdrževalec tekstilij in
vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja), ki ju je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbama, št. 011-59/00 in št. 011-60/00 (Uradni list RS, št.
35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz tekstilne tehnologije, tekstilstva ali oblikovanja
tekstilij in oblačil ali kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike, konfekcijske tehnike ali kemijske tehnologije – smer usnjarsko predelovalna tehnologija.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz kemije ali kdor ima srednjo
ali srednjo strokovno izobrazbo, opravljeno po programu, ki
je vseboval najmanj 315 ur kemije (ali fizike) oziroma drugih
predmetov s kemijskega (ali fizikalnega) predmetnega področja.
2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, tekstilstva, tekstilne tehnologije ali oblikovanja tekstilij in oblačil ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije, tekstilstva, tekstilne
tehnike ali konfekcijske tehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz kemije ali kdor ima srednjo
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ali srednjo strokovno izobrazbo, opravljeno po programu, ki
je vseboval najmanj 315 ur kemije (ali fizike) oziroma drugih
predmetov s kemijskega (ali fizikalnega) predmetnega področja.
3. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz računalništva in informatike, računalništva z matematiko, matematike – smer računalništvo z matematiko,
uporabne matematike, organizacije dela – smer organizacijska informatika, ekonomije – organizacijsko upravljalska
smer, sociologije – smer družboslovna informatika ali matematike in računalništva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz računalništva in informatike. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnologije ali oblikovanja tekstilij in oblačil ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
program iz tekstilstva, tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike, če ima končan program izpopolnjevanja iz računalništva ali je imel v dodiplomskem študijskem programu najmanj 150 ur računalništva.
4. Osnove ekonomike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz ekonomije, organizacije dela, tekstilstva, tekstilne tehnologije ali oblikovanja tekstilij in oblačil ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje,
tekstilstvo, tekstilna tehnika ali konfekcijska tehnika.
5. Psihologija dela
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz psihologije.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kemije ali tekstilstva ali kdor je končal program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz področja kemije ali
tekstilstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja kemičnega čiščenja.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu tekstilec (IV/8), ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0271/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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522.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu kemijski tehnik

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu kemijski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
kemijski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport
z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Kemija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz kemije ali drug program za
pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega
predmetnega področja.
2. Fizikalna kemija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz kemije.
3. Kemijska tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali strojništva.
4. Meritve in regulacije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz fizike, elektrotehnike, strojništva, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali kdor je končal visokošolski študijski program iz fizikalne merilne tehnike, elektrotehnike, strojništva ali kemijske tehnologije.
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Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz elektotehnike ali kemije.
5. Osnove eksperimentalne kemije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz kemije.
6. Ekologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
program iz kemijske tehnologije ali varstva pri delu in požarnega varstva.
7. Biotehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, biologije, biokemije, kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz kemije.
8. Kemijska procesna tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije
ali kdor je končal visokošolski študijski program iz kemijske
tehnologije.
9. Tehnologija polimerov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali strojništva ali kdor je končal visokošolski študijski
program iz kemijske tehnologije ali strojništva.
10. Tehnologija vlaknin in papirja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali kdor je končal visokošolski študijski program iz
kemijske tehnologije.
11. Tehnologija keramike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali kdor je končal visokošolski študijski program iz
kemijske tehnologije.
12. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
program iz kemijske tehnologije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja kemije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz kemije; za vsebine papirniške tehnologije je lahko laborant tudi, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz papirništva ali kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz grafike in je predhodno končal program
za pridobitev srednje poklicne izobrazbe iz papirništva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu kemijski tehnik (V/9), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških
in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
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6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0265/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

523.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu izdelovalec obutve

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu izdelovalec obutve
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih
predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog
v programu izdelovalec obutve, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-59/00 (Uradni list
RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kemije, kemijske tehnologije ali kemijskega inže-
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nirstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
program iz kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz kemije ali kdor ima srednjo
ali srednjo strokovno izobrazbo, opravljeno po programu, ki
je vseboval najmanj 315 ur kemije (ali fizike) oziroma drugih
predmetov s kemijskega (ali fizikalnega) predmetnega področja.
2. Estetika in modelirstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjarskopredelovalna tehnologija).
Laborant je lahko, kdor je končal višješolski študijski
program iz kemijske tehnologije (smer usnjarsko-predelovalna tehnologija) ali program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe iz usnjarsko predelovalne tehnologije ali ima srednjo strokovno izobrazbo iz izdelovanja obutve.
3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjarskopredelovalna tehnologija).
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz kemije ali kdor ima srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, opravljeno po programu, ki je vseboval najmanj 315
ur kemije (ali fizike) oziroma drugih predmetov s kemijskega
(ali fizikalnega) predmetnega področja.
4. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz ekonomije, organizacije dela, kemije, kemijske
tehnologije ali kemijskega inženirstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola,
poslovna ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje ali kemijska
tehnologija.
5. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in
informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva
ali univerzitetni študijski program iz matematike – smer
računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih
strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je
imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva
ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjarsko-predelovalna
tehnologija) ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz usnjarsko predelovalne tehnologije ali ima srednjo
strokovno izobrazbo iz izdelovanja obutve.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja izdelovanja obutve.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu izdelovalec in predelovalec us-
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nja (IV/7), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in
izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljeni v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in
šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana,
1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te
odredbe.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz oblikovanja, slikarstva ali likovne pedagogike.

7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0227/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

524.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu grafični tehnik

4. člen
1. Osnove grafičnega oblikovanja

2. Tehnologija grafičnih procesov
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz grafične tehnike.
3. Varstvo pri delu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz varstva pri delu in požarnega varstva ali
grafične tehnike.
4. Strojeslovje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz strojništva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz strojništva ali grafične tehnike.
5. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela ali visokošolski
strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna
ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje ali grafična tehnika.
6.a Tehnologija tiska

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu grafični tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
grafični tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 011-56/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz grafične tehnike.
6.b Tehnologija dodelave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz grafične tehnike.
7.a Praktični pouk tiska
Učitelj je lahko, kdor je končal program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz grafike ali program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz grafike.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz grafike.
7.b Praktični pouk dodelave
Učitelj je lahko, kdor je končal program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz grafike ali program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz grafike.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja grafike.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu grafični tehnik (V/21), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17.
seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
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naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzitetni študijski program iz arhitekture.
2. Tehnično in strokovno risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzitetni študijski program iz arhitekture, slikarstva ali kiparstva.
3. Materiali s kemijo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz gradbeništva, kemijske tehnologije ali
grafične tehnike ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva, kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva
ali arhitekture.
4. Računalniško oblikovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski programa iz matematike – smer računalništvo z
matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi,
kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.
5. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gradbeništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva s predhodno srednjo poklicno
izobrazbo iz črkoslikarstva (zaključna gradbena dela). Učitelj
je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gradbeništva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz črkoslikarstva (zaključna gradbena dela) ali kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz aranžerstva ali industrijskega oblikovanja.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz črkoslikarstva.

7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0268/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu črkoslikar, dualna
organizacija

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu črkoslikar, dualna organizacija
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja črkoslikar, dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0158/00
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu elektrikar energetik (dualna
organizacija)

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu elektrikar energetik (dualna
organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja elektrikar energetik – dualna organizacija, ki ga je
sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 01162/00 (Uradni list RS, št. 35/00).

Uradni list Republike Slovenije
6. Električni stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz elektrotehnike ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike. Učitelj je lahko tudi, kdor
ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja energetike.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0273/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
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3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski programa iz matematike – smer računalništvo z
matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi,
kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
3. Elektrotehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
4. Elektronika in krmilja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
5. Električne instalacije in omrežja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu gostinski tehnik

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v
programu gostinski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega tehničnega izobraževanja gostinski tehnik in
gostinski tehnik (si), ki ju je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbami, št. 011-56/00 in 011-58/00 (Uradni
list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.
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Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Organizacija in ekonomika v gostinstvu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, podjetništva, managementa ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
2. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije.
3. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz hotelirstva in turizma ali univerzitetni
študijski program iz psihologije, pedagogike, sociologije ali
komunikologije.
4. Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz zdravstvene nege ali univerzitetni študijski program iz medicine, veterine ali biologije.
5. Kuharstvo (praktični pouk)
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gostinstva ali program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe iz gostinstva ali visokošolski strokovni študijski
program iz hotelirstva in turizma.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gostinstva – kuharstvo.
6. Strežba (praktični pouk)
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gostinstva ali program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe iz gostinstva ali visokošolski strokovni študijski
program iz hotelirstva in turizma.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gostinstva – strežba.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, gostinski tehnik (V/16), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni
programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij
1992, druga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo
vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena
po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0262/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v
devetletni osnovni šoli

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) in 38. člena zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) ministrica za šolstvo,
znanost in šport izdaja

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri
izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni
osnovni šoli
1. člen
5. člen se v točki 1. Učitelji v osnovni šoli dopolni tako,
da se v razdelku 1.3. Učitelji izbirnih predmetov doda naslednje besedilo:
MATEMATIČNA DELAVNICA
1.3.61. Matematična delavnica 7
1.3.62. Matematična delavnica 8
1.3.63. Matematična delavnica 9
Učitelj predmetov matematična delavnica 7, matematična delavnica 8 in matematična delavnica 9 je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike v devetletni osnovni šoli.
KLEKLJANJE
1.3.64. Osnovne tehnike klekljanja
1.3.65. Temeljne tehnike v slovenski čipki
1.3.66. Široki ris
Učitelj predmetov osnovne tehnike klekljanja, temeljne
tehnike v slovenski čipki in široki ris je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni
šoli.
LIKOVNO SNOVANJE
1.3.67. Likovno snovanje I
1.3.68. Likovno snovanje II
1.3.69. Likovno snovanje III
Učitelj predmetov likovno snovanje I, likovno snovanje
II in likovno snovanje III je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja likovne vzgoje v
tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
TURISTIČNA VZGOJA
1.3.70. Turistična vzgoja
Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja zemljepisa ali zgodovine v devetletni osnovni šoli ali
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz etnologije ali umetnostne zgodovine.
Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja razrednega pouka
do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje turistično vzgojo v
devetletni osnovni šoli.
Št. 011-0228/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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PRILOGA K ODREDBI O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O SMERI IZOBRAZBE STROKOVNIH DELAVCEV
V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
Zap. št.

Predmet

Udeleženci programa

1.3.61.

Matematična delavnica 7

1.3.62.

Matematična delavnica 8

1.3.63.

Matematična delavnica 9

1.3.64.

Klekljanje –
Osnovne tehnike klekljanja
Klekljanje – Temeljne tehnike
v slovenski čipki
Klekljanje – Široki ris
Turistična vzgoja

vsi učitelji predmetov matematična
program iz matematične
delavnica
delavnice
vsi učitelji predmetov matematična
program iz matematične
delavnica
delavnice
vsi učitelji predmetov matematična
program iz matematične
delavnica
delavnice
vsi učitelji predmeta osnovne
program iz klekljanja
tehnike klekljanja
vsi učitelji predmeta temeljne tehnike
program iz klekljanja
v slovenski čipki
vsi učitelji predmeta široki ris
program iz klekljanja
učitelji predmeta turistična vzgoja,
program iz turistične vzgoje
ki so končali univerzitetni študijski
program iz razrednega pouka oziroma
so izpolnjevali pogoje za učitelja
razrednega pouka ob uveljavitvi te odredbe

1.3.65.
1.3.66.
1.3.70.

Popravek

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) dajem

V odloku o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in
okolje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 3-209/01 z dne
18. 1. 2001, se predzadnja vrsta pod I pravilno glasi: ...no
področje Ministrstva za promet in Mini-...
Uredništvo

–

Program stalnega strokovnega
spopolnjevanja

popravek
uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
ter začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega
odbora po Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Popravek uredbe o razvrstitvi prepovedanih
drog

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) dajem

popravek
uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
V uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 49-2336/00 z dne 6. 6. 2000, se označevanje skupine II prepovedanih drog pravilno začne z zaporedno
številko 59 in konča z zaporedno številko 167, označevanje
skupine III prepovedanih drog pa se pravilno začne z zaporedno številko 168 in konča z zaporedno številko 238.
Št. 516-05/2000-1
Ljubljana, dne 26. januarja 2001.

V uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 121-5070/00 z dne 27. 12.
2000, se v prilogi 2 k uredbi dodajo naslednje vrstice, ki so
izpadle:
»0406 40

– Sir z modrimi ali podobnimi
žlahtnimi plesnimi nastale v jedru
sira

100

0406 90

– Sir, drug

300

5

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

300

1«

Št. 333-00/2000-1
Ljubljana, dne 23. januarja 2001.

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

–

Popravek
Hrvaško
Skupnega
trgovini
med
ter
uredbe
odbora
začasni
Republiko
opo
izvajanju
uporabi
Sporazumu
Slovenijo
Sklepa
Sporazuma
o
inprosti
št.
Republiko
3 o prosti

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

–

Popravek sklepa o ustanovitvi Kmetijsko

5
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Popravek

Preklic

V sklepu o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda
Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 122-5099/00
z dne 28. 12. 2000, se v 1. členu pri določitvi območja,
doda občina “Lovrenc na Pohorju”.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci – naselje Poznanovci (Puconci),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 119-5055/00 z dne
22. 12. 2000, se prekliče, ker samoprispevek ni bil izglasovan.

–

Predsednik sveta
Peter Vrisk l. r.

Uredništvo

potreb
Popravek
iz proračuna
sklepa
za o
leto
Občine
začasnem
2001
Črnafinanciranju
na Koroškem

Popravek
V sklepu o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2001, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 1-56/01 z dne 8. 1. 2001, preambula pravilno glasi:
Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00), 32.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
ter 105. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list
RS, št. 62/99) je župan Občine Črna na Koroškem dne
27. 12. 2000 sprejel
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

–

Popravek sklepa
nadomestila
(Postojna)
za uporabo
o vrednosti
stavbnega
točke za
zemljišča
izračun

Popravek
V sklepu o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (Postojna), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 122-5124/00 z dne 28. 12. 2000,
vrednost točke pravilno glasi: “0,0139 SIT”.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

–

Preklic sklepa oza
samoprispevka
uvedbi
del Krajevne
krajevnega
skupnosti

Popravek
V programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1993 in 1994 in
družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – v letu 2001, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 113-4747 z dne 8. 12. 2000 se v 7. točki 5. člena
vnese popravek:
V prvi alinei se črta besedilo “Republiška uprava za
ceste” in nadomesti z besedilom: “Direkcija RS za ceste
(DRSC)”.
V drugi alinei se črta besedilo: “Republiška uprava za
zračno plovbo” in nadomesti z besedilom: “Uprava za zračno plovbo”.
V peti alinei se črta besedilo “Slovenske železnice Ljubljana” in nadomesti z besedilom: “RS, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija za železniški promet”.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.
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VSEBINA

521.

VLADA
472.
473.
509.

510.
511.
474.
475.
476.
477.
478.
512.

Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil
za zunanji trg
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi izpostav,
kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
Uredba o določitvi mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Hodoš, na meji z Republiko Madžarsko
Uredba o dopolnitvi uredbe o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
Sklep o uradu predsednika vlade
Sklep o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov
in delovanju odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Sklep o določitvi letnega obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2001

713
729

514.

515.
516.
517.
518.
519.
520.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu VRTNARSKI TEHNIK
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programih tehnik zdravstvene nege in tehnik
zdravstvene nege (si)
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu strojni mehanik (dualna organizacija)
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu rudarski tehnik
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu medijski tehnik
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu lesarski tehnik
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu laboratorijski tehnik
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu kozmetični tehnik

523.

796

524.

796

525.

796
735
738

526.

527.
738
528.
739
479.
740
796

480.
481.

MINISTRSTVA
513.

522.

797

482.
483.

798
799
800

484.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programih vzdrževalec tekstilij in vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja)
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu kemijski tehnik
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu izdelovalec obutve
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu grafični tehnik
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu črkoslikar, dualna organizacija
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu elektrikar energetik (dualna organizacija)
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu gostinski tehnik
Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov
ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Sklep o določitvi višine nadomestila posebnih
stroškov
Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja od vključno januarja 2001 dalje
Seznam zdravil, za katera je od 9. 11. 2000 do
29. 1. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katera
je od 23. 12. 1999 do 31. 12. 2000 prenehalo
veljati dovoljenje za promet
Seznam zdravil, za katere je bilo od 1. 8. 2000
do 31. 1. 2001 izdano dovoljenje za promet

805
806
807
808
809

810
810
811

740
740
741
741

754
757

BANKA SLOVENIJE
485.

801

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 2. 2001

759

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
802
803

486.
487.
488.

804

489.
490.

Ugotovitveni sklep
Ugotovitveni sklep
Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške
tarife
Sklep o letnem poročilu zavarovalnic
Tarifa o taksah in nadomestilih

760
761
761
761
775
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Št.

501.

OBČINE
491.
492.

493.

494.

495.

496.

497.
498.

499.

500.

DOLENJSKE TOPLICE
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2000
Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske
Toplice v letu 2001
SLOVENSKE KONJICE
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta ob Mizarski – objekt Karitas
ŠENTJUR PRI CELJU
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne
Celje Za Travnikom

779
779

779

780

ŠKOFLJICA
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–
2000, dopolnjenega leta 1998 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–
1990, za območje Občine Škofljica, dopolnjenega leta 1998 (programska zasnova za rekonstrukcijo dvojnega križišča v Škofljici,
G2-106/215 z G2-106/216 in G2-260 z
R3-646/1194) in osnutka dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica,
dopolnjeni leta 1998

780

TRŽIČ
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Tržič

781

TURNIŠČE
Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2001
VELIKA POLANA
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2001
VITANJE
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Vitanje
VOJNIK
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

502.
503.
504.

505.
506.
507.
508.

–
–
–

–
790

–
–

790
–
790
–
791
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Ugotovitveni sklep o prenehanju odloka o prispevku na obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki
VRANSKO
Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v
letu 2001
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Vransko za leto 2001
ŽELEZNIKI
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2001
Sklep o dopolnitvah sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč
v Občini Železniki za leto 2001
Sklep o prenehanju javnega dobra
POPRAVKI
Popravek odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
Popravek uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
Popravek uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega
odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
Popravek sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor
Popravek sklepa o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2001
Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Postojna)
Preklic sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci – naselje
Poznanovci (Puconci)
Popravek programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000

791

791
792
793
793
794
795
795

812
812

812
812
813
813
813
813
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N o va zbir
ka
zbirk

EVROPSKA UNIJA
Po 1. februarju 1999 je slovenska realnost in nujnost tudi poznavanje Evropskega sporazuma med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani. Uredništvo založbe Uradni list RS je po uveljavitvi
te pomembne mednarodne pogodbe začelo izdajati publikacije v novi zbirki z naslovom
EVROPSKA UNIJA.
V prvi knjigi te zbirke, ki jo izdaja Služba Vlade RS za zakonodajo, založnik pa je Uradni list
Republike Slovenije d.o.o., je direktor omenjene vladne službe Tone Dolčič poudaril, da so vse
pogostejša vprašanja o neposredni uporabi in učinkih ESP, kakor na kratko rečemo evropskemu
pridružitvenemu sporazumu, spodbudila zasnovo nove zbirke.
V prvi knjigi je objavljen ESP z uvodnimi pojasnili Toneta Dolčiča, dr. Mihe Pogačnika, Boruta
Šinkovca in Primoža Veharja. Objavljen je tudi ESP v angleškem jeziku, obširno stvarno kazalo pa
bo olajšalo iskanje posameznih določb sporazuma.
Cena 4320 SIT
10484
Druga knjiga zbirke EVROPSKA UNIJA vsebuje TARIFNI (TRGOVINSKI) DEL Evropskega
sporazuma o pridružitvi s stvarnim kazalom, izšla pa je zadnje dni septembra 1999, tako da so v
besedilo posameznih prilog, protokolov in vseh drugih dokumentov vključene tudi vse
spremembe in dopolnitve, sprejete po objavi ESP julija 1997.
Cena 3888 SIT
10502
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

q Evropski sporazum o pridružitvi

Štev. izvodov

q Evropski sporazum o pridružitvi – tarifni del

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

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.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina
za tujino je 60.000 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

