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Leto XI

nja in mednarodnimi stališči o revidiranju, ki jih pri Mednarodnem združenju računovodij sprejema Mednarodni odbor
za pravila revidiranja in drugimi zakoni, ki urejajo revidiranje
posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in
predpisi, izdanimi na njihovi podlagi (v nadaljnjem besedilu:
pravila revidiranja).
(2) Revidiranje se opravlja v primerih, določenih z zakonom, ali na podlagi naročila pravne osebe.
Nadzor nad revidiranjem
3. člen
Nadzor nad revidiranjem opravlja inštitut.
Opravljanje storitev revidiranja

1. člen
Revidiranje računovodskih izkazov po tem zakonu je
preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju, in
na podlagi tega dajanje neodvisnega strokovnega mnenja o
tem, ali računovodski izkazi v vseh pomembnejših pogledih
podajajo resničen in pošten prikaz finančnega stanja in poslovni izid pravne osebe v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: revidiranje).

4. člen
(1) Storitve revidiranja lahko opravljajo samo:
1. gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje inštituta (v nadaljnjem besedilu: revizijska družba),
2. pooblaščeni revizor, ki samostojno opravlja storitve
revidiranja kot svojo dejavnost, in je za opravljanje teh storitev pridobil dovoljenje inštituta (v nadaljnjem besedilu: samostojni revizor).
(2) Storitve revidiranja zadrug (zadružna revizija) lahko
opravlja tudi zadružna zveza, ki je za opravljanje teh storitev
pridobila dovoljenje inštituta.
(3) Naloge revidiranja iz 1. člena tega zakona lahko pri
osebah iz prvega in drugega odstavka tega člena v imenu
revizijske družbe oziroma kot samostojni revizor opravljajo
samo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom. Te osebe smejo izvajanje posameznih postopkov revidiranja poveriti tudi drugim osebam, vendar le v skladu z
ravnijo njihove strokovne usposobljenosti in z ustreznimi
delovnimi izkušnjami ter pod pogojem, da je njihovo delovanje skrbno načrtovano in nadzirano.
(4) Določbe tega zakona o revizijski družbi se smiselno
uporabljajo tudi za samostojnega revizorja. Za zadružno revizijo iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo
določbe 3. poglavja tega zakona.

Način revidiranja

Strokovna področja, povezana z revidiranjem

2. člen
(1) Revidiranje mora potekati na način, določen s tem
zakonom, temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revidiranja, ki jih sprejema Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) ter mednarodnimi standardi revidira-

5. člen
Strokovna področja, povezana z revidiranjem so:
1. računovodstvo,
2. poslovne finance,
3. notranje revidiranje,
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1. TEMELJNE DOLOČBE
Pojem revidiranja
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6. člen
(1) Domača oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki
ima sedež na območju Republike Slovenije, in fizična oseba, ki ima bivališče na območju Republike Slovenije.
(2) Oseba države članice po tem zakonu je pravna
oseba, ki ima sedež na območju države članice Evropskih
skupnosti, ki deluje v okviru Evropske Unije (v nadaljnjem
besedilu: država članica) in fizična oseba, ki ima bivališče na
območju države članice.
(3) Tuja država po tem zakonu je območje države, ki ni
država članica.
(4) Tuja oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima
sedež na območju tuje države, in fizična oseba, ki ima
bivališče na območju tuje države.

3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba
oziroma osebe, ki se štejejo za povezane po drugih točkah
tega člena;
4. tako, da tvorijo koncern po zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98, 6/99 in 54/99 – ZFPPod – v nadaljnjem besedilu:
ZGD);
5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja
tarifni del kolektivne pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo
to funkcijo oziroma v kateri so zaposleni, in ožji družinski
člani te osebe.
(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem
zakonu se štejejo:
1. zakonec te osebe oziroma oseba, s katero živi v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja
zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza;
2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne
poslovne sposobnosti;
3. druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti
in so osebi dodeljene v skrbništvo.

Udeležba, kvalificirani delež in naložbe

Posredna pridobitev

7. člen
(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v
drugi osebi, če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 20% deležem.
(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali
neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma
drugih pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež
glasovalnih pravic ali deleže v kapitalu določene pravne
osebe.
(3) Naložba v posamezno osebo po tem zakonu je:
1. neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik
glasovalne pravice ali deleže v kapitalu te osebe,
2. neposredno imetništvo vrednostnih papirjev, katerih
izdajatelj je ta oseba,
3. terjatev do te osebe na podlagi kredita oziroma
depozita oziroma drugih pravnih poslov, ki so po svojem
ekonomskem namenu enaki kreditu oziroma depozitu.

9. člen
(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma
drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu, je oseba, za račun katere je druga oseba kot
neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže
oziroma druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju.
(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik
delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih
papirjev, katerih neposredni imetnik je s to osebo povezana
oseba.

4. revidiranje informacijskih sistemov,
5. davčno proučevanje in svetovanje,
6. ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme.
Domače osebe, osebe držav članic in tuje osebe

Povezane osebe
8. člen
(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, ki so med seboj upravljalsko, kapitalsko ali
kako drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav
skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z
namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno
vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe oziroma njeni rezultati
poslovanja lahko pomembno vplivajo na poslovanje oziroma
rezultate poslovanja druge osebe.
(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti
osebe, ki so med seboj povezane:
1. kot ožji družinski člani;
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo
za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno
ali neposredno udeležena v drugi osebi;

2. INŠTITUT
2.1. Položaj in naloge inštituta
Inštitut
10. člen
(1) Inštitut je pravna oseba.
(2) Za inštitut se uporabljajo določbe zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 – odločba US – v
nadaljnjem besedilu: ZZ), če ni v tem zakonu drugače določeno.
Ustanovitelji inštituta
11. člen
(1) Ustanovitelj inštituta je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
(2) Ustanovitelji inštituta so lahko tudi pooblaščeni revizorji, če statut inštituta tako določa.
Naloge in pristojnosti inštituta
12. člen
(1) Inštitut opravlja naloge in pristojnosti na področju
revidiranja in drugih strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem.
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(2) Inštitut opravlja naslednje naloge in pristojnosti:
1. sprejema in objavlja naslednje strokovne standarde:
– računovodske standarde,
– standarde revidiranja,
– poslovnofinančne standarde,
– standarde notranjega revidiranja,
– standarde revidiranja informacijskih sistemov,
– standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme;
2. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za
opravljanje nalog:
– pooblaščeni revizor in revizor,
– pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij oziroma
nepremičnin oziroma strojev in opreme (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni ocenjevalec);
3. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse
strokovnih znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za
opravljanje nalog iz 2. točke tega odstavka;
4. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje:
– storitev revidiranja,
– nalog pooblaščenega revizorja in revizorja,
– nalog pooblaščenega ocenjevalca;
5. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za
pridobitev strokovnega naziva:
– preizkušeni notranji revizor,
– preizkušeni računovodja,
– preizkušeni poslovni finančnik,
– preizkušeni revizor informacijskih sistemov;
6. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse
strokovnih znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za
pridobitev strokovnih nazivov iz 5. točke tega odstavka;
7. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem revizijske stroke in drugih strokovnih področij,
povezanih z revidiranjem;
8. vodi registre:
– revizijskih družb in samostojnih revizorjev,
– pooblaščenih revizorjev in revizorjev,
– pooblaščenih ocenjevalcev,
– oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje inštitut;
9. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev;
10. opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma statutom inštituta.
Statut inštituta ter tarifa in letno poročilo
13. člen
(1) Podrobnejšo organizacijo, poslovanje in naloge inštituta ureja statut inštituta.
(2) Tarifa inštituta prične veljati, ko da nanjo soglasje
Vlada Republike Slovenije.
(3) Državni zbor Republike Slovenije obravnava letno
poročilo inštituta.
Objava standardov in splošnih aktov
14. člen
Inštitut mora v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti:
1. standarde, ki jih sprejema,
2. statut in tarifo, ki jo sprejema.
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2.2. Organi inštituta
Organi inštituta
15. člen
Organi inštituta so:
1. svet inštituta,
2. direktor inštituta,
3. revizijski svet,
4. strokovni svet.
Svet inštituta
16. člen
(1) Inštitut upravlja svet inštituta.
(2) Svet inštituta:
1. sprejema statut in druge splošne akte, ki jih sprejema inštitut,
2. sprejema programe dela in razvoja inštituta ter spremlja njihovo izvajanje,
3. določa načrt poslovanja in sprejema letno poročilo
inštituta,
4. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev,
5. določa tarifo in cene za storitve, ki jih opravlja inštitut,
6. opravlja druge naloge in pristojnosti, določene s
statutom inštituta.
(3) Svet inštituta ima trinajst članov, od katerih imenujejo:
– štiri člane ustanovitelji,
– šest članov osebe, ki so vpisane v register pri inštitutu,
– dva člana minister, pristojen za finance,
– enega člana delavci inštituta.
(4) Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po
preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Direktor
17. člen
(1) Direktor inštituta vodi poslovanje inštituta in ga zastopa.
(2) Za direktorja inštituta je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima strokovni naziv pooblaščeni revizor,
2. da ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje
inštituta,
3. da je državljan Republike Slovenije,
4. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora
več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
(3) Direktorja inštituta imenuje svet inštituta.
(4) Direktor inštituta se imenuje za dobo štirih let in je
po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Revizijski svet
18. člen
(1) Revizijski svet:
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje:
– dejavnosti revidiranja,
– nalog pooblaščenega revizorja in revizorja;
2. opravlja nadzor nad revidiranjem;
3. sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske stroke;
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4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih
znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja;
5. opravlja druge strokovne naloge, povezane z razvojem revizijske stroke.
(2) Revizijski svet ima devet članov. Direktor inštituta je
po funkciji član revizijskega sveta, pet članov revizijskega
sveta mora imeti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ostali trije člani – predstavniki zainteresiranih
javnosti pa morajo imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva in financ.
(3) Člane revizijskega sveta, ki morajo imeti dovoljenje
za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, imenujejo pooblaščeni revizorji.
(4) Člane – tri predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje minister, pristojen za finance, od tega dva na predlog
Gospodarske zbornice Slovenije.
(5) Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih
let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Strokovni svet
19. člen
(1) Strokovni svet:
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje
nalog ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev
in opreme;
2. opravlja nadzor nad opravljanjem nalog iz 1. točke
tega odstavka;
3. sprejema naslednje strokovne standarde:
– računovodske standarde,
– poslovnofinančne standarde,
– standarde notranjega revidiranja,
– standarde revidiranja informacijskih sistemov,
– standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme;
4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih
znanjih za opravljanje nalog ocenjevalec vrednosti podjetij,
nepremičnin ter strojev in opreme;
5. opravlja druge naloge in pristojnosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, razen tistih, za katere je na
podlagi prvega odstavka 18. člena tega zakona pristojen
revizijski svet.
(2) Strokovni svet ima enajst članov, od katerih jih
devet imenujejo osebe, ki so pridobile kateregakoli od strokovnih nazivov, ki jih podeljuje inštitut, dva člana pa iz vrst
univerzitetnih delavcev imenujejo visokošolske ustanove.
(3) Člani strokovnega sveta se imenujejo za dobo štirih
let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
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vso potrebno dokumentacijo in jim omogočiti vpogled v
poslovne knjige, spise in računalniške zapise. Pooblaščenim osebam revizijske družbe mora pravna oseba v okviru
običajnega poslovnega časa omogočiti dostop do poslovnih
prostorov.
(2) Za izvajanje revizije mora pravna oseba dati pooblaščenim osebam revizijske družbe na razpolago ustrezne
prostore in pripomočke. Če so bili opravljeni vnosi podatkov
z uporabo računalniške obdelave, mora pravna oseba na
lastne stroške v primernem roku pooblaščenim osebam revizijske družbe dati na razpolago pripomočke, ki so potrebni
za branje dokumentacije in, če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu kopij.
(3) Kadar je za preizkus in oceno posameznih postavk
v računovodskih izkazih potrebno strokovno znanje, s katerim ne razpolaga pooblaščeni revizor, mora pravna oseba na
zahtevo revizijske družbe pridobiti strokovno mnenje oziroma cenitev strokovnjaka ustrezne stroke.
(4) Če pravna oseba pooblaščenim osebam revizijske
družbe ne omogoči izvajanje revizije v skladu s prvim do
tretjim odstavkom tega člena, mora pooblaščeni revizor to
napisati v revizijskem poročilu.
Dolžnost varovanja zaupnih podatkov

3. REVIDIRANJE

22. člen
(1) Revizijska družba mora kot zaupne varovati vse
podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedela pri opravljanju revidiranja.
(2) Uprava revizijske družbe, družbeniki, delničarji oziroma člani revizijske družbe, pooblaščeni revizorji, revizorji
in drugi delavci revizijske družbe oziroma druge osebe, ki so
jim v zvezi z njihovim delom v revizijski družbi oziroma opravljanju storitev za revizijsko družbo na kakršenkoli način dostopni zaupni podatki iz prvega odstavka tega člena, teh
podatkov ne smejo sporočati tretjim osebam, niti jih sami
izkoriščati ali omogočiti, da bi jih izkoriščale tretje osebe.
(3) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja v
naslednjih primerih:
1. če nadzorni organ, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad banko, zavarovalnico, borzno posredniško družbo,
družbo za upravljanje oziroma drugo pravno osebo, v skladu
z zakonom, ki ureja ta nadzor, od revizijske družbe zahteva
dodatna pojasnila,
2. če je revizijska družba na podlagi zakona iz 1. točke
tega odstavka o določenih okoliščinah dolžna poročati nadzornemu organu,
3. če pravna oseba izrecno pisno pristane, da se sporočijo posamezni zaupni podatki,
4. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v
kazenskih postopkih in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma naloži pristojno sodišče,
5. če iz podatkov, dejstev in okoliščin, ki jih je revizijska družba izvedela pri opravljanju revidiranja, izhaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, v zvezi s katerim obstoji dolžnost podati ovadbo,
6. če so ti podatki potrebni za opravljanje nalog nadzora nad revizijsko družbo in predložitev teh podatkov oziroma
revizijske dokumentacije pisno zahteva inštitut.

3.1. Potek revidiranja

Opravljanje revidiranja

Dolžnosti pravne osebe, v kateri se opravlja revidiranje

23. člen
(1) Revizijska družba mora revidiranje opraviti v skladu
s pravili revidiranja.
(2) Revizijska družba mora revizijsko dokumentacijo
pripravljati in voditi v slovenskem jeziku.

Strokovne sekcije in druga delovna telesa
20. člen
Inštitut lahko svoje strokovno delo organizira v sekcijah
oziroma drugih delovnih telesih za posamezna strokovna
področja delovanja inštituta.

21. člen
(1) Uprava pravne osebe, pri kateri poteka revidiranje,
mora pooblaščenim osebam revizijske družbe posredovati
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(3) Revizijska družba mora hraniti revizijsko dokumentacijo pet let po opravljenem revidiranju. Način hranjenja
revizijske dokumentacije določi inštitut.
Poročilo o revidiranju
24. člen
(1) Poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim
mnenjem (v nadaljnjem besedilu: poročilo o revidiranju) mora sestaviti in podpisati pooblaščeni revizor.
(2) Poročilo o revidiranju mora obsegati:
1. pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se navedejo računovodski izkazi, ki so bili predmet preizkušanja in
prikažejo uporabljeni revizijski standardi oziroma navedejo
razlogi, zaradi katerih ti standardi niso bili uporabljeni,
2. pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računovodski izkazi (računovodska načela in računovodski standardi),
3. mnenje pooblaščenega revizorja o tem, ali računovodski izkazi prikazujejo resnično finančno stanje in poslovni izid ter spremembe v finančnem položaju pravne osebe.
(3) Poročilo o revidiranju banke, zavarovalnice, borzno
posredniške družbe, družbe za upravljanje, zavarovalnice
oziroma druge finančne organizacije mora vsebovati tudi
podatke, določene z zakonom, ki ureja revidiranje teh oseb.
(4) Poročilo o revidiranju se označi z datumom, ko je
bilo pri pravni osebi končano revidiranje.
(5) Poročilo o revidiranju domače pravne osebe oziroma podružnice osebe države članice ali tuje osebe na območju Republike Slovenije mora biti sestavljeno v slovenskem jeziku.
Mnenje pooblaščenega revizorja
25. člen
(1) Mnenje pooblaščenega revizorja mora obsegati oceno o stopnji resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov, in je lahko pritrdilno, s pridržkom ali odklonilno.
(2) S pritrdilnim mnenjem se oceni, da računovodskih
izkazi resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje in
poslovni izid.
(3) Z mnenjem s pridržkom se izrazi pridržek glede
resničnosti in poštenosti prikazovanja posameznih kategorij
v računovodskih izkazih.
(4) Z odklonilnim mnenjem se oceni, da računovodski
izkazi niso resnični in pošteni.
(5) Pooblaščeni revizor mora zavrniti izdelavo mnenja,
če pravna oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe
ne omogoči izvajanje revizije v skladu s prvim do tretjim
odstavkom 21. člena tega zakona oziroma če pravna oseba
vodi poslovne knjige, spise in računalniške zapise v nasprotju z računovodskimi standardi, in zaradi tega ni dovolj podlag, da bi pooblaščeni revizor lahko zanesljivo ocenil resničnost in poštenost računovodskih izkazov.
(6) V primerih iz tretjega do petega odstavka tega člena
mora revizor v poročilu o revidiranju utemeljiti razloge za
takšno mnenje oziroma za to, da je zavrnil izdelavo mnenja.
3.2. Pogoji revidiranja
Neodvisnost revidiranja
26. člen
Revizijska družba mora revidiranje v pravni osebi
opravljati neodvisno, nepristransko ter v skladu s pravili
revidiranja.

Št.

11 / 16. 2. 2001 / Stran 1141

Prepoved revidiranja v posamezni pravni osebi
27. člen
(1) Revizijska družba ne sme opravljati revidiranja v
posamezni pravni osebi:
1. če ima naložbe v tej pravni osebi,
2. če ima ta pravna oseba naložbe v revizijski družbi,
3. če so osebe, ki so povezane s pravno osebo na
način iz 5. točke drugega odstavka 8. člena tega zakona:
– ožji družinski člani članov uprave, nadzornega sveta
oziroma pooblaščenih revizorjev v revizijski družbi,
– skupaj posredno ali neposredno imetniki kvalificiranega deleža v revizijski družbi,
4. če je povezana s pravno osebo na drug način in bi
zaradi te povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in
nepristranost revidiranja.
(2) Pooblaščeni revizor oziroma revizor ne sme opravljati nalog revidiranja v posamezni pravni osebi:
1. če ima naložbe v tej pravni osebi,
2. če je povezan s pravno osebo na drug način in bi
zaradi te povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in
nepristranost revidiranja.
Pogodba o revidiranju
28. člen
(1) Medsebojne pravice in obveznosti revizijske družbe
in pravne osebe, pri kateri se opravlja revidiranje, uredita
stranki s pogodbo o revidiranju.
(2) Pogodba o revidiranju mora biti sklenjena v pisni
obliki.
(3) S pogodbo o revidiranju ni mogoče izključiti obveznosti revizijske družbe, določene v 21. do 25. členu tega
zakona.
(4) Določbe pogodbe o revidiranju, ki so v nasprotju s
tretjim odstavkom tega člena, so nične.
(5) Cena za storitve revidiranja mora biti določena v
skladu s smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev.
4. POOBLAŠČENI REVIZOR IN REVIZOR
Pooblaščeni revizor in revizor
29. člen
(1) Pooblaščeni revizor je fizična oseba, ki je pridobila
dovoljenje inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
(2) Revizor je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje
inštituta za opravljanje nalog revizorja.
Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
30. člen
(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima univerzitetno izobrazbo,
2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega
najmanj triletne delovne izkušnje pri opravljanju revidiranja,
šteto po pridobitvi dovoljenja za opravljanje nalog revizorja,
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja,
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje
zoper premoženje oziroma gospodarstvo,
5. da obvlada slovenski jezik.
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(2) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja dve leti od izdaje. Veljavnost dovoljenja se podaljša vsakič za dve leti, če imetnik dovoljenja opravi program
dodatnega strokovnega izobraževanja po programu, ki ga
določi inštitut.
Dovoljenje za opravljanje nalog revizorja
31. člen
(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog revizorja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima univerzitetno izobrazbo,
2. da ima najmanj dvoletne delovne izkušnje na področju revidiranja oziroma notranjega revidiranja,
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja,
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje
zoper premoženje oziroma gospodarstvo,
5. da obvlada slovenski jezik.
(2) Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se
uporablja določba drugega odstavka 30. člena tega zakona.
Poročanje
32. člen
(1) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijski družbi
poročati o naložbah, na podlagi katerih je posredno oziroma
neposredno pridobil kvalificirani delež v posamezni pravni
osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo.
(2) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijsko družbo nemudoma obvestiti o naložbah v pravni osebi, s katero
je revizijska družba sklenila pogodbo o revidiranju, oziroma
o okoliščinah iz 2. točke drugega odstavka 27. člena tega
zakona.
Nadzor
33. člen
(1) Nadzor nad pooblaščenimi revizorji in revizorji opravlja inštitut.
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56. in 58. člena tega
zakona.
Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja
34. člen
(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo.
(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja, če pooblaščeni
revizor oziroma revizor pri izvajanju nalog revizije:
1. krši prepoved iz drugega odstavka 27. člena tega
zakona,
2. krši pravila revidiranja in je zaradi te kršitve poročilo
o revidiranju pomanjkljivo oziroma zavajajoče,
3. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov,
4. ponavljajoče krši druge določbe tega zakona oziroma drugih zakonov in predpisov, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma pravila revidiranja.
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Pogojni odvzem dovoljenja
35. člen
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko inštitut hkrati
izreče, da se odvzem ne bo izvršil, če pooblaščeni revizor
oziroma revizor v času, ki ga določi inštitut, ki pa ne sme biti
krajši od šestih mesecev in ne daljši od dveh let, ne bo storil
nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje
oziroma izreči opomin.
(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če pooblaščeni revizor oziroma revizor v
preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče
odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin.
Opomin
36. člen
Inštitut izreče pooblaščenemu revizorju oziroma revizorju opomin, če pooblaščeni revizor oziroma revizor krši
pravila revidiranja in ni pogojev za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem dovoljenja.
5. REVIZIJSKA DRUŽBA IN SAMOSTOJNI REVIZOR
5.1. Statusne določbe
Uporaba določb
37. člen
Za revizijsko družbo oziroma samostojnega revizorja se
uporabljajo določbe ZGD o gospodarskih družbah oziroma
samostojnemu podjetniku posamezniku, če ni v tem zakonu
drugače določeno.
Pravno organizacijska oblika
38. člen
(1) Revizijska družba je lahko organizirana samo kot
gospodarska družba po ZGD.
(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na upravo
revizijske družbe, se smiselno uporabljajo za poslovodje
revizijske družbe, ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma osebne družbe, oziroma za samostojnega revizorja.
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delničarje
revizijske družbe, se smiselno uporabljajo za družbenike
revizijske družbe, ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma osebne družbe.
(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na statut revizijske družbe, se smiselno uporabljajo za družbeno pogodbo revizijske družbe, ki je organizirana v obliki družbe z
omejeno odgovornostjo oziroma osebne družbe.
(5) Kadar se samostojni revizor po ZGD ne vpiše v
sodni register, se določbe tega zakona o vpisu v sodni
register smiselno uporabljajo za vpis v ustrezen drug register
samostojnih podjetnikov.
Dejavnost revizijske družbe
39. člen
(1) Revizijska družba lahko opravlja samo storitve revidiranja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko revizijska družba opravlja tudi storitve na strokovnih
področjih, povezanih z revidiranjem.
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Delnice revizijske družbe
40. člen
Če je revizijska družba organizirana kot delniška družba, mora izdati imenske delnice.
Delničarji revizijske družbe
41. člen
(1) Imetniki delnic, na podlagi katerih so skupno udeleženi v kapitalu in pri upravljanju revizijske družbe z najmanj
75%, morajo biti pooblaščeni revizorji, revizijske družbe,
revizijske družbe držav članic in tuje revizijske družbe.
(2) Če inštitut oziroma pristojni nadzorni organ osebi iz
prvega odstavka tega člena odvzame dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma dovoljenje za
opravljanje storitev revidiranja, oseba iz delnic, katerih imetnik je, nima nobenih pravic.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena odtuji delnice tretji osebi, ki ni oseba iz prvega odstavka tega člena,
tako, da zaradi tega osebe iz prvega odstavka tega člena v
kapitalu oziroma pri upravljanju niso več udeležene z najmanj 75%, imetnik iz delnic, s pridobitvijo katerih je kršena
določba prvega odstavka tega člena, nima nobenih pravic.
(4) V primeru iz drugega oziroma tretjega odstavka tega
člena izda inštitut odločbo, s katero ugotovi, da imetnik
delnic nima nobenih pravic.
(5) Pred izdajo odločbe iz četrtega odstavka tega člena
mora dati inštitut imetniku delnic rok, ki ne sme biti krajši od
osem dni in ne daljši od 15 dni, da se izjasni o razlogih.
(6) Tuja revizijska družba je po prvem odstavku tega
člena lahko imetnik delnic samo, če so po pravu države
sedeža tuje revizijske družbe, slovenske revizijske družbe
lahko imetniki delnic revizijske družbe v državi sedeža tuje
revizijske družbe.
Obveznosti delničarja
42. člen
(1) Delničar revizijske družbe mora revizijski družbi poročati:
1. o naložbah, na podlagi katerih je posredno ali neposredno pridobil delež v posamezni pravni osebi in o vsaki
nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
2. če je delničar pravna oseba:
– o spremembah imetnikov kvalificiranih deležev v tej
pravni osebi,
– o imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta.
(2) Imetnik kvalificiranega deleža v revizijski družbi mora revizijsko družbo nemudoma obvestiti o povezanosti s
pravno osebo, s katero je revizijska družba sklenila pogodbo o revidiranju, zaradi katerih bi revizijska družba kršila
prepoved iz 27. člena tega zakona.
(3) Če delničar krši obveznosti iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, mora revizijska družba nemudoma obvestiti inštitut.
Prepoved izvrševanja pravic iz delnic
43. člen
(1) Inštitut izda odločbo, s katero delničarju prepove
izvrševanje pravic iz delnic:
1. če delničar ponavljajoče krši obveznost iz prvega
oziroma drugega odstavka 42. člena tega zakona oziroma
kako drugače ponavljajoče ovira opravljanje nadzora nad
revizijsko družbo,
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2. če je delničar tuja revizijska družba oziroma druga
tuja oseba in nastopijo oziroma obstajajo okoliščine iz drugega odstavka 50. člena tega zakona,
3. če delničar krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov iz drugega odstavka 22. člena tega zakona.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena delničar iz
delnic, katerih imetnik je, nima nobenih pravic.
Statut revizijske družbe
44. člen
(1) Poleg določb, ki jih mora vsebovati statut vsake
delniške družbe, mora statut revizijske družbe urejati tudi
vsebino poročil oziroma obvestil iz prvega in drugega odstavka 42. člena tega zakona ter način in roke za poročanje
oziroma obveščanje.
(2) Statut revizijske družbe mora tudi določati, da ima
revizijska družba pravico izključiti:
1. delničarja, ki mu inštitut izda odločbo iz četrtega
odstavka 41. člena oziroma prvega odstavka 43. člena tega
zakona, in ki v roku, ki ne sme biti krajši od enega meseca,
šteto od pravnomočnosti te odločbe, delnic ne odsvoji,
2. pravnega naslednika delničarja, ki s pridobitvijo delnic krši prvi odstavek 41. člena tega zakona.
Uprava revizijske družbe
45. člen
(1) Uprava revizijske družbe ima lahko enega ali več
članov.
(2) Za člana uprave revizijske družbe ne more biti imenovana oseba, ki je bila pravnomočno nepogojno obsojena
na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
(3) Najmanj en član uprave revizijske družbe mora obvladati slovenski jezik. Najmanj en član uprave revizijske
družbe mora imeti v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov.
(4) Večina članov uprave morajo biti pooblaščeni revizorji. Če ima uprava samo dva člana, mora biti pooblaščeni
revizor najmanj eden od obeh.
(5) V revizijski družbi mora biti za poln delovni čas
zaposlen najmanj en pooblaščeni revizor. Če je zaposlen le
en pooblaščeni revizor, mora biti hkrati imenovan za člana
uprave.
Posebna določba za samostojnega revizorja
46. člen
Samostojni revizor ne more opravljati revidiranja:
1. delniških družb, ki so velike družbe po ZGD,
2. delniških družb, s katerih delnicami se trguje na
organiziranem trgu,
3. bank, zavarovalnic, borzno posredniških družb, družb za upravljanje oziroma drugih pravnih oseb, ki opravljajo
finančne storitve, in za katere zakon, ki ureja opravljanje teh
storitev, določa dodaten obseg revidiranja,
4. konsolidiranih izkazov.
Zavarovanje odgovornosti
47. člen
(1) Revizijska družba mora zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki jo povzroči pravni osebi, pri kateri je
opravila revidiranje, oziroma tretji osebi, s kršitvijo pogodbe
o revidiranju oziroma pravil revidiranja.
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(2) Zavarovalna vsota zavarovanja odgovornosti iz prvega odstavka tega člena za posamezen zavarovalni primer
mora biti za posamezno poslovno leto najmanj enaka tistemu od naslednjih rezultatov, ki je višji:
– od najvišje cene za storitve revidiranja na podlagi
posamezne pogodbe o revidiranju, pomnoženi s 15,
– od seštevka cen za storitve revidiranja na podlagi
vseh pogodb o revidiranju, pomnoženemu z 2,5.
(3) Posamezen zavarovalni primer iz drugega odstavka
tega člena je škoda, nastala v zvezi s posameznim poročilom o revidiranju.
5.2. Dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja
Dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja
48. člen
Revizijska družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni register oziroma pred vpisom ustrezne spremembe dejavnosti v sodni register pridobiti dovoljenje inštituta za opravljanje storitev revidiranja.
Zahteva za izdajo dovoljenja
49. člen
Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja je treba priložiti:
1. statut revizijske družbe,
2. seznam delničarjev z navedbo imena in priimka ter
naslova oziroma firme in sedeža, skupnega nominalnega
zneska delnic in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu in
pri upravljanju revizijske družbe,
3. za delničarje – pravne osebe:
– izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra,
– če je delničar delniška družba tudi izpisek delničarjev
iz knjige delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške
delnice, overjen prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini; za delničarje, ki so tuje pravne osebe je treba
listine predložiti v overjenem prevodu,
4. za delničarje – revizijske družbe držav članic oziroma tujih držav: mnenje pristojnega nadzornega organa države članice oziroma tuje države, ki obsega:
– vsebino predpisov države članice oziroma tuje države, ki urejajo pogoje za opravljanje storitev revidiranja in
nadzor nad opravljanjem teh storitev,
– izjavo pristojnega nadzornega organa, da je revizijska družba v državi članici oziroma tuji državi upravičena
opravljati storitve revidiranja in morebitne omejitve revizijske
družbe pri opravljanju teh storitev,
– izjavo pristojnega nadzornega organa, da bo inštitut
obveščal o vseh ukrepih nadzora, izrečenih revizijski družbi
države članice oziroma tuje države,
5. seznam oseb, ki so povezane z delničarji z opisom
načina povezav,
6. drugo dokumentacijo, ki jo določi inštitut, in na
podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je revizijska družba
kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati
storitve revidiranja.
Odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev revidiranja
50. člen
(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, če bodoča revizijska družba izpolnjuje pogoje, določene v 39. do 45. členu tega zakona.
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(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
inštitut zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če je imetnik
kvalificiranega ali večjega deleža revizijske družbe oseba, ki
je bila posredno ali neposredno obvladujoča oseba revizijske družbe, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje
revizijskih storitev.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
inštitut zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če je imetnik
kvalificiranega ali večjega deleža revizijske družbe tuja revizijska oziroma druga tuja oseba oziroma če so te osebe
skupaj imetnik kvalificiranega ali večjega deleža revizijske
družbe, in je ob upoštevanju predpisov države oziroma držav
teh oseb oziroma ob upoštevanju prakse države oziroma
držav teh oseb pri uporabi in izvrševanju teh predpisov verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje
nadzora v skladu z določbami tega zakona.
(4) Pred odločitvijo o zavrnitvi dovoljenja mora dati inštitut bodoči revizijski družbi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni
in ne daljši od 30 dni, da se izjasni o razlogih za zavrnitev
dovoljenja.
5.3. Nadzor nad revizijskimi družbami
5.3.1. Splošne določbe
Nadzor nad revizijskimi družbami
51. člen
(1) Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami z
namenom preverjanja, če revizijska družba pri opravljanju
revidiranja ravna v skladu s pravili revidiranja.
(2) Inštitut opravlja nadzor tudi nad pravnimi osebami,
povezanimi z revizijsko družbo, če je to potrebno zaradi
nadzora nad poslovanjem revizijske družbe v skladu s
27. členom tega zakona.
(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega
odstavka tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi
inštitut pregled poslovanja te družbe v sodelovanju s pristojnim nadzornim organom.
Način opravljanja nadzora
52. člen
Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami s:
1. spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in
obvestil revizijskih družb in drugih oseb, ki so po določbah
tega zakona oziroma drugih zakonov dolžne poročati inštitutu oziroma ga obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. opravljanjem pregledov poslovanja revizijskih družb;
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu.
Letno nadomestilo za opravljanje nadzora
53. člen
(1) Za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke 52. člena
tega zakona plačujejo revizijske družbe inštitutu nadomestilo za nadzor, ki ga določa tarifa inštituta.
(2) Tarifa inštituta lahko določi nadomestilo iz prvega
odstavka tega člena največ v taki višini, da vsota nadomestil,
ki so jih dolžne plačati vse revizijske družbe za posamezno
leto, ne preseže dejanskih stroškov nadzora iz 1. in 2. točke
52. člena tega zakona v tem letu.
(3) Če revizijska družba ne plača nadomestila, v rokih,
ki jih določa tarifa iz prvega odstavka tega člena, inštitut
revizijski družbi z odločbo naloži plačilo.
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(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni naslov.
Stroški nadzora
54. člen
(1) Kadar je revizijski družbi izrečen ukrep nadzora po
tem zakonu, mora inštitutu plačati pavšalno nadomestilo
stroškov postopka, ki ga glede na vrsto in obseg kršitev
določa tarifa inštituta.
(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena
odloči inštitut z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa
nadzora.
(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega člena je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva
tudi, če proti odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora postopek sodnega varstva ni dopusten.
(4) Pravnomočna odločba iz drugega odstavka tega
člena je izvršilni naslov.
5.3.2. Poročanje
Redno poročanje in poročanje na zahtevo inštituta
55. člen
(1) Revizijska družba mora poročati inštitutu o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register;
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
3. imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi
oziroma spremembi kvalificiranih deležev,
4. naložbah, na podlagi katerih je revizijska družba
posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi
pravni osebi, in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
5. pogodbah o revidiranju, ki jih je sklenila za posamezno poslovno leto.
(2) Revizijska družba mora na zahtevo inštituta posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih
za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog inštituta.
(3) inštitut določi podrobnejšo vsebino poročil iz prvega in drugega odstavka tega člena, ter način in roke poročanja o dejstvih in okoliščinah iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
5.3.3. Ukrepi nadzora
Ukrepi nadzora
56. člen
Ukrepi nadzora nad revizijsko družbo po tem zakonu so:
1. odreditev odprave kršitev;
2. odreditev dodatnih ukrepov;
3. odvzem dovoljenja.
Odredba o odpravi kršitev
57. člen
(1) Inštitut izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju nadzora nad revizijsko družbo ugotovi:
1. da revizijska družba krši prepoved iz prvega odstavka 27. člena tega zakona za opravljanje revidiranja v pravnih
osebah, s katerimi je za posamezno poslovno leto sklenila
pogodbo o revidiranju;
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2. da revizijska družba opravlja dejavnosti, ki jih po tem
zakonu ne sme opravljati;
3. da revizijska družba krši določbo 40. člena tega
zakona;
4. da revizijska družba krši obveznosti poročanja in
obveščanja;
5. da revizijska družba krši druga pravila o revidiranju.
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi
inštitut rok za odpravo kršitev.
Poročilo o odpravi kršitev
58. člen
(1) Revizijska družba mora v roku iz drugega odstavka
57. člena tega zakona odpraviti ugotovljene kršitve in inštitutu dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo
kršitev. Poročilu je potrebno priložiti listine in druge dokaze,
iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve odpravljene.
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in
priloženih dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene,
izda inštitut odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve
odpravljene. Inštitut lahko pred izdajo odločbe opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, potrebnem za ugotovitev,
ali so kršitve odpravljene.
(3) Če je poročilo nepopolno oziroma iz poročila in
priloženih dokazov ne izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, inštitut revizijski družbi z odredbo naloži dopolnitev poročila in ji določi rok za dopolnitev.
(4) Inštitut mora odločbo oziroma odredbo iz drugega
oziroma tretjega odstavka tega člena izdati v 30 dneh po
prejemu poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje, da so bile
kršitve odpravljene.
Dodatni ukrepi
59. člen
(1) Če inštitut pri izvajanju nadzora ugotovi, da revizijska družba huje krši pravila o revidiranju, lahko z odredbo o
odpravi kršitev kot dodatni ukrep upravi revizijske družbe
naloži, da sprejme in opravi ukrepe za:
1. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad revidiranjem,
2. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad pretokom zaupnih podatkov,
3. spremembo notranje organizacije revizijske družbe,
4. druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o revidiranju.
(2) Šteje se, da revizijska družba huje krši pravila o
revidiranju:
1. če revizijska družba opravlja dejavnosti, ki jih po tem
zakonu ne sme opravljati,
2. če je bil nad delničarjem revizijske družbe – imetnikom kvalificiranega deleža začet postopek za izrek prepovedi izvrševanja pravic iz delnic zaradi razloga iz 3. točke
43. člena tega zakona,
3. če je bil nad pooblaščenim revizorjem oziroma revizorjem, ki pri revizijski družbi opravlja naloge revidiranja,
začet postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja.
(3) Inštitut naloži pristojnemu organu revizijske družbe,
da razreši člana oziroma člane uprave in imenuje novega
člana oziroma člane uprave:
1. če revizijska družba ne ravna v skladu z odredbo o
odpravi kršitev oziroma,
2. če uprava revizijske družbe ne opravi dodatnih ukrepov iz prvega odstavka tega člena, ki jih je odredil, oziroma
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3. če revizijska družba ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in pravilnega poročanja oziroma obveščanja inštituta ali če kako drugače ovira opravljanje nadzora nad
njenim poslovanjem.
Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti
60. člen
Inštitut odvzame revizijski družbi dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja v naslednjih primerih:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. če je revizijski družbi odredil dodatni ukrep iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona in pristojni organ revizijske družbe v roku, določenem za izvršitev dodatnega ukrepa, ni razrešil člana oziroma članov uprave in imenoval novih, oziroma če tudi novo imenovani člani uprave v roku dveh
mesecev od imenovanja niso odpravili kršitev oziroma opravili dodatnih ukrepov, ki so bili razlog za dodatni ukrep iz
tretjega odstavka 59. člena tega zakona.
Pogojni odvzem dovoljenja
61. člen
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko inštitut hkrati
izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če revizijska
družba v času, ki ga določi inštitut, ki pa ne sme biti krajši od
šestih mesecev in ne daljši od enega leta (preizkusna doba),
ne bo storila nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti
dovoljenje.
(2) Kadar inštitut izreče pogojni odvzem dovoljenja,
lahko določi, da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če revizijska družba v določenem roku ne odpravi kršitev oziroma
opravi dodatnih ukrepov, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev teh obveznosti
določi inštitut v mejah preizkusne dobe.
Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
62. člen
Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če revizijska družba v preizkusni dobi stori
novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje,
oziroma če ne izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka
61. člena tega zakona.
6. POOBLAŠČENI OCENJEVALEC
Pooblaščeni ocenjevalec
63. člen
(1) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje inštituta za opravljanje
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja.
(2) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje inštituta za
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.
(3) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje inštituta za
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin.
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Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca
64. člen
(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima univerzitetno izobrazbo,
2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje na področju, ki zahteva znanje, potrebno za opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti premoženja iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 63. člena tega zakona,
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca iz prvega, drugega
oziroma tretjega odstavka 63. člena tega zakona,
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje
zoper premoženje oziroma gospodarstvo,
5. da obvlada slovenski jezik.
(2) Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se
uporablja določba drugega odstavka 30. člena tega zakona.
Dolžnost varovanja zaupnih podatkov
65. člen
(1) Pooblaščeni ocenjevalec mora kot zaupne varovati
vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedel pri
opravljanju ocenjevanja premoženja.
(2) Določbe 1. in 3. do 6. točke tretjega odstavka
22. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za pooblaščenega ocenjevalca.
Nadzor
66. člen
(1) Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci opravlja inštitut.
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56. in 58. člena tega
zakona.
Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca
67. člen
(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo.
(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca, če pooblaščeni ocenjevalec
pri izvajanju ocenjevanja premoženja:
1. krši standarde ocenjevanja in je zaradi te kršitve
mnenje o ocenjeni vrednosti oziroma obrazložitev tega mnenja napačna oziroma zavajajoča,
2. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov,
3. ponavljajoče krši določbe tega zakona oziroma drugih zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje vrednosti
premoženja oziroma standarde ocenjevanja in mu je bil zaradi teh kršitev že izrečen opomin oziroma pogojni odvzem
dovoljenja.
Pogojni odvzem dovoljenja
68. člen
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko inštitut hkrati
izreče, da se odvzem ne bo izvršil, če pooblaščeni ocenje-
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valec v času, ki ga določi inštitut, ki pa ne sme biti krajši od
šestih mesecev in ne daljši od dveh let, ne bo storil nove
kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje oziroma
izreči opomin.
(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če pooblaščeni ocenjevalec v preizkusni
dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti
dovoljenje oziroma izreči opomin.
Opomin
69. člen
Inštitut izreče pooblaščenemu ocenjevalcu opomin, če
pooblaščeni ocenjevalec krši določbe tega zakona oziroma
drugih zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje premoženja oziroma standarde ocenjevanja, in ni pogojev za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem dovoljenja.
7. POSTOPEK ODLOČANJA INŠTITUTA V POSAMIČNIH
ZADEVAH

Št.

11 / 16. 2. 2001 / Stran 1147

(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj
se stranka izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo;
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od osem dni;
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze,
če se nanje sklicuje, in da po preteku roka za izjavo ne bo
imela pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega
odstavka tega člena, niso podane in predlaga dokaze, s
katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se stranka v
izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze izjavi
priložiti.
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne
uporabljajo določbe zakona o nepopolnih vlogah, temveč
inštitut pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi
priloženi.
(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
Odločanje

7.1. Skupne določbe
7.1.1. Uporaba določb o postopku
Uporaba določb o postopku
70. člen
(1) Inštitut odloča o posamičnih zadevah, za katere je
pristojen po tem zakonu, po postopku, določenem v tem
poglavju, če ni v drugih poglavjih tega zakona ali drugem
zakonu drugače določeno.
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek odločanja inštituta uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00 – v nadaljnjem besedilu: ZUP).
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
v postopku odločanja inštituta ni mogoče zahtevati vrnitve v
prejšnje stanje, niti vložiti izrednih pravnih sredstev.
(4) Inštitut mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju nadzora po tem zakonu oziroma odločanju o drugih posamičnih
zadevah.
(5) Določbe drugega in tretjega odstavka 22. člena
tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za inštitut, člane
njegovih organov, zaposlene pri inštitutu oziroma druge osebe, ki so jim pri njihovem delu v inštitutu dostopni zaupni
podatki.
7.1.2. Postopek do izdaje odločbe in odločanje
Izjave strank
71. člen
(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno.
(2) V primeru iz drugega odstavka 73. člena tega zakona lahko stranke dajo svoje izjave tudi ustno na obravnavi.

73. člen
(1) Inštitut odloča brez naroka.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko inštitut
razpiše ustno obravnavo, če presodi, da je to potrebno za
razjasnitev ali ugotovitev odločilnih dejstev.
7.1.3. Odločbe
Vrste odločb inštituta
74. člen
(1) Inštitut izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in
odredb.
(2) Proti odločbam inštituta ni pritožbe.
Odločba
75. člen
(1) Z odločbo inštitut odloča o izdaji oziroma odvzemu
dovoljenja in o drugih zadevah, za katere zakon ne določa,
da o njih odloča s sklepom oziroma odredbo.
(2) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa
drugače. V obrazložitvi morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim ni posebnega postopka sodnega varstva.
Sklep
76. člen
(1) S sklepom odloča inštitut o vprašanjih, ki se tičejo
postopka ali se pojavijo v zvezi s postopkom.
(2) Sklep mora biti obrazložen in vsebovati pouk o
pravnem sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben postopek sodnega varstva.
7.2. Postopek sodnega varstva

Možnost izjave

7.2.1. Skupne določbe

72. člen
(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in
proti kateri ni ugovora, mora inštitut stranko pozvati, da se
izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev,
kolikor zakon v posameznem primeru ne določa drugačnega načina zagotovitve možnosti stranki, da se izjavi.

Postopek sodnega varstva
77. člen
(1) Sodno varstvo proti odločbam inštituta se zagotavlja
v postopku, določenem s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: postopek sodnega varstva).
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(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 – popravek in
70/00 – v nadaljnjem besedilu: ZUS), če ni s tem zakonom
drugače določeno.
Pravica do sodnega varstva
78. člen
(1) Proti odločbam inštituta je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
proti naslednjim odločbam ni posebnega postopka sodnega
varstva:
1. proti odločbi, s katero inštitut odloči o ugovoru proti
odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo;
2. proti odločbi, s katero inštitut začne postopek za
odvzem dovoljenja oziroma za izrek opomina oziroma prepovedi izvrševanja pravic iz delnic.
(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena
se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti
odločbi, ki jo je inštitut izdal, ker subjekt nadzora ni ravnal v
skladu z odredbo inštituta.
(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena
se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti
odločbi o odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina oziroma prepovedi izvrševanja pravic iz delnic.
Pristojnost in sestava sodišča
79. člen
V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v
senatu petih sodnikov.
Tožba in odgovor na tožbo
80. člen
(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni.
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni.
Nova dejstva in dokazi
81. člen
Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.
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7.3. Postopek nadzora
7.3.1. Splošne določbe
Uporaba določb
85. člen
(1) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v
vseh postopkih nadzora, ki ga opravlja inštitut na podlagi
določb tega zakona, kolikor zakon za posamezen postopek
nadzora ne določa drugače.
(2) Določbe podrazdelka o odvzemu dovoljenja se smiselno uporabljajo tudi za postopek izreka opomina in postopek izreka prepovedi izvrševanja pravic iz delnic.
(3) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v
postopku nadzora skupne določbe poglavja o postopku
odločanja inštituta.
Stranka postopka nadzora
86. člen
(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero
inštitut opravlja nadzor (v nadaljnjem besedilu: subjekt nadzora).
(2) Stranke postopka nadzora nad revizijsko družbo so
tudi člani uprave revizijske družbe.
Vročanje
87. člen
(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik posameznik, vroči tako, da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se nahaja v
pisarni oziroma poslovnem prostoru.
(2) Vročitve članom uprave pravne osebe se opravljajo
z vročanjem pravni osebi. Šteje se, da je z vročitvijo pravni
osebi opravljena tudi vročitev članom uprave.
(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje, da je vročitev stranki opravljena, če je spis
vročen odvetniku oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.
(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega
oziroma tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako,
da se mu izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri je zaposlen.
Nadomestna osebna vročitev

Meje preizkusa
82. člen
Sodišče preizkusi odločbo inštituta v mejah tožbenega
zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem
pa pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz tretjega odstavka 25. člena ZUS.
Seja
83. člen
Sodišče odloča brez obravnave.
Pravna sredstva
84. člen
Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva, ni pritožbe.

88. člen
(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da opraviti tako, kot je predpisano v 87. členu tega
zakona, pa ni ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis
vročiti, odsoten, ga izroči vročevalec inštitutu. Na vratih
oziroma v poštnem nabiralniku stanovanja ali poslovnega
prostora naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen,
vročevalec pusti pisno sporočilo, v katerem je navedeno,
kje se spis nahaja in rok osem dni, v katerem mora naslovnik
spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je sporočilo pustil
na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika, oziroma
osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše.
(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku osem dni, se
šteje, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na vratih oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega odstavka, na kar je potrebno naslovnika
opozoriti v samem sporočilu.
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Posredna vročitev
89. člen
Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno,
ne da opraviti tako, kot je predpisano v 87. členu tega
zakona, vročevalec spis pusti na vratih oziroma v poštnem
nabiralniku stanovanja ali poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri kateri je zaposlen. Vročevalec na spisu
navede vzrok takšne vročitve in datum ter se podpiše. Šteje
se, da je s tem vročitev opravljena.
7.3.2. Opravljanje nadzora
Opravljanje nadzora
90. člen
Inštitut opravlja nadzor:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in
obvestil subjektov nadzora in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona oziroma drugih zakonov dolžne poročati
inštitutu oziroma ga obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora.
Pooblaščene osebe
91. člen
(1) Pregled poslovanja subjekta nadzora opravi strokovni delavec inštituta, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti direktor inštituta.
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi
poslovanja lahko direktor inštituta pooblasti pooblaščenega
revizorja ali drugo strokovno usposobljeno osebo.
(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena
imajo pri opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih
je pooblastil direktor inštituta, enake pristojnosti kot inštitut
na podlagi 92. do 97. člena tega zakona.
Obseg pregleda
92. člen
(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi omogočiti
pregled vseh evidenc, spisov in druge dokumentacije v skladu z namenom nadzora.
(2) Subjekt nadzora mora na zahtevo inštituta izročiti
računalniške izpiske oziroma kopije evidenc, spisov oziroma
druge dokumentacije.
(3) Člani uprave in zaposleni pri subjektu nadzora morajo pooblaščeni osebi na njeno zahtevo posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora.
Poročila in informacije
93. člen
(1) Pri opravljanju nadzora lahko inštitut od subjekta
nadzora zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki
so glede na namen posameznega nadzora pomembne za
presojo, ali subjekt nadzora spoštuje določbe zakona oziroma na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko inštitut zahteva tudi od članov uprave subjekta
nadzora in oseb, zaposlenih pri subjektu nadzora.
(3) Inštitut lahko osebe iz drugega odstavka tega člena
pozove, da o zadevah iz prvega odstavka tega člena v roku,
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ki ne sme biti krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali
jih povabi, da o teh zadevah podajo ustno izjavo.
Pregled poslovanja
94. člen
(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi inštituta
na njegovo zahtevo omogočiti, da opravi pregled poslovanja
na sedežu subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih
subjekt nadzora oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti in naloge, v zvezi s katerimi inštitut
opravlja nadzor.
(2) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi inštituta
na njegovo zahtevo omogočiti pregled dokumentacije ter
evidenc, v obsegu, potrebnem za izvajanje posameznega
nadzora, oziroma v obsegu, določenem z zakonom, ki ureja
posamezen nadzor.
(3) Subjekt nadzora mora inštitutu na njegovo zahtevo
izročiti računalniške izpiske oziroma kopije dokumentacije
ter evidenc.
(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka
tega člena opravlja inštitut ob delavnikih med 8. in 18. uro.
Kadar je zaradi obsega oziroma narave pregleda to potrebno, lahko inštitut opravi pregled poslovanja tudi po 18. uri
oziroma med nedelavnimi dnevi.
(5) Inštitut mora pregled poslovanja opravljati tako, da s
tem ovira normalno poslovanje subjekta nadzora samo v
takšni meri, kot je nujno za opravljanje nadzora v skladu z
namenom posameznega nadzora.
Zahteva za pregled poslovanja
95. člen
(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu
nadzora vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda
poslovanja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja
vroči šele ob začetku opravljanja pregleda poslovanja, če
drugače ne bi bilo mogoče doseči namena posameznega
nadzora.
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno navedbo dokumentacije ter evidenc, ki so predmet
pregleda.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 94. člena tega zakona mora zahteva za pregled obsegati določno navedbo dokumentacije ter evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij potrebno izročiti, in rok za predložitev.
(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi
pravni pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če
subjekt nadzora ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled
poslovanja oziroma inštitutu ne bo omogočil opravljanja
pregleda poslovanja na način, določen v 94. členu tega
zakona.
(6) Inštitut lahko med opravljanjem pregleda poslovanja dopolni zahtevo za pregled poslovanja. Za dopolnitev
zahteve se smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek
tega člena.
Pogoji za opravljanje pregleda
96. člen
(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam inštituta zagotoviti ustrezne prostore, v katerih lahko nemoteno
in brez prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja.
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(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v
katerem pooblaščene osebe inštituta opravljajo pregled poslovanja v prostorih iz prvega odstavka 94. člena tega zakona, v teh prostorih prisotne pooblaščene osebe subjekta
nadzora, ki lahko na zahtevo pooblaščenih oseb inštituta
podajo pojasnila v zvezi z dokumentacijo ter evidencami, ki
so predmet pregleda.
Pogoji za pregled računalniško vodene dokumentacije in
evidenc
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2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o odpravi kršitev;
3. način odprave kršitve, kadar inštitut subjektu nadzora naloži, da kršitve odpravi na določen način;
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar inštitut subjektu nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži
določene listine oziroma druge dokaze.
(2) Odredba mora biti obrazložena.
Ugovor proti odredbi

97. člen
(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke
oziroma računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na zahtevo pooblaščene osebe inštituta zagotoviti
ustrezne pripomočke za pregled dokumentacije in evidenc
ter preizkušanje ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.
(2) Inštitutu mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo, iz katere je razviden popolni opis dela računalniškega
sistema. Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in
datoteke računalniškega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled v:
1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov;
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje,
spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških programov) iz prvega odstavka tega člena mora biti
dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora
biti razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek.
Izrekanje ukrepov nadzora
98. člen
(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka inštitut po
uradni dolžnosti.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko inštitut izreče ukrep revizijski družbi oziroma pooblaščenemu revizorju tudi na predlog:
1. člana uprave ali nadzornega sveta revizijske družbe,
2. delničarjev revizijske družbe, katerih skupni deleži
dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni
znesek 100,000.000 tolarjev,
3. pravne osebe, pri kateri je pooblaščeni revizor oziroma revizijska družba opravljala revidiranje.
7.3.3. Odprava kršitev
Odredba
99. člen
Kadar inštitut pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve
tega zakona oziroma pravil revidiranja, z odredbo subjektu
nadzora naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti,
oziroma da opravi ali opusti določena dejanja (v nadaljnjem
besedilu: odprava kršitev).
Vsebina odredbe
100. člen
(1) Izrek odredbe mora obsegati:
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo
naložena;

101. člen
(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora pravico vložiti
ugovor v roku osem dni od vročitve.
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor,
se rok za odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za
čas od vložitve ugovora do vročitve odločbe o ugovoru.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko inštitut
z odredbo odloči, da ugovor ne zadrži izvršitve, kadar zaradi
narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati.
Razlogi za ugovor
102. člen
Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov:
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za
izdajo odredbe;
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni
podana;
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za
izdajo odredbe, nima znakov kršitve;
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti
na način, določen z odredbo;
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki
je v nasprotju s prisilnimi predpisi;
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi,
nad katero inštitut ni pristojen opravljati nadzora;
7. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno
dejansko stanje.
Vsebina ugovora
103. člen
(1) Ugovor mora obsegati:
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga;
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu;
3. razloge za ugovor;
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga.
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz
katerih izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi
dokazuje obstoj zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora
v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze priložiti
ugovoru.
(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih
dokazov, se ne uporabljajo določbe ZUP o nepopolnih vlogah, temveč inštitut pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima
pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
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Meje preizkusa odredbe

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja

104. člen
Inštitut preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se
izpodbija z ugovorom in v mejah razlogov, navedenih in
obrazloženih v ugovoru.

108. člen
(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem
dovoljenja ni utemeljen, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v
izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze priložiti
izjavi.
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem
dovoljenja ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo
določbe ZUP o nepopolnih vlogah, temveč inštitut pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov.

Odločanje o ugovoru
105. člen
(1) O ugovoru odloča inštitut z odločbo.
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko inštitut ugovor zavrže
ali zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi.
(3) Inštitut ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je
prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba.
(4) Če inštitut ugotovi, da je podan razlog iz 1., 2., 3.
ali 6. točke 102. člena tega zakona, odpravi odredbo.
(5) Če inštitut ugotovi, da je podan razlog iz 4., 5. ali
7. točke 102. člena tega zakona, glede na naravo kršitve
odpravi odredbo oziroma jo spremeni. Inštitut pri odločanju
o ugovoru odredbe ne sme spremeniti v škodo subjekta
nadzora.
Poročilo o odpravi kršitev
106. člen
(1) Subjekt nadzora mora v roku, določenem z odredbo, odpraviti ugotovljene kršitve in inštitutu predložiti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu
mora priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so
bile ugotovljene kršitve odpravljene.
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in
priloženih dokazov izhaja, da so kršitve odpravljene, izda
inštitut odločbo, s katero ugotovi, da so kršitve, ugotovljene
z odredbo, odpravljene.
7.3.4. Odvzem dovoljenja
Začetek postopka za odvzem dovoljenja
107. člen
(1) Inštitut začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga
je izdal, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen z zakonom.
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja odloči
inštitut z odločbo (v nadaljnjem besedilu: odločba o začetku
postopka za odvzem dovoljenja).
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja
mora vsebovati:
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi
bile razlog za začetek postopka,
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih
je inštitut zaključil, da obstaja utemeljen sum iz prvega odstavka tega člena,
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka.
(4) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja
inštitut določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne
daljši od 30 dni, šteto od dneva vročitve odločbe subjektu
nadzora, v katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih
za začetek postopka (v nadaljnjem besedilu: izjava o razlogih za odvzem dovoljenja).

Odločanje o odvzemu dovoljenja
109. člen
(1) Inštitut mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku
30 dni od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja
oziroma od izteka roka za takšno izjavo.
(2) Inštitut sme odločati o odvzemu dovoljenja samo
zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je
izdal odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in
samo na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili
navedeni v odločbi o začetku postopka, in ki jih je izjavi o
razlogih za odvzem dovoljenja priložil subjekt nadzora.
Ustavitev postopka
110. člen
Inštitut ustavi postopek za odvzem dovoljenja:
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka
109. člena tega zakona zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih je izdal odločbo o začetku
postopka za odvzem dovoljenja, nimajo znakov razloga za
odvzem dovoljenja, ali
2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka
109. člena tega zakona zaključi, da ni dokazano, da je
subjekt nadzora storil dejanje, oziroma da niso podane okoliščine, zaradi katerih je izdal odločbo o začetku postopka
za odvzem dovoljenja.
Odločba o odvzemu dovoljenja
111. člen
(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati:
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke
in datuma izdaje dovoljenja,
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum
rojstva subjekta nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto,
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so
razlog za odvzem dovoljenja.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.
Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
112. člen
Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja
se smiselno uporabljajo določbe tega podrazdelka o postopku odvzema dovoljenja.
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7.4. Postopek odločanja o izdaji dovoljenj oziroma
soglasij
Uporaba določb
113. člen
(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku
odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij, o katerih odloča inštitut, kolikor zakon za posamezen postopek izdaje
dovoljenja oziroma soglasja ne določa drugače.
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v
postopku odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij skupne določbe poglavja o postopku odločanja inštituta.
Taksa za odločanje
114. člen
Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma
soglasij morajo vložniki plačati takso, določeno s tarifo inštituta.
Stranka v postopku
115. člen
(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo
dovoljenja oziroma soglasja (v nadaljnjem besedilu: vložnik
zahteve).
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni
interes utegne biti z odločbo inštituta prizadet, če svojo
udeležbo v postopku priglasi s pisno vlogo.
(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.
Začetek postopka
116. člen
(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo
dovoljenja oziroma soglasja (v nadaljnjem besedilu: zahteva).
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa začne inštitut postopek samo, kadar tako določa zakon.
Vsebina zahteve
117. člen
(1) Zahteva mora obsegati:
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve,
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja,
3. druge podatke, določene z zakonom.
(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka
za izdajo dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o
zahtevi.
Procesne predpostavke za odločanje
118. člen
(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve inštitut
preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o zahtevi:
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba,
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati,
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine,
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma
nadomestila za delo inštituta,
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5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki
morajo biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.
(2) Če inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo.
(3) Če inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti
mogoče odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi. V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši kot
15 dni.
(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, inštitut z odločbo zavrže zahtevo.
(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega postopka sodnega varstva.
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev mora inštitut izdati sklep iz tretjega
odstavka tega člena v dveh mesecih od prejema vloge, v
vseh ostalih primerih pa v 30 dneh od prejema vloge.
Rok za odločitev
119. člen
(1) O zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev mora inštitut odločiti v roku šestih mesecev od
prejema zahteve za izdajo dovoljenja, o ostalih zahtevah pa v
roku treh mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja
oziroma soglasja.
(2) Če je inštitut izdal sklep iz šestega odstavka
118. člena tega zakona, rok iz prvega odstavka tega člena
ne teče od vročitve sklepa do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma do prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v roku, določenem s sklepom.
7.5. Izvršitev odločb inštituta
Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti
120. člen
Pravnomočne odločbe inštituta, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši sodišče na predlog inštituta.
Odredba o odpravi kršitev
121. člen
Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti.
Odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina
122. člen
(1) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev oziroma nalog pooblaščenega revizorja, revizorja oziroma ocenjevalca vrednosti premoženja subjekt nadzora ne sme več opravljati storitev oziroma nalog, za katere mu je bilo dovoljenje odvzeto.
(2) Pravnomočnost odločbe o odvzemu dovoljenja za
opravljanje revizijskih storitev se vpiše v sodni register.
(3) Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja
oziroma izreku opomina inštitut javno objavi povzetek odločbe v strokovni reviji, ki jo izdaja.
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8. REGISTRI
Vrste registrov
123. člen
(1) Inštitut vodi naslednje registre:
1. register revizijskih družb in samostojnih revizorjev,
2. register pooblaščenih revizorjev in revizorjev,
3. register pooblaščenih ocenjevalcev,
4. register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih
podeljuje inštitut.
(2) V register revizijskih družb in samostojnih revizorjev
se vpisujejo podatki o revizijskih družbah in samostojnih
revizorjih, ki so pridobili dovoljenje inštituta za opravljanje
storitev revidiranja.
(3) V register pooblaščenih revizorjev in revizorjev se
vpisujejo podatki o pooblaščenih revizorjih in revizorjih, ki so
pridobili dovoljenje inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma revizorja.
(4) V register pooblaščenih ocenjevalcev se vpisujejo
podatki o pooblaščenih ocenjevalcih, ki so pridobili dovoljenje inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca.
(5) Način vodenja registrov iz prvega odstavka tega
člena in način javnega dostopa do podatkov iz registrov
določi inštitut.
Javnost registrov
124. člen
(1) Registri so javni.
(2) Vsakdo ima pravico do vpogleda v registre.
(3) Inštitut mora vsaki osebi na njeno zahtevo izročiti
izpis podatkov o posamezni osebi, vpisani v registru.
Podatki, ki se vpisujejo v registre
125. člen
V registre se vpisujejo podatki o:
1. imenu in priimku ter rojstnem datumu oziroma firmi,
sedežu in matični številki, imetnika dovoljenja oziroma strokovnega naziva,
2. datumu izdaje dovoljenja,
3. izrečenih ukrepih nadzora.
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(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni revizor:
1. če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena,
2. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 46. člena tega
zakona.
Lažje kršitve revizijske družbe
127. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje revizijska družba:
1. če ne obvesti inštituta o okoliščinah iz tretjega odstavka 42. člena tega zakona,
2. če ne poroča inštitutu v skladu s 55. členom tega
zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje samostojni revizor, če stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
Kršitve pooblaščenega revizorja in revizorja
128. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pooblaščeni revizor, ki je sestavil in podpisal poročilo o revidiranju:
1. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je
v nasprotju s 24. oziroma 25. členom tega zakona,
2. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi
revizijske postopke na pomembnem področju revidiranja,
3. če izdela pomanjkljivo oziroma zavajajoče mnenje o
računovodskih izkazih, ki so bili predmet revidiranja,
4. če krši druge standarde revidiranja in je zaradi te
kršitve mnenje o računovodskih izkazih oziroma obrazložitev
tega mnenja napačna.
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,500.000
tolarjev se za prekršek kaznuje pooblaščeni revizor oziroma revizor, če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov
(22. člen).
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje pooblaščeni revizor oziroma revizor,
če ne poroča inštitutu v skladu z 32. členom tega zakona.

9. KAZENSKE DOLOČBE

Kršitve pooblaščenega ocenjevalca

Težje kršitve revizijske družbe

129. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,500.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje pooblaščeni ocenjevalec:
1. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi
ocenjevalske postopke na pomembnem področju ocenjevanja,
2. če krši druge standarde ocenjevanja in je zaradi te
kršitve mnenje o ocenjeni vrednosti oziroma obrazložitev
tega mnenja napačna oziroma zavajajoča,
3. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov.

126. člen
(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 5,000.000
tolarjev se za prekršek kaznuje revizijska družba:
1. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (prvi
odstavek 22. člena),
2. če pri revizijski družbi opravljajo naloge revidiranja
osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom
(tretji odstavek 4. člena),
3. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je
v nasprotju s 24. členom oziroma 25. členom tega zakona,
4. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 27. člena tega
zakona,
5. če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati
(39. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske
družbe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Kršitve drugih oseb
130. člen
(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 5,000.000
tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če opravlja
storitve revidiranja, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje inštituta (4. člen).
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(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba:
1. ki kot dejavnost samostojno opravlja storitve revidiranja, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje
inštituta (4. člen),
2. iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, ki krši
dolžnost varovanja zaupnih podatkov.
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Inštitut
131. člen
(1) Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi
zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93),
nadaljuje z delom kot inštitut po tem zakonu.
(2) Inštitut uskladi svoj statut in druge splošne akte s
tem zakonom v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve.
(3) Člani organov inštituta nadaljujejo z opravljanjem
funkcij do izteka mandata.
(4) Do izvolitve članov revizijskega sveta opravlja pristojnosti in naloge revizijskega sveta po tem zakonu strokovni svet.
(5) Inštitut mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega
zakona v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti standarde in splošne akte iz 14. člena tega zakona, ki jih je sprejel
do uveljavitve tega zakona.
Uskladitev revizijskih družb
132. člen
(1) Revizijske družbe, ki so na dan uveljavitve tega
zakona vpisane v register družb pri inštitutu v skladu s
15. členom zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93
in 65/93), nadaljujejo s poslovanjem kot revizijske družbe
po tem zakonu.
(2) Revizijske družbe iz prvega odstavka tega člena
morajo svojo organizacijo in poslovanje uskladiti s tem zakonom v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Revizijske družbe morajo inštitutu v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka tega člena. Poročilu morajo priložiti listine iz 49. člena tega zakona.
(4) Če revizijska družba ravna v nasprotju z drugim
oziroma tretjim odstavkom tega člena, izgubi položaj revizijske družbe po tem zakonu. V takšnem primeru izda inštitut
odločbo, s katero ugotovi, da je družba izgubila položaj
revizijske družbe po tem zakonu in da ni več upravičena
opravljati storitev revidiranja. Pravnomočna odločba iz prejšnjega stavka se vpiše v sodni register na predlog inštituta.
(5) Če iz poročila iz tretjega odstavka tega člena in
poročilu priloženih dokazov izhaja, da se je revizijska družba
uskladila z določbami tega zakona, izda inštitut revizijski
družbi dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja.
Pooblaščeni revizorji in revizorji
133. člen
Za pooblaščene revizorje in revizorje, ki so pridobili
pooblastilo za delo (licenco) v skladu z zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93), se šteje, da so z
dnem uveljavitve tega zakona pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma revizorja.
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Pooblaščeni ocenjevalci
134. člen
Za ocenjevalce, ki so na dan uveljavitve tega zakona
vpisani v register inštituta, se šteje, da so z dnem uveljavitve
tega zakona pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij oziroma vrednosti
strojev in opreme oziroma vrednosti nepremičnin.
Razveljavitev predpisov
135. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93).
Pričetek uporabe posameznih določb
136. člen
(1) Določbe tega zakona začnejo v delu, v katerem se
nanašajo na revizijske družbe in druge osebe držav članic,
veljati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v
Evropskih skupnostih.
(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena
se za revizijske družbe in druge osebe držav članic uporabljajo določbe o tujih revizijskih družbah in tujih osebah.
Uveljavitev zakona
137. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-02/92-7/44
Ljubljana, dne 30. januarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

662.

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1)
Razglašam zakon o računskem sodišču (ZRacS-1), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
30. januarja 2001.
Št. 001-22-5/01
Ljubljana, dne 7. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O RAČUNSKEM SODIŠČU (ZRacS-1)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(status računskega sodišča)
(1) Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: računsko sodišče) je najvišji revizijski organ
za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji.
(2) Računsko sodišče je v razmerju do drugih državnih
organov samostojen in neodvisen državni organ.
(3) Aktov, s katerimi računsko sodišče izvršuje svojo
revizijsko pristojnost, ni dopustno izpodbijati pred sodišči
niti pred drugimi državnimi organi.
2. člen
(sedež računskega sodišča)
(1) Sedež računskega sodišča je v Ljubljani.
(2) Računsko sodišče ima lahko organizacijske enote
izven sedeža.
3. člen
(poslovnik računskega sodišča)
(1) Računsko sodišče ima poslovnik. Sprejme ga v
soglasju z državnim zborom.
(2) Poslovnik računskega sodišča podrobno ureja način in postopek izvrševanja revizijske pristojnosti računskega sodišča v skladu s tem zakonom.
(3) Poslovnik računskega sodišča se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(4) Računsko sodišče lahko ureja organizacijo in način
dela računskega sodišča tudi z drugimi splošnimi akti.
4. člen
(smiselna uporaba drugih zakonskih določb)
Če pri izvrševanju revizijske pristojnosti računskega sodišča nastopi vprašanje, ki ni urejeno s tem zakonom, se
smiselno uporabi ustrezne določbe zakona, ki ureja upravni
postopek.
5. člen
(javnost dela računskega sodišča)
(1) Delo računskega sodišča je javno. Javnost dela
računskega sodišča se zagotavlja na način, ki ga določa ta
zakon in poslovnik računskega sodišča.
(2) Računsko sodišče predloži najmanj enkrat letno
Državnemu zboru v obravnavo poročilo o svojem delu.
(3) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti podani
podatki o ukrepih iz enajstega in štirinajstega odstavka
29. člena, podatki o ukrepih iz 30. člena in podatki o
ukrepih iz 38. člena tega zakona.
2. SESTAVA IN ORGANIZACIJA RAČUNSKEGA SODIŠČA
6. člen
(člani računskega sodišča)
(1) Člani računskega sodišča so predsednik računskega sodišča in dva namestnika - prvi in drugi namestnik predsednika računskega sodišča.
(2) Za člana računskega sodišča je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki ima najmanj univerzitetno
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izobrazbo, je strokovnjak na področju, ki je pomembno za
izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, obvlada vsaj en
svetovni jezik in v štirih letih pred imenovanjem ni bil član
Vlade Republike Slovenije.
(3) Člana računskega sodišča imenuje Državni zbor.
7. člen
(mandatna doba članov računskega sodišča)
(1) Član računskega sodišča je imenovan za dobo devet let od dneva, ko nastopi funkcijo.
(2) Če do dneva, ko članu računskega sodišča poteče
mandatna doba, še ni imenovan nov član računskega sodišča, ali če novo imenovani član računskega sodišča ne
more nastopiti funkcije dan potem, ko dosedanjemu članu
računskega sodišča poteče mandatna doba, dosedanji član
računskega sodišča opravlja funkcijo, dokler novo imenovani član računskega sodišča ne nastopi funkcije.
(3) Predsednik računskega sodišča obvesti predsednika republike o prenehanju mandata članu računskega sodišča najprej šest mesecev in najkasneje pet mesecev pred
iztekom mandatne dobe.
(4) Če je predsednik oziroma namestnik predsednika
računskega sodišča predčasno razrešen, predsednik Državnega zbora o tem takoj obvesti predsednika republike in
prvega namestnika oziroma predsednika računskega sodišča.
8. člen
(imenovanje članov računskega sodišča)
(1) Po prejemu obvestila iz tretjega ali četrtega odstavka prejšnjega člena ali po prejemu obvestila, da predlagani
kandidat za predsednika ali namestnika predsednika računskega sodišča ni dobil potrebne večine poslanskih glasov,
predsednik republike brez odlašanja objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije poziv za prijavljanje možnih kandidatov
za predsednika oziroma namestnika predsednika računskega sodišča.
(2) Prijavo možnega kandidata za predsednika ali namestnika predsednika računskega sodišča se pošlje predsedniku republike v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni, v
primeru predčasne razrešitve predsednika računskega sodišča in v primeru iz zadnjega odstavka tega člena pa ne krajši
od 15 dni po objavi razpisa. Prijava mora biti obrazložena.
Priložena mora biti pisna izjava prijavljenega možnega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo.
(3) Izmed prijavljenih možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča predsednik republike predlaga Državnemu zboru kandidata za predsednika računskega sodišča. Izmed prijavljenih možnih kandidatov za namestnika
predsednika računskega sodišča predsednik republike predlaga Državnemu zboru kandidata za prvega oziroma kandidata za drugega namestnika predsednika računskega sodišča. Predlog poda v 30 dneh po izteku roka iz prejšnjega
odstavka. Predlog kandidature mora biti obrazložen. Priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo.
(4) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za člana računskega sodišča v 30 dneh po predložitvi
predloga. Glasovanje je tajno. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina vseh poslancev.
(5) Predlagani kandidat za člana računskega sodišča
se udeleži seje, na kateri Državni zbor odloča o njegovi
kandidaturi.
(6) Če predlagani kandidat za člana računskega sodišča ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik
Državnega zbora o tem takoj obvesti predsednika republike.
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9. člen
(prisega in nastop funkcije člana računskega sodišča)
(1) Po imenovanju poda član računskega sodišča pred
Državnim zborom naslednjo prisego: “Prisegam, da bom
opravljal(a) svoje delo skladno z ustavo in zakonom, pošteno, vestno in nepristransko.”
(2) Novo imenovani član računskega sodišča nastopi
funkcijo najkasneje tri mesece po dani prisegi.
(3) Če dosedanjemu članu računskega sodišča mandatna doba še ni potekla, novo imenovani član računskega
sodišča nastopi funkcijo z dnem izteka mandatne dobe dosedanjemu članu računskega sodišča.
10. člen
(predčasna razrešitev člana računskega sodišča)
(1) Član računskega sodišča je lahko predčasno razrešen samo v naslednjih primerih:
1. če Državnemu zboru predloži izjavo, da odstopa;
2. če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema
prostosti;
3. če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje
svoje funkcije;
4. če ne izpolnjuje več pogojev za člana računskega
sodišča;
5. če ne ravna v skladu z zakonom in ustavo.
(2) Pobudo za razrešitev člana računskega sodišča na
podlagi 5. točke prejšnjega odstavka lahko vloži najmanj 15
poslancev. Pobuda mora vsebovati opis očitane kršitve zakona oziroma ustave in predlog dokazov o kršitvi zakona
oziroma ustave.
(3) Pobudo iz prejšnjega odstavka obravnava delovno
telo Državnega zbora, pristojno za nadzor proračuna in drugih javnih financ. Če pobuda ni vložena v skladu s prejšnjim
odstavkom, delovno telo od pobudnikov zahteva, da jo v
določenem roku dopolnijo. Če pobuda v tem roku ni dopolnjena, se šteje, da ni bila vložena.
(4) Član računskega sodišča, katerega razrešitev se
predlaga, ima pravico pisno ali ustno na seji delovnega
telesa iz prejšnjega odstavka odgovoriti na očitane kršitve
zakona oziroma ustave.
(5) Po opravljeni obravnavi delovno telo pobudo sprejme ali zavrne. Sprejme jo z večino glasov vseh članov. Če
pobudo sprejme, poroča Državnemu zboru o ugotovljenih
kršitvah zakona oziroma ustave in predlaga Državnemu zboru, da na tej podlagi člana računskega sodišča razreši.
(6) Član računskega sodišča je predčasno razrešen in
mu preneha mandat z dnem, ko Državni zbor ugotovi nastop
razloga iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena
oziroma ko ga Državni zbor razreši v skladu s prejšnjim
odstavkom.
11. člen
(senat računskega sodišča)
(1) Predsednik in namestnika predsednika računskega
sodišča tvorijo senat računskega sodišča.
(2) Senat računskega sodišča:
1. v soglasju z Državnim zborom sprejme poslovnik
računskega sodišča;
2. odloča o vprašanjih, ki po tem zakonu spadajo v
njegovo pristojnost.
12. člen
(predsednik računskega sodišča)
(1) Predsednik računskega sodišča zastopa in predstavlja računsko sodišče, je generalni državni revizor in predstojnik računskega sodišča.
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(2) Kot generalni državni revizor ima predsednik računskega sodišča naslednje pristojnosti:
1. usmerja in odobrava izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, tako da določa program dela in podpisuje
akte računskega sodišča;
2. predpisuje pravila za posamezno fazo revizije; za to
izdaja smernice in napotila;
3. lahko odredi službeni nadzor nad izvajanjem revizijskih nalog; za to izda nadzorstveno odredbo;
4. sklicuje in vodi seje senata računskega sodišča;
5. opravlja druge zadeve v skladu s tem zakonom.
(3) Kot predstojnik ima predsednik računskega sodišča naslednje pristojnosti:
1. določa poslovni red računskega sodišča z izdajanjem navodil in pravilnikov;
2. določa predlog finančnega načrta računskega sodišča in uskladitev predloga z odobrenim državnim proračunom;
3. odloča o delovnopravnih vprašanjih na računskem
sodišču; za to izdaja odločbe;
4. odreja naloge na računskem sodišču; za to lahko
izdaja odredbe;
5. ima druge pristojnosti, določene z zakonom.
13. člen
(namestnika predsednika računskega sodišča)
(1) Namestnik predsednika računskega sodišča opravlja naloge generalnega državnega revizorja na podlagi pooblastila predsednika računskega sodišča.
(2) Prvi namestnik predsednika računskega sodišča:
1. nadomešča predsednika računskega sodišča, ko je
odsoten;
2. če predsedniku računskega sodišča predčasno preneha funkcija, opravlja funkcijo predsednika računskega sodišča do imenovanja novega predsednika računskega sodišča.
14. člen
(vrhovni državni revizorji)
(1) Računsko sodišče ima največ šest vrhovnih državnih revizorjev.
(2) Za vrhovnega državnega revizorja je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima ustrezna strokovna
znanja in obvlada vsaj en svetovni jezik. Šteje se, da ima
ustrezna strokovna znanja za vrhovnega državnega revizorja,
kdor ima znanstveni naslov in ustrezne izkušnje, ali kdor ima
univerzitetno izobrazbo in naziv preizkušeni državni revizor
po tem zakonu oziroma naziv pooblaščeni revizor po zakonu, ki ureja revidiranje.
(3) Vrhovnega državnega revizorja imenuje in razreši
predsednik računskega sodišča z odločbo. Imenuje ga za
dobo devetih let.
(4) Vrhovni državni revizor nastopi funkcijo, ko pred
predsednikom računskega sodišča poda prisego iz prvega
odstavka 9. člena tega zakona.
(5) Vrhovni državni revizor vodi revizijsko enoto in izvršuje revizijsko pristojnost računskega sodišča v skladu s
tem zakonom in v skladu s pooblastili predsednika računskega sodišča. Za področje revidiranja lokalne samouprave
predsednik računskega sodišča imenuje posebnega vrhovnega državnega revizorja.
(6) Vrhovni državni revizor je za svoje delo odgovoren
predsedniku računskega sodišča.
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15. člen
(sekretar računskega sodišča)
(1) Računsko sodišče ima sekretarja.
(2) Za sekretarja računskega sodišča je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo in obvlada vsaj en svetovni jezik.
(3) Sekretarja računskega sodišča imenuje in razreši
predsednik računskega sodišča z odločbo. Imenuje ga za
dobo devetih let.
(4) Sekretar računskega sodišča:
1. usklajuje delo podpornih služb računskega sodišča;
2. vodi poslovanje računskega sodišča;
3. je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta
računskega sodišča;
4. opravlja druge naloge po odredbah in v skladu s
pooblastili predsednika računskega sodišča.
(5) Sekretar računskega sodišča je za svoje delo odgovoren predsedniku računskega sodišča.
16. člen
(nezdružljivost funkcij na računskem sodišču z drugimi
funkcijami in z opravljanjem določenih del oziroma
dejavnosti)
(1) Funkcija člana računskega sodišča, funkcija vrhovnega državnega revizorja in funkcija sekretarja računskega
sodišča (v nadaljnjem besedilu: funkcija na računskem sodišču) ni združljiva:
1. s funkcijo v državnem organu, organih lokalne skupnosti, politične stranke ali sindikata;
2. z delom v državnem organu, organu lokalne skupnosti ali pri nosilcu javnih pooblastil;
3. s članstvom v organu vodenja ali nadzora gospodarske družbe, gospodarske javne službe, sklada, zavoda ali
zadruge;
4. z opravljanjem kateregakoli poklica ali pridobitne
dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne
funkcije.
(2) Z dnem nastopa funkcije na računskem sodišču
preneha nosilcu funkcije na računskem sodišču funkcija iz
1. točke prejšnjega odstavka.
(3) Nosilec funkcije na računskem sodišču mora najkasneje v treh mesecih od dneva imenovanja prenehati opravljati delo oziroma dejavnost iz 2., 3. in 4. točke prvega
odstavka tega člena. Če tega ne stori, mu preneha funkcija
na računskem sodišču.
(4) Nosilec funkcije na računskem sodišču mora najkasneje v treh mesecih od imenovanja predložiti Državnemu
zboru pisno izjavo o svojih premoženjskih razmerah v skladu
z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92 popr.).
17. člen
(nedopustna razmerja nosilcev funkcij na računskem
sodišču med seboj in z revidiranci)
(1) Nosilci funkcij na računskem sodišču ne smejo biti
med seboj v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli
kolena, v stranski vrsti pa do četrtega kolena.
(2) Nosilec funkcije na računskem sodišču ne sme biti
z drugim nosilcem funkcije na računskem sodišču v zakonski zvezi ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvenem razmerju do drugega kolena.

Št.

11 / 16. 2. 2001 / Stran 1157

(3) Nosilec funkcije na računskem sodišču ne more
sodelovati in odločati v postopku revizije, če je z revidirano
osebo, njenim pooblaščencem oziroma z zakonitimi zastopniki, člani organov upravljanja ali odgovornimi osebami v
poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi, četudi
je ta že prenehala, v izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do
vštetega tretjega kolena. Nosilec funkcije na računskem
sodišču ne more sodelovati in odločati v postopku revizije,
če je bil zaposlen pri revidirani osebi, če od prenehanja
zaposlitve ni pretekel rok dveh let.
18. člen
(službe računskega sodišča)
(1) Računsko sodišče ima revizorske in podporne
službe.
(2) Delo v službah računskega sodišča opravljajo državljani Republike Slovenije, ki so razporejeni na delovna
mesta na računskem sodišču.
(3) Delovna mesta in pogoje za zasedbo posameznega
delovnega mesta iz prejšnjega odstavka določa splošni akt
računskega sodišča, ki ga izda predsednik računskega sodišča.
(4) Računsko sodišče lahko zaposli pripravnike v skladu z zakonom.
19. člen
(izvedenci računskega sodišča)
(1) Računsko sodišče lahko za pripravo izvida ali
mnenja vključuje v izvajanje nalog iz svojih pristojnosti
izvedence.
(2) Za izvedenca računskega sodišča je lahko imenovan, kdor ima ustrezne strokovne izkušnje. Izvedenec je
lahko posameznik ali pravna oseba (izvedenska organizacija).
(3) Za izvedenca računskega sodišča je lahko imenovan tudi tuji državljan, ki je priznan strokovnjak na področju,
pomembnem za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča.
(4) Izvedenca računskega sodišča imenuje in razreši
predsednik računskega sodišča z odločbo. Imenuje ga za
nedoločen čas.
(5) Imenovani izvedenec pridobi status izvedenca računskega sodišča z dnem, ko pred predsednikom računskega sodišča poda prisego. Če gre za izvedensko organizacijo, poda prisego njen zastopnik. Prisega se glasi: “Prisegam pri svoji časti, da bom(o) izvedensko delo opravljal(i)
po svoji vesti, nepristransko, v skladu s pravili znanosti in
strokovnega znanja, da bom(o) podajal(i) svoje izvide in mnenja natančno in popolno in da bom(o) trajno varoval(i) vse
informacije, ki so državne, uradne, poslovne, industrijske ali
vojaške skrivnosti.”
(6) Za izvedenca, ki je imenovan na podlagi tretjega
odstavka tega člena, se, če ne obvlada slovenskega jezika,
uporabi ustrezen uradni prevod besedila prisege iz prejšnjega odstavka.
(7) Po prisegi se izvedenca vpiše v imenik izvedencev
računskega sodišča.
(8) Izvedenec računskega sodišča se sme sklicevati na
svoj status samo, kadar daje izvid ali mnenje na zahtevo
računskega sodišča, v drugih primerih pa le z dovoljenjem
predsednika računskega sodišča.
(9) Računsko sodišče je odgovorno za revizijske ugotovitve tudi, ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca.
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20. člen
(revizijska pristojnost)
(1) Računsko sodišče revidira poslovanje uporabnikov
javnih sredstev:
1. revidira lahko pravilnost in smotrnost poslovanja;
2. revidira lahko akt o preteklem kakor tudi akt o načrtovanem poslovanju uporabnika javnih sredstev.
(2) Akt iz 2. točke prejšnjega odstavka je lahko akt, ki
ga predpisuje zakon ali poseben računovodski izkaz oziroma poročilo, ki ga mora uporabnik javnih sredstev sestaviti
na zahtevo računskega sodišča.
(3) Revidiranje poslovanja po tem zakonu je pridobivanje ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o poslovanju:
1. revidiranje pravilnosti poslovanja je pridobivanje ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o skladnosti
poslovanja s predpisi in usmeritvami, ki jih mora upoštevati
uporabnik javnih sredstev pri svojem poslovanju;
2. revidiranje smotrnosti poslovanja je pridobivanje ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o gospodarnosti, mnenja o učinkovitosti ali mnenja o uspešnosti poslovanja.
(4) Mnenje o poslovanju, ki ga poda računsko sodišče,
mora spoštovati vsak državni organ, organ lokalne skupnosti
in uporabnik javnih sredstev, na čigar poslovanje se mnenje
nanaša.
(5) Uporabnik javnih sredstev po tem zakonu je:
1. pravna oseba javnega prava ali njena enota;
2. pravna oseba zasebnega prava, če zanjo velja vsaj
eno od naslednjega:
– da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije,
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti;
– da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na
podlagi koncesije;
– da je gospodarska družba, banka ali zavarovalnica, v
kateri imata država in lokalna skupnost večinski delež;
3. fizična oseba, če zanjo velja vsaj eno od naslednjega:
– da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije,
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti;
– da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na
podlagi koncesije.
(6) V revizijskem postopku po tem zakonu se šteje, da
poslovanje uporabnika javnih sredstev sestavljajo:
1. vsa dejanja uporabnika javnih sredstev, ki vplivajo na
njegove prejemke oziroma izdatke, prihodke oziroma odhodke ali na sredstva oziroma obveznosti do virov sredstev
(poslovanje v ožjem pomenu);
2. vsa dejanja uporabnika javnih sredstev, ki vplivajo na
stanje javnega premoženja, stanje javnega dolga, zagotavljanje javnih dobrin ali na stanje okolja (poslovanje v širšem
pomenu).
(7) Poleg revizij, ki jih izvaja na podlagi tega zakona,
izvaja računsko sodišče tudi druge revizije, če tako določa
poseben zakon.
21. člen
(svetovanje uporabnikom javnih sredstev)
Računsko sodišče svetuje uporabnikom javnih sredstev tako, da:
1. daje priporočila med izvajanjem revizije in v poročilu
iz 28. člena tega zakona;
2. lahko daje pripombe k delovnim osnutkom zakonskih besedil in drugih predpisov;
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3. lahko sodeluje na posvetih in seminarjih o javnofinančnih vprašanjih;
4. podaja predloge v poročilu iz drugega odstavka
5. člena tega zakona;
5. lahko daje mnenja o javnofinančnih vprašanjih.
22. člen
(izdajanje potrdil za revizorske nazive)
(1) Računsko sodišče izdaja potrdila za naziva državni
revizor in preizkušeni državni revizor.
(2) Potrdilo za naziv državni revizor lahko dobi oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima strokovni naslov;
2. ima ustrezne delovne izkušnje;
3. ima ustrezno število točk, s katerimi se merijo revizijski dosežki;
4. je opravila izpit za naziv državni revizor.
(3) Potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor lahko
dobi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvih treh točk prejšnjega
odstavka in je opravila izpit za naziv preizkušeni državni
revizor.
(4) Potrdili za naziva iz prvega odstavka tega člena sta
javni listini.
(5) Pogoje za pridobitev nazivov in izdajanje potrdil za
naziva iz prvega odstavka tega člena podrobneje določa
splošni akt računskega sodišča, ki ga izda predsednik računskega sodišča.
23. člen
(izdajanje revizijskih standardov in priročnikov)
Računsko sodišče izdaja samo ali skupaj s Slovenskim
inštitutom za revizijo standarde za revidiranje poslovanja uporabnikov javnih sredstev v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo
na izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča,
revizijske priročnike in drugo strokovno literaturo, pomembno za razvoj revizijske stroke.
4. IZVRŠEVANJE REVIZIJSKE PRISTOJNOSTI
24. člen
(splošna pravila revidiranja)
(1) Računsko sodišče mora izvajati revizije:
1. v skladu s splošno sprejetimi revizijskimi načeli in
pravili;
2. v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki so
objavljeni v slovenskem jeziku.
(2) Standarde, po katerih računsko sodišče izvaja revizije, določa napotilo predsednika računskega sodišča, ki
mora biti objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Računsko sodišče mora varovati vse pridobljene
podatke, ki so državne, uradne, poslovne, industrijske ali
vojaške skrivnosti.
(4) Za izvrševanje svoje revizijske pristojnosti lahko računsko sodišče uporabi poročilo revizijske gospodarske družbe.
(5) Revizije iz sedmega odstavka 20. člena tega zakona izvaja računsko sodišče na način in po postopku, ki ga
določa ta zakon.
25. člen
(določanje revizij)
(1) V okviru, ki ga postavlja zakon, računsko sodišče
samostojno določa, katere revizije bo izvedlo v posameznem obdobju.
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(2) Pri določanju revizij, ki jih bo izvedlo v posameznem
koledarskem letu, računsko sodišče obravnava predloge
poslancev in delovnih teles Državnega zbora, vlade, ministrstev in organov lokalnih skupnosti. Upoštevati mora najmanj
pet predlogov iz Državnega zbora, od tega najmanj dva
predloga opozicijskih poslancev in najmanj dva predloga
delovnih teles Državnega zbora.
(3) V poročilu iz drugega odstavka 5. člena tega zakona:
1. morajo biti navedeni vsi revizijski predlogi poslancev
in delovnih teles Državnega zbora;
2. mora biti razvidno, v katerih revizijah so bili upoštevani predlogi iz prejšnje točke.
(4) Računsko sodišče mora vsako leto revidirati:
1. pravilnost izvršitve državnega proračuna (pravilnost
poslovanja države);
2. pravilnost poslovanja javnega zavoda za zdravstveno
zavarovanje;
3. pravilnost poslovanja javnega zavoda za pokojninsko zavarovanje;
4. pravilnost poslovanja ustreznega števila mestnih in
drugih občin;
5. poslovanje ustreznega števila izvajalcev gospodarskih javnih služb;
6. poslovanje ustreznega števila izvajalcev negospodarskih javnih služb.
(5) Reviziji iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka sta
omejeni na pravilnost poslovanja v obveznem delu zavarovanja.
26. člen
(predrevizijska poizvedba)
(1) Računsko sodišče lahko pred uvedbo revizije zahteva od uporabnika javnih sredstev takoj vsa obvestila, ki
se mu zdijo potrebna, knjigovodske listine, podatke in drugo
dokumentacijo in opravi druge poizvedbe, ki so potrebne za
načrtovanje ali izvajanje revizije.
(2) Zahteva za predložitev podatkov mora biti izvršena v
8 dneh po vročitvi.
27. člen
(začetek revizijskega postopka)
(1) Računsko sodišče začne postopek revizije z izdajo
sklepa o izvedbi revizije.
(2) Zoper sklep o izvedbi revizije je dopusten ugovor.
Ugovor prejemnik vloži v roku 8 dni po vročitvi sklepa.
(3) O ugovoru odloča senat računskega sodišča s sklepom tako, da ga zavrže, zavrne ali pa sprejme kot utemeljenega.
(4) Ugovor je utemeljen, če se izkaže, da revizija ni v
pristojnosti računskega sodišča. Zoper sklep o zavrženju ali
zavrnitvi ugovora ni dopusten ugovor.
(5) Uporabnik javnih sredstev, ki mu je bil vročen sklep
o izvedbi revizije (v nadaljnjem besedilu: revidiranec), mora
pooblaščencem računskega sodišča omogočiti, da opravijo
pregled, potreben za uresničitev revizijskih ciljev (v nadaljnjem besedilu: izvajanje revizije).
(6) Izvajanje revizije obsega:
1. pregled sistema ali nekaterih podsistemov poslovanja in računovodstva;
2. pregled knjigovodskih listin in drugih dokumentov o
poslovanju;
3. pregled prostorov, objektov in naprav, ki jih revidiranec uporablja za svoje poslovanje;
4. druga revizijska dejanja, potrebna za uresničitev revizijskih ciljev.
(7) Če pooblaščenec računskega sodišča, ki izvaja
revizijo, meni, da obstaja sum, da je bil storjen prekršek ali
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kaznivo dejanje, lahko odvzame dokumentacijo, vendar največ za 8 dni. O odvzemu izda potrdilo.
(8) Če se v 15 dneh po vročitvi sklepa o izvedbi revizije
pooblaščencem računskega sodišča s strani revidiranca
onemogoči pričetek izvajanja revizije, ali če med izvajanjem
revizije pooblaščenci računskega sodišča ocenijo, da revidiranec ne izraža primerne pripravljenosti za sodelovanje pri
izvedbi revizije, lahko računsko sodišče izda revidirancu
nalog za predložitev listin; v njem navede knjigovodske listine in druge dokumente o poslovanju, ki jih mora predložiti
revidiranec. Računsko sodišče lahko izda več dopolnitev
naloga za predložitev listin.
(9) Nalog za predložitev listin mora biti izvršen v 8 dneh
po vročitvi. Enako velja za vsako dopolnitev naloga.
28. člen
(končanje revizijskega postopka)
(1) Revizijski postopek se konča z izdajo revizijskega
poročila. V revizijskem poročilu računsko sodišče poda mnenje o poslovanju revidiranca.
(2) Pred izdajo revizijskega poročila se revidiranca povabi na razčiščevalni sestanek. V ta namen se mu vroči
osnutek revizijskega poročila. Če revizija poteka pri več
revidirancih (prečna revizija), se osnutek revizijskega poročila vroči posameznim revidirancem po delih.
(3) Razčiščevalni sestanek ni potreben, če revidiranec
v 8 dneh po vročitvi osnutka revizijskega poročila pisno
sporoči računskemu sodišču, da ne izpodbija nobenega
razkritja v osnutku revizijskega poročila.
(4) Razčiščevalnih sestankov je lahko več. Prvi je najmanj 8 in zadnji največ 30 dni po vročitvi osnutka revizijskega poročila.
(5) Razčiščevalni sestanek vodi pooblaščenec računskega sodišča in je praviloma na sedežu revidiranca.
(6) Če se zastopnik revidiranca ne udeleži razčiščevalnega sestanka, se šteje, da revidiranec ne izpodbija nobenega razkritja v osnutku revizijskega poročila, razen če zastopnik revidiranca v roku 3 dni po razčiščevalnem sestanku
dokaže, da se ga ni udeležil iz opravičenih razlogov.
(7) Na razčiščevalnem sestanku zastopnik revidiranca
lahko:
1. izpodbija posamezna razkritja v osnutku revizijskega
poročila;
2. poda pojasnila k revizijskim razkritjem.
(8) Če računsko sodišče spozna, da je izpodbijanje
revizijskega razkritja (1. točka prejšnjega odstavka) utemeljeno, izpodbijano razkritje izloči iz revizijskega poročila. Pred
tem lahko izvede dodatne revizijske preizkuse.
(9) Pojasnila iz 2. točke sedmega odstavka tega člena
se lahko vključi v revizijsko poročilo.
(10) Po razčiščevalnih sestankih pooblaščenec računskega sodišča preda pristojnemu članu ali vrhovnemu državnemu revizorju osnutek revizijskega poročila z morebitnimi
pripombami revidiranca. Pristojni član ali vrhovni državni
revizor pregleda revizijsko poročilo in pripombe ter preveri,
ali so pripombe utemeljene, ali ugotovitve temeljijo na listinskih dokazih in ali je bil postopek izveden v skladu s standardi revidiranja. Po ocenitvi pripomb in ugotovitev izda predlog
revizijskega poročila, ki ga vroči revidirancu in odgovornim
osebam revidiranca v času, na katerega se nanaša opravljena revizija, v roku 15 dni po zadnjem razčiščevalnem sestanku. V primeru, da ni potreben razčiščevalni sestanek
(tretji odstavek tega člena), pristojni član izda predlog revizijskega poročila v roku 10 dni od dneva prejema sporočila od
revidiranca, da ne izpodbija nobenega razkritja v osnutku
revizijskega poročila.
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(11) Revidiranec in odgovorna oseba revidiranca v času, na katerega se nanaša opravljena revizija, lahko vloži
ugovor zoper revizijsko razkritje v predlogu revizijskega poročila. Vloži ga pri računskem sodišču.
(12) Rok za ugovor zoper revizijsko razkritje v predlogu
revizijskega poročila je 8 dni in začne teči naslednji dan po
vročitvi predloga revizijskega poročila revidirancu oziroma
odgovorni osebi revidiranca v času, na katerega se nanaša
opravljena revizija.
(13) Predsednik računskega sodišča lahko odredi, da
se o posameznem delu predloga ali o celotnem predlogu
revizijskega poročila pridobi mnenje izvedenca računskega
sodišča.
(14) Če je revizijsko razkritje iz predloga revizijskega
poročila izpodbijano (ugovor iz enajstega odstavka tega
člena), ali če je v mnenju iz prejšnjega odstavka izražen
dvom o strokovni pravilnosti revizijskega razkritja, se šteje
za sporno.
(15) O spornem razkritju v predlogu revizijskega poročila odloči senat računskega sodišča s sklepom v roku
15 dni po prejemu ugovora iz enajstega odstavka tega člena. Odloči lahko:
1. da se sporno razkritje izloči iz revizijskega poročila;
2. da se sporno razkritje obdrži v revizijskem poročilu v
nespremenjeni obliki;
3. da se sporno razkritje obdrži v revizijskem poročilu v
taki obliki, kot jo sam določi.
(16) Revizijsko poročilo se vroči:
1. revidirancu;
2. odgovorni osebi revidiranca v času, na katerega se
nanaša opravljena revizija;
3. Državnemu zboru;
4. drugim organom, za katere predsednik računskega
sodišča oceni, da jih je treba obvestiti o revizijskih razkritjih.
(17) Če je revidiranec oziroma odgovorna oseba revidiranca v času, na katerega se nanaša opravljena revizija,
vložila ugovor zoper revizijsko razkritje v predlogu revizijskega poročila, se ji ob vročitvi revizijskega poročila vroči tudi
odgovor na ugovor. Določi ga senat računskega sodišča.
(18) Zoper odgovor iz prejšnjega odstavka ni pravnega
sredstva.
(19) Osnutek in predlog revizijskega poročila sta
zaupna.
29. člen
(porevizijski postopek)
(1) Uporabnik javnih sredstev, v čigar poslovanju so
bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti, mora, razen v
primeru iz tretjega odstavka tega člena, predložiti računskemu sodišču poročilo o odpravljanju razkritih nepravilnosti in
nesmotrnosti (v nadaljnjem besedilu: odzivno poročilo). Predložiti ga mora v roku, ki ga določi računsko sodišče v
mejah od 30 do 90 dni in začne teči naslednji dan po
vročitvi revizijskega poročila uporabniku javnih sredstev.
(2) Odzivno poročilo potrdi odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev s svojim podpisom in pečatom. Odzivno
poročilo je uradna listina.
(3) Odzivno poročilo ni potrebno, če je v revizijskem
poročilu navedeno, da so bili že med revizijskim postopkom
sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo razkritih nepravilnosti in
nesmotrnosti.
(4) Računsko sodišče lahko preizkusi verodostojnost
odzivnega poročila z revizijo.
(5) Če računsko sodišče oceni, da v odzivnem poročilu
ni izkazano zadovoljivo odpravljanje razkrite nepravilnosti ali
nesmotrnosti, se šteje, da uporabnik javnih sredstev krši
obveznost dobrega poslovanja. Če gre za nezadovoljivo
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odpravljanje pomembne nepravilnosti ali pomembne nesmotrnosti, se šteje, da je podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja.
(6) Pomembnost nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnika javnih sredstev se presoja v skladu s smernicami, ki jih izda predsednik računskega sodišča.
(7) Če je podana kršitev obveznosti dobrega poslovanja, lahko računsko sodišče izda poziv za ukrepanje. Izda ga
organu, za katerega oceni, da lahko v mejah svojih pristojnosti ukrepa zoper uporabnika javnih sredstev, ki krši obveznost dobrega poslovanja.
(8) Organ, ki mu je bil vročen poziv za ukrepanje, mora
v 30 dneh po vročitvi poziva predložiti računskemu sodišču
poročilo o ukrepanju ali obrazložitev opustitve ukrepov.
(9) Če je podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja, obvesti računsko sodišče Državni zbor.
(10) Delovno telo Državnega zbora, pristojno za nadzor
proračuna in drugih javnih sredstev, po prejemu obvestila iz
prejšnjega odstavka sprejme po opravljeni razpravi, na katero je vabljen tudi predstavnik uporabnika javnih sredstev, v
mejah svojih pristojnosti sklep o ukrepih zaradi hude kršitve
obveznosti dobrega poslovanja.
(11) Če je podana huda kršitev obveznosti dobrega
poslovanja, ali v primeru kršitve osmega in devetega odstavka 27. člena tega zakona računsko sodišče izda tudi:
1. poziv za razrešitev odgovorne osebe,
2. sporočilo za javnost.
(12) V pozivu iz 1. točke prejšnjega odstavka računsko
sodišče navede osebo ali več oseb, ki naj bi bile razrešene.
Poziv za njihovo razrešitev izda organu, za katerega oceni,
da lahko izvede ali začne postopek razrešitve.
(13) Če računsko sodišče ugotovi, da nadzorni odbor
lokalne skupnosti ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja
ustrezno, predlaga njegovo razrešitev svetu lokalne skupnosti.
(14) Organ, ki mu je bil vročen poziv za razrešitev
odgovorne osebe, mora odločiti o pozivu in svojo odločitev
pisno sporočiti računskemu sodišču v 15 dneh po vročitvi
poziva.
30. člen
(predlogi sodniku za prekrške in ovadbe državnemu tožilcu)
Če utemeljeno sumi, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, računsko sodišče predlaga uvedbo postopka
zaradi prekrška oziroma vloži ovadbo.
5. POGOJI ZA DELO RAČUNSKEGA SODIŠČA
31. člen
(sredstva za delo računskega sodišča)
(1) Sredstva za delo računskega sodišča določi Državni zbor na predlog računskega sodišča in so sestavni del
državnega proračuna.
(2) Računovodske izkaze računskega sodišča revidira
revizijska gospodarska družba, ki jo izbere Državni zbor na
predlog delovnega telesa, ki je pristojno za nadzor proračuna in drugih javnih sredstev.
(3) Računsko sodišče predloži poročilo revizijske gospodarske družbe Državnemu zboru.
32. člen
(podpora vladnih služb)
(1) Naloge, za katere računsko sodišče nima ustrezne
službe, praviloma opravljajo za računsko sodišče vladne
službe.
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(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so zlasti naloge, ki so
povezane s pripravo in izvedbo javnih naročil za potrebe
računskega sodišča.
6. DELOVNOPRAVNE DOLOČBE
33. člen
(delovnopravni položaj članov računskega sodišča)
(1) Član računskega sodišča je funkcionar računskega
sodišča.
(2) Akt o nastopu in akt o prenehanju funkcije člana
računskega sodišča izda Državni zbor.
(3) Čas od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva, ko
preneha opravljati funkcijo, se članu računskega sodišča
šteje v delovno dobo.
(4) Predsednik računskega sodišča ima pravico do
plače v višini, ki je določena za predsednika ustavnega
sodišča.
(5) Namestnik predsednika računskega sodišča ima
pravico do plače v višini, ki je določena za ustavnega sodnika.
(6) Za druge prejemke in pravice članov računskega
sodišča se uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo te pravice za funkcionarje v državnih organih.
(7) Član računskega sodišča, ki je bil do imenovanja v
delovnem razmerju v državnem organu, javnem podjetju ali
javnem zavodu, ima pravico, da se v treh mesecih po prenehanju funkcije člana računskega sodišča vrne na delo, ki ga
je opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji
njegove strokovne izobrazbe.
(8) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela, ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil
pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, ima pravico do
nadomestila plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi
opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli oziroma ne izpolni
pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje
eno leto od prenehanja funkcije člana računskega sodišča.
(9) Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se
lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje še za eno leto.
(10) Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje članu
računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, v zavarovalno dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih,
ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju.
Ob upokojitvi mu pripada odpravnina.
34. člen
(delovnopravni položaj vrhovnih državnih revizorjev)
(1) Vrhovni državni revizor je funkcionar računskega
sodišča.
(2) Odločbo o nastopu in odločbo o prenehanju funkcije vrhovnega državnega revizorja izda predsednik računskega sodišča.
(3) Čas od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva, ko
preneha opravljati funkcijo, se vrhovnemu državnemu revizorju šteje v delovno dobo.
(4) Vrhovni državni revizor ima pravico do osnovne
plače v višini 90 odstotkov plače, ki je določena za ustavnega sodnika.
(5) Za druge prejemke in pravice vrhovnega državnega
revizorja se uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo te pravice za funkcionarje v državnih organih.
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35. člen
(delovnopravni položaj sekretarja računskega sodišča)
(1) Sekretar računskega sodišča je funkcionar računskega sodišča.
(2) Odločbo o nastopu in odločbo o prenehanju funkcije sekretarja računskega sodišča izda predsednik računskega sodišča.
(3) Čas od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva, ko
preneha opravljati funkcijo, se sekretarju računskega sodišča šteje v delovno dobo.
(4) Sekretar računskega sodišča ima pravico do osnovne plače v višini 90 odstotkov plače, ki pripada vrhovnemu
državnemu revizorju.
(5) Za druge prejemke in pravice sekretarja računskega sodišča se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo te
pravice za funkcionarje v državnih organih.
36. člen
(delovnopravni položaj zaposlenih v službah računskega
sodišča)
(1) Kdor opravlja delo v službi računskega sodišča, ima
delovnopravni položaj, ki velja za zaposlene v državnih organih.
(2) Odločbo o sklenitvi in odločbo o prenehanju delovnega razmerja na računskem sodišču izda predsednik računskega sodišča.
(3) Kdor opravlja delo v službah računskega sodišča,
ima pravico do plače, ki znaša najmanj toliko kot plača po
predpisih, s katerimi se določajo plače v državnih organih.
Osnovna plača se zaradi posebnih zahtev pri delu na računskem sodišču lahko poveča do 30 odstotkov (v nadaljnjem
besedilu: institucionalni dodatek).
(4) Upravičence do institucionalnega dodatka, višino
institucionalnega dodatka za posamezne skupine upravičencev in način obračunavanja institucionalnega dodatka
določa splošni akt računskega sodišča, ki ga izda predsednik računskega sodišča.
(5) Za druge prejemke in pravice zaposlenih v službah
računskega sodišča se uporabljajo predpisi, ki urejajo te
pravice za zaposlene v državnih organih.
(6) Kdor opravlja delo v službi računskega sodišča,
sme opravljati funkcijo, dejavnost ali delo izven računskega
sodišča samo, če s tem ne škoduje ugledu računskega
sodišča, o čemer odloči v posameznem primeru predsednik
računskega sodišča.
(7) Določba prejšnjega odstavka ne posega v pravice
sindikalnega organiziranja.
37. člen
(prejemki izvedencev računskega sodišča)
Izvedenec računskega sodišča ima pravico do plačila
za svoje izvedensko delo in pravico do povrnitve stroškov, ki
jih je imel v zvezi z izvedenskim delom.
7. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(prekršek odgovorne osebe)
(1) Če uporabnik javnih sredstev, ki mu je bila vročena
zahteva za predložitev podatkov, zahteve ne izvrši pravočasno (drugi odstavek 26. člena), se njegovo odgovorno osebo kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 500.000 tolarjev.
(2) Če revidiranec, ki mu je bil vročen nalog za predložitev listin, ne predloži pravočasno računskemu sodišču
vseh dokumentov, ki so navedeni v nalogu ali dopolnitvi
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naloga za predložitev listin (osmi in deveti odstavek
27. člena), se odgovorno osebo revidiranca kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo 500.000 tolarjev.
(3) Če uporabnik javnih sredstev, v čigar poslovanju so
bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti in za katerega ne
velja določba tretjega odstavka 29. člena tega zakona, ne
predloži pravočasno računskemu sodišču odzivnega poročila (prvi odstavek 29. člena), ki ga je potrdila odgovorna
oseba (drugi odstavek 29. člena), se odgovorno osebo
uporabnika javnih sredstev kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo 500.000 tolarjev.
(4) Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega, drugega ali
tretjega odstavka tega člena.
(5) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za ukrepanje, ne
predloži pravočasno računskemu sodišču poročila o ukrepanju niti obrazložitve opustitve ukrepov (osmi odstavek 29.
člena), se odgovorno osebo organa kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo 500.000 tolarjev.
(6) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za razrešitev
odgovorne osebe, ne odloči pravočasno o pozivu ali če ne
sporoči pravočasno računskemu sodišču, kako je odločil
(štirinajsti odstavek 29. člena), se odgovorno osebo organa
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 500.000 tolarjev.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(prehodno obdobje)
(1) V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejme
senat računskega sodišča poslovnik in ga predloži v soglasje Državnemu zboru.
(2) V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona objavi
računsko sodišče v Uradnem listu Republike Slovenije prvo
napotilo iz drugega odstavka 24. člena tega zakona.
(3) Postopki nadzora, v katerih na dan uveljavitve tega
zakona še ni bilo izdano dokončno poročilo, se dokončajo
po dosedanjih predpisih.
40. člen
(kontinuiteta mandata predsednika in namestnika
predsednika računskega sodišča)
(1) Predsednik računskega sodišča, ki je bil imenovan
v skladu z zakonom o računskem sodišču (Uradni list RS, št.
48/94, v nadaljnjem besedilu: zakon iz leta 1994), opravlja
po uveljavitvi tega zakona funkcijo predsednika računskega
sodišča do izteka dobe, za katero je bil imenovan po zakonu
iz leta 1994.
(2) Namestnik predsednika računskega sodišča, ki je
bil imenovan v skladu z zakonom iz leta 1994, opravlja po
uveljavitvi tega zakona funkcijo prvega namestnika predsednika računskega sodišča do izteka dobe, za katero je bil
imenovan po zakonu iz leta 1994.
41. člen
(kontinuiteta mandata članov računskega sodišča)
(1) Član računskega sodišča, ki je bil imenovan v
skladu z zakonom iz leta 1994 in pred uveljavitvijo tega
zakona ni opravljal funkcije predsednika ali namestnika
predsednika računskega sodišča (v nadaljnjem besedilu:
član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994), po uveljavitvi tega zakona opravlja funkcijo vrhovnega državnega
revizorja v skladu s petim in šestim odstavkom 14. člena
tega zakona do izteka dobe, za katero je bil imenovan po
zakonu iz leta 1994.
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(2) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994
ima pravico do plače, ki je določena za sodnika ustavnega
sodišča, in druge pravice v skladu s tretjim, šestim, sedmim, osmim, devetim in desetim odstavkom 33. člena
tega zakona.
(3) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 je
predčasno razrešen:
1. če to sam zahteva;
2. če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema
prostosti;
3. če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje
svoje funkcije;
4. če ne izpolnjuje več pogojev za člana računskega
sodišča po zakonu iz leta 1994;
5. če ne ravna v skladu s tem zakonom ali s prisego iz
prvega odstavka 8. člena zakona iz leta 1994.
(4) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 je
predčasno razrešen, če Državni zbor ugotovi nastop enega
od razlogov iz prejšnjega odstavka in na tej podlagi odloči o
predčasni razrešitvi. S tem dnem članu računskega sodišča
po zakonu iz leta 1994 preneha mandat.
42. člen
(konstituiranje senata računskega sodišča)
(1) V 15 dneh po uveljavitvi tega zakona predsednik
računskega sodišča predlaga kandidata za drugega namestnika predsednika računskega sodišča. Predlagani kandidat mora biti eden od članov računskega sodišča po zakonu
iz leta 1994.
(2) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za drugega namestnika predsednika računskega sodišča v 30 dneh po predložitvi predloga. Glasovanje je tajno.
Predlagani kandidat za drugega namestnika predsednika
računskega sodišča je imenovan, če zanj glasuje večina
vseh poslancev.
(3) Predlagani kandidat za drugega namestnika predsednika računskega sodišča se udeleži seje, na kateri Državni zbor odloča o njegovi kandidaturi.
(4) Če predlagani kandidat za namestnika predsednika
računskega sodišča ne dobi potrebne večine poslanskih
glasov, predsednik računskega sodišča predlaga novega
kandidata. Novi predlog poda v 15 dneh po glasovanju, na
katerem prejšnji predlog ni dobil potrebne večine poslanskih glasov.
(5) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994, ki
je imenovan za drugega namestnika predsednika računskega sodišča, opravlja funkcijo drugega namestnika predsednika računskega sodišča do izteka dobe, za katero je bil
imenovan za člana računskega sodišča v skladu z zakonom
iz leta 1994.
43. člen
(plače namestnikov predsednika računskega sodišča)
Namestnika predsednika računskega sodišča, ki sta
bila imenovana za člana računskega sodišča v skladu z
zakonom iz leta 1994, imata do izteka mandata pravico do
plače, ki je enaka plači člana računskega sodišča po zakonu iz leta 1994, povečani za polovico razlike med plačo
člana računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 in plačo
predsednika računskega sodišča.
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
zakon o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94).
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(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
tisti del določbe prvega odstavka 18. člena zakona o izvršbi
in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98), ki določa, da se
nalog Računskega sodišča Republike Slovenije za odpravo
nezakonitih dejanj šteje za sodno odločbo in s tem za izvršilni naslov.
45. člen
(začetek veljavnosti tega zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/93-17/27
Ljubljana, dne 30. januarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

663.

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o fitofarmacevtskih
sredstvih (ZFfS)
Razglašam zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
30. januarja 2001.
Št. 001-22-6/01
Ljubljana, dne 7. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH (ZFfS)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta zakon ureja promet in nadzor aktivnih snovi, ki so
fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), registracijo FFS, izdajo dovoljenj na podlagi tega zakona,
promet, uporabo in nadzor FFS, ostanke FFS, vodenje registra FFS in registra pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo
s prometom FFS, sporočanje podatkov in vodenje evidenc v
zvezi s FFS, tehnične zahteve za naprave za nanašanje FFS
(v nadaljnjem besedilu: naprave) in njihove sestavne dele,
pooblastila organov, ki so odgovorni za izvrševanje tega
zakona in nadzor nad njegovim izvajanjem ter predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona.
Proizvodnjo FFS, promet za potrebe proizvodnje FFS,
dobro laboratorijsko prakso, postopek soglasja po predho-
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dnem obveščanju (PIC), njihov nadzor ter razvrščanje, pakiranje in označevanje FFS urejajo predpisi o kemikalijah.
Odpadke FFS in njihovo odpadno embalažo ter stanje
imisij FFS v okolju urejajo predpisi o varstvu okolja.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Fitofarmacevtska sredstva so v končni obliki aktivne snovi in pripravki, ki so namenjeni za:
– varstvo rastlin oziroma rastlinskih proizvodov pred
škodljivimi organizmi oziroma preprečevanje delovanja škodljivih organizmov;
– vpliv na življenjske procese rastlin, drugače kot s
hranili;
– ohranjanje rastlinskih proizvodov, če niso predmet
drugih predpisov;
– zatiranje nezaželenih rastlin, delov rastlin, zadrževanje ali preprečevanje nezaželene rasti rastlin.
2. Ostanki FFS so ena ali več snovi, ki so v oziroma na
rastlinah oziroma proizvodih rastlinskega izvora, v zemlji ali
drugod v okolju, in so posledica uporabe FFS, vključno z
njegovimi metaboliti, ali proizvodi, ki so posledica njihovega
razgrajevanja ali reakcije.
3. Pripravki so mešanice ali raztopine dveh ali več
snovi, od katerih je najmanj ena aktivna snov.
4. Snovi so kemijski elementi in njihove spojine, ki se
pojavljajo v naravi ali so pridobljeni v proizvodnem procesu,
vključno z vsako nečistoto, ki je neizogibna posledica proizvodnega procesa.
5. Aktivne snovi so snovi ali mikroorganizmi, vključno z virusi, ki imajo splošen ali poseben učinek na škodljive organizme ali na rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode.
6. Seznam aktivnih snovi sestavljajo aktivne snovi, ki
imajo dovoljenje za uporabo v FFS v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in pogoji, pod katerimi
se te snovi lahko uporabljajo (v nadaljnjem besedilu: seznam).
7. Stare aktivne snovi so aktivne snovi, ki niso na
seznamu, in so bile registrirane in dane v promet pred 26. julijem 1993 v katerikoli državi članici EU.
8. Nove aktivne snovi so aktivne snovi, ki niso na
seznamu, in so bile registrirane in dane v promet po 26. juliju 1993 v katerikoli državi članici EU.
9. FFS je identično, če je vsebnost aktivne snovi
enaka v okviru mednarodno predpisanih odstopanj, vključno z nečistočami in drugimi sestavinami v aktivni snovi, in če
se ujemajo fizikalno-kemijske lastnosti pripravka, oznake,
pakiranje in embalaža, razen trgovskega imena pripravka.
10. Rastline so žive rastline in živi deli rastlin, vključno
s svežim sadjem in semenom.
11. Rastlinski proizvodi so proizvodi iz rastlin v nepredelanem stanju ali po enostavni obdelavi, kot je mletje,
sušenje ali stiskanje.
12. Škodljivi organizmi rastlin ali rastlinskih proizvodov so organizmi, ki pripadajo živalskemu ali rastlinskemu
svetu, kakor tudi virusi, bakterije, mikoplazme ter drugi patogeni organizmi.
13. Živali so živali iz vrst, ki jih običajno krmi oziroma
vzreja človek.
14. Okolje je voda, zrak, zemlja, divje vrste favne in
flore in vsi medsebojni odnosi med njimi.
15. Promet je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna
prepustitev tretjemu. Pri tem je uvoz vsak vnos FFS na
carinsko območje Republike Slovenije, ne glede na to, kak-
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šna raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi
dovoljena za ta FFS, izvoz pa je vsak iznos FFS iz carinskega območja Republike Slovenije in zajema tudi ponovni
izvoz ter začasni izvoz FFS.
16. Dobra kmetijska praksa je opravljanje kmetijske
dejavnosti na način, ki omogoča dobro gospodarjenje s
kmetijsko zemljo in reprodukcijskim materialom ob upoštevanju naravne danosti kmetijskega prostora. Dobra kmetijska praksa zajema optimalno kombinacijo agrotehničnih
ukrepov, da se ohrani naravna rodovitnost kmetijske zemlje
in da se prepreči obremenjenost okolja, pretirano uporabo
mineralnih in organskih gnojil in FFS ter, da se pridelajo
rastline ali rastlinski proizvodi, namenjeni za živila, ki vsebujejo najnižjo možno količino ostankov FFS.
17. Integrirano varstvo rastlin je optimalna kombinacija biotičnih, biotehnoloških, kemijskih, obdelovalnih ali gojitvenih ukrepov pri gojenju rastlin, pri čemer se uporaba
kemijskih sredstev za varstvo rastlin omeji na najnujnejšo
količino dovoljenih FFS, ki so potrebna za zadrževanje populacije škodljivih organizmov pod mejo, ki povzroča gospodarsko nesprejemljivo škodo ali izgubo (prag škodljivosti).
18. Naprave za nanašanje FFS so stroji in naprave
za nanašanje FFS, vključno z njihovimi sestavnimi deli, ki
vplivajo na natančnost nanašanja.
19. Pristojni organ za registracijo, izvrševanje upravnih nalog na področju prometa in naprav za nanašanje FFS,
nadzor nad izvajanjem tega zakona ter poročanje Evropski
komisiji je Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in
semenarstvo kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
II. PROMET IN UPORABA FFS
3. člen
(splošno)
FFS se ne sme dati v promet in uporabljati na ozemlju
Republike Slovenije, če ni registrirano, oziroma če zanj ni
izdano dovoljenje v skladu s tem zakonom.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ
dovoli promet, če je FFS namenjeno za promet oziroma
uporabo v drugi državi, pod pogojem, da FFS ne gre v
promet oziroma uporabo na ozemlju Republike Slovenije.
Če gre za FFS, ki je namenjeno uporabi v državi članici EU,
sta promet in skladiščenje dovoljena le pod pogojem, da je
FFS registrirano v tej državi članici ter da ne gre v promet
oziroma uporabo na ozemlju Republike Slovenije.
Za preskušanje v raziskovalne in razvojne namene, ki
ne vključuje izpuščanja neregistriranega FFS v okolje, ni
potrebno pridobiti dovoljenja pristojnega organa.
4. člen
(promet FFS)
FFS kot pripravek se lahko da v promet, če je registrirano pri pristojnemu organu in razvrščeno, pakirano, označeno in opremljeno z navodilom za uporabo v skladu s
predpisi o nevarnih snoveh in pripravkih ter v skladu s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona.
FFS kot aktivna snov se lahko da v promet, če je
registrirano pri pristojnem organu in razvrščeno, pakirano in
označeno v skladu s predpisi o nevarnih snoveh in v skladu
s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona.
Predpis o razvrščanju, pakiranju, označevanju in opremljanju FFS z navodilom za uporabo na podlagi tega zakona,
izda minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
minister).
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5. člen
(pogoji za opravljanje prometa s FFS)
S prometom FFS se lahko ukvarjajo pravne in fizične
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki poleg drugih
predpisanih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje glede
prostorov, opreme in kadrov, kar ugotovi pristojni organ z
odločbo v upravnem postopku, s katero jim določi tudi registrsko številko za vpis v register pravnih in fizičnih oseb za
promet s FFS.
Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo
imeti odgovorno osebo za promet s FFS, ki skrbi za izdajo
FFS, sporočanje in vodenje evidenc.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe glede prostorov in opreme za promet s FFS, predpiše
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.
Natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in
fizične osebe iz prvega odstavka tega člena glede kadrov in
strokovnega izpopolnjevanja, predpiše minister.
Register iz prvega odstavka tega člena se vodi pri pristojnem organu in mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
firmo oziroma ime in priimek osebe, ki se ukvarja s prometom, njen naslov oziroma sedež, naslov oziroma sedež podružnice, ter ime in priimek odgovorne osebe.
6. člen
(evidence in sporočanje podatkov)
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s prometom s
FFS, morajo voditi evidenco o količini nabavljenih FFS,
količini FFS v prometu, količini skladiščenih FFS, količini
FFS, ki so bila vzeta iz prometa in o tem najkasneje do
31. marca za preteklo leto, obvestiti pristojni organ.
Pravne in fizične osebe iz drugega odstavka 11. člena
tega zakona morajo poleg evidence iz prejšnjega odstavka
voditi tudi evidenco o uporabi in sporočati podatke o uporabi najkasneje do 31. marca za preteklo leto.
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s prometom
registriranih FFS, ki so glede na nevarnost razvrščena med
FFS z oznako T, morajo poleg evidence iz prvega odstavka
tega člena voditi tudi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– podatke o FFS (trgovsko ime, namen uporabe, rok
trajanja),
– datum prodaje oziroma izdaje FFS,
– količina prodanega oziroma izdanega FFS,
– za pravne osebe navedbo firme, sedeža in davčne
številke, za fizične osebe pa navedbo imena in priimka,
naslova in EMŠO,
– podpis izročevalca in prejemnika.
Podatke iz prejšnjega odstavka morajo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s prometom FFS, hraniti najmanj
pet let in jih na zahtevo pristojnega organa posredovati v
pregled.
Natančnejšo vsebino in način vodenja evidenc ter sporočanja predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim
za zdravstvo.
7. člen
(prodaja FFS)
FFS se lahko glede na razvrstitev v skupino nevarnosti,
embalaže in način uporabe prodajajo:
– le v specializiranih prodajalnah s FFS ali;
– tudi v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom ali;
– tudi v posebnem delu prodajaln z živili.
Mesto prodaje določi pristojni organ v odločbi o registraciji na predlog komisije za FFS (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
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8. člen
(pravilna uporaba FFS)
FFS se morajo pravilno uporabljati.
Pravilna uporaba pomeni uporabo FFS v skladu z navodilom za uporabo in navedbo na etiketi, vključno s pripravo
predpisane koncentracije FFS, spoštovanje načel dobre
kmetijske prakse, integriranega varstva rastlin, če je mogoče, ter varstva okolja in neciljnih organizmov.
Uporaba zračnih plovil za nanos FFS ni dovoljena.
Uporaba FFS na način, ki bi povzročil onesnaženje
stanovanjskih, gospodarskih in podobnih objektov, kjer se
zadržujejo ljudje in živali ter onesnaženje sosednjih zemljišč
in vod, ni dovoljena.
Svetovati, oglaševati ali priporočati se sme le uporaba
registriranih FFS za namene, določene z odločbo o registraciji in navodilom za uporabo ter v skladu z navedbo na
etiketi.
Minister predpiše dolžnosti uporabnikov glede uporabe FFS.
9. člen
(izvajalci varstva rastlin)
Pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in je tržni proizvajalec, lahko uporablja FFS le, če
izpolnjuje predpisane pogoje glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti in FFS nanaša z ustreznimi napravami za nanašanje FFS.
Podrobne pogoje glede strokovnega usposabljanja ter
vsebine in načina opravljanja preskusa znanja iz FFS predpiše minister.
10. člen
(ostanki FFS)
Predpisane mejne vrednosti ostankov FFS v oziroma
na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih ne smejo biti presežene.
Če se ugotovi, da so predpisane mejne vrednosti ostankov FFS v oziroma na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih presežene, jih je treba uničiti oziroma na drug način
preprečiti njihovo uporabo za prehrano ljudi in živali.
Mejne vrednosti ostankov FFS v oziroma na rastlinah
oziroma rastlinskih proizvodih ter ukrepe, ki se izvedejo v
primeru laboratorijsko potrjene prekoračitve, predpiše minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom.
11. člen
(FFS, razvrščena kot T+)
Registrirana FFS, ki so glede na nevarnost razvrščena kot T+, ne smejo biti dana v prost promet in splošno
uporabo.
Promet in nanašanje FFS iz prejšnjega odstavka sta
dovoljena le pravnim in fizičnim osebam, ki imajo zaposleno osebje, strokovno usposobljeno za delo s strupi, izpolnjujejo predpisane pogoje glede prostorov in opreme in
imajo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje takšne
dejavnosti.
Natančnejše pogoje glede prostorov, opreme in osebja predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravstvo.
12. člen
(prepoved, omejitev prometa in uporabe)
Če glede na tehnična in znanstvena spoznanja obstaja
utemeljen sum, da registrirano FFS predstavlja nevarnost za
zdravje ljudi oziroma za okolje, lahko pristojni organ na
predlog komisije omeji ali prepove promet oziroma uporabo
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FFS na ozemlju Republike Slovenije ali na posameznih območjih.
Če FFS vsebuje določene aktivne snovi, katerih promet oziroma uporaba je v EU omejena ali prepovedana,
pristojni organ prepove ali omeji promet oziroma uporabo
takšnih FFS.
III. REGISTRACIJA FFS
A) POSTOPEK REGISTRACIJE
13. člen
(registracija)
Za registracijo FFS je treba pri pristojnem organu vložiti
zahtevek in mu priložiti predpisano dokumentacijo za oceno
aktivnih snovi v FFS iz 15. člena tega zakona, razen v
primerih iz drugega odstavka 16. člena tega zakona, predpisano dokumentacijo za oceno FFS in druge podatke, dokumente in vzorce, ki so potrebni za ugotavljanje pogojev za
registracijo, če tako zahteva pristojni organ.
Aktivne snovi in FFS ocenjujejo usposobljeni strokovnjaki ali pravne osebe, ki jih za to imenuje minister v soglasju
z ministrom, pristojnim za zdravstvo, in ministrom, pristojnim
za okolje.
Strokovnjake oziroma pravne osebe iz prejšnjega odstavka glede na področja dela predlagajo minister, minister,
pristojen za zdravstvo, in minister, pristojen za okolje.
Za izdelavo ocene vpliva FFS na okolje in zdravje ljudi
ter mnenje o razvrstitvi, pakiranju in označevanju nevarnih
snovi in pripravkov na podlagi toksikološke in ekotoksikološke dokumentacije iz 15. in 16. člena tega zakona imenuje
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, in
ministrom, pristojnim za okolje, organ, ki izpolnjuje pogoje
glede strokovne usposobljenosti kadrov.
Če je FFS razvrščeno kot nevarno, so sestavni del
mnenja iz prejšnjega odstavka medicinski ukrepi v primeru
akutnih zastrupitev.
Podrobnejše pogoje glede strokovne usposobljenosti
kadrov, ki izdelujejo ocene in mnenja iz tega člena, predpiše
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, in
ministrom, pristojnim za okolje.
Pri presoji pogojev za registracijo se uporabljajo enotna načela za ocenjevanje FFS, ki jih predpiše minister v
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, in ministrom,
pristojnim za okolje.
14. člen
(vlagatelji zahtevka)
Zahtevek za registracijo FFS lahko vloži:
– domači proizvajalec;
– pravna ali fizična oseba, ki nastopa v imenu proizvajalca in ima sedež v Republiki Sloveniji.
Šteje se, da nastopa pravna ali fizična oseba v imenu
proizvajalca, če ima z njim sklenjeno pogodbo o zastopanju,
ki določa tudi zavarovanje odškodninske odgovornosti proizvajalca za območje Republike Slovenije.
15. člen
(dokumentacija za oceno aktivnih snovi)
Za oceno aktivnih snovi je treba zahtevku priložiti vsaj
naslednjo dokumentacijo:
– identiteto aktivne snovi,
– fizikalno-kemijske lastnosti,
– dodatne informacije o aktivni snovi (uporaba, način
delovanja, skladiščenje, varnostni ukrepi in podobno),
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– analitske metode,
– toksikološke in metabolne študije,
– podatke o ostankih aktivne snovi v oziroma na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih, živilih in krmi,
– podatke o tem, kaj se zgodi z aktivno snovjo po
uporabi v okolju,
– ekotoksikološke študije,
– povzetek in oceno iz sedme in osme alinee tega
odstavka,
– predlog in obrazložitev predloga razvrstitve in označevanja v skladu s predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi,
– v primeru aktivne snovi na osnovi mikroorganizmov
ali virusov, podatke o mikroorganizmih ali virusih,
– dokumentacijo za oceno pripravka na osnovi te aktivne snovi,
– varnostni list, izdelan v skladu s predpisi o kemikalijah,
– druge podatke, če so potrebni.
Ne glede na prejšnji odstavek, vlagatelj v primerih, ko
vsi zahtevani podatki niso na voljo, namesto manjkajočih
podatkov k vlogi priloži ustrezno obrazložitev in utemeljitev.
Pristojni organ od primera do primera oceni ustreznost
vloge.
Natančnejšo vsebino zahtevane dokumentacije iz prvega odstavka tega člena predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, in ministrom, pristojnim za
okolje.
16. člen
(dokumentacija za oceno FFS)
Zahtevku za registracijo FFS je treba priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– identiteto pripravka,
– fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti pripravka,
– podatke o uporabi pripravka,
– dodatne informacije o pripravku,
– analitske metode,
– podatke o učinkovitosti,
– toksikološke študije,
– ostanke v oziroma na rastlinah oziroma rastlinskih
proizvodih, živilih in krmi,
– podatke o tem, kaj se zgodi s FFS po uporabi v
okolju,
– ekotoksikološke študije,
– povzetek in oceno devete in desete alinee tega odstavka,
– predlog in obrazložitev predloga razvrstitve in označevanja v skladu s predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov,
– podatke o FFS na podlagi mikroorganizmov in virusov,
– varnostni list, izdelan v skladu s predpisi o kemikalijah,
– druge podatke, če so potrebni.
Če FFS vsebuje aktivno snov, ki je že na seznamu,
aktivne snovi ni potrebno ocenjevati, zahtevku za oceno
FFS pa je poleg dokumentacije iz prejšnjega odstavka treba
priložiti še dokazilo, da je aktivna snov identična snovi iz
seznama in povzetek ocene aktivne snovi.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, vlagatelj v primerih, ko vsi zahtevani podatki niso na voljo, namesto manjkajočih podatkov k vlogi priloži ustrezno obrazložitev in utemeljitev. Pristojni organ od primera do primera oceni ustreznost
vloge.
Natančnejšo vsebino zahtevane dokumentacije iz prvega odstavka tega člena predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.
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17. člen
(preprečevanje podvajanja poskusov na vretenčarjih)
Pri izdelavi dokumentacije se lahko priznava tuja dokumentacija o poskusih na živalih, če so bili poskusi za FFS, ki
je predmet registracije, izdelani v skladu z načeli dobre
laboratorijske prakse.
Zaradi preprečitve podvajanja poskusov na vretenčarjih, mora vlagatelj zahtevka za registracijo pred začetkom
izvajanja poskusov na vretenčarjih poizvedeti pri pristojnem
organu ali je že registrirano identično FFS ter ime oziroma
firmo in naslov oziroma sedež imetnika ali imetnikov že registriranega oziroma registriranih FFS.
Poizvedbi mora vlagatelj priložiti dokazila, da domači ali
tuji proizvajalec namerava FFS registrirati in da je na razpolago predpisana dokumentacija.
Če pristojni organ ugotovi, da vlagatelj vlaga zahtevek
za registracijo FFS, ki je identično že registriranemu FFS
drugega imetnika, mu posreduje podatke o imenu in priimku
ter naslovu oziroma firmi in sedežu imetnika ali imetnikov že
registriranega FFS ter o tem obvesti imetnike že registriranih
FFS.
Vlagatelj novega zahtevka in imetniki že registriranega
FFS storijo vse, da dosežejo sporazum o skupni uporabi
podatkov tako, da se prepreči podvajanje poskusov na vretenčarjih.
Za opravljanje poskusov na živalih je treba predhodno
pridobiti dovoljenje upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo.
18. člen
(varovanje podatkov)
V postopku registracije FFS pristojni organ ne sme v
korist drugih vlagateljev uporabljati:
1. podatkov iz dokumentacije o aktivni snovi, priloženih
zahtevku za registracijo oziroma izdajo dovoljenja, razen če:
– se za uporabo takih podatkov drugi vlagatelj sporazume s prvim vlagateljem oziroma imetnikom registracije in to
dokaže z ustreznim dokumentom, ali
– je preteklo najmanj deset let od prve uvrstitve aktivne
snovi na seznam, ali
– je preteklo najmanj deset let od prve registracije aktivne snovi v katerikoli državi članici EU, ali
– je preteklo pet let od registracije na podlagi prejetih
dodatnih podatkov, potrebnih za prvo uvrstitev aktivne snovi
na seznam, razen če to petletno obdobje preteče pred
pretekom desetletnega obdobja iz druge in tretje alinee te
točke, kar velja za spremembo pogojev za uvrstitev aktivne
snovi oziroma za podaljšanje uvrstitve aktivne snovi na seznam.
2. podatkov iz dokumentacije o FFS, priloženih zahtevku za registracijo, razen če:
– se za uporabo takih podatkov drugi vlagatelj sporazume s prvim vlagateljem oziroma imetnikom registracije in to
dokaže z ustreznim dokumentom, ali
– je preteklo deset let od prve registracije FFS, ki
vsebuje nove ali stare aktivne snovi, v katerikoli državi
članici EU.
19. člen
(odločba o registraciji)
Odločbo o registraciji FFS izda pristojni organ v upravnem postopku na podlagi predloga komisije, ki pri tem
upošteva ocene ocenjevalcev iz 13. člena tega zakona,
najkasneje v dvanajstih mesecih po prejemu popolne dokumentacije.
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Registracija se glasi na FFS in proizvajalca oziroma
vlagatelja, poleg tega pa morajo biti iz odločbe o registraciji
razvidni zlasti sestava FFS, uporaba in bistveni elementi
mnenja organa iz četrtega odstavka 13. člena tega zakona.
Imetnik registracije je odgovoren za dajanje FFS v promet.
20. člen
(komisija)
Komisijo sestavljajo strokovnjaki, ki jih imenuje minister
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, in ministrom,
pristojnim za okolje.
Člani komisije ne smejo biti v smislu nezdružljivosti
interesov povezani z vlagatelji ali s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki proizvajajo ali opravljajo promet s FFS.
Podrobnejše pogoje glede sestave in načina dela komisije predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravstvo, in ministrom, pristojnim za okolje.
21. člen
(tajnost podatkov)
Pristojni organ mora obravnavati podatke vlagatelja zahtevka za registracijo FFS, ki vsebujejo podatke o industrijski in komercialni dejavnosti vlagatelja kot tajne, če tako
zahteva vlagatelj zahtevka.
Tajnost ne velja za:
– imena in vsebnost vseh aktivnih snovi in ime FFS;
– imena drugih snovi, ki se razvrščajo kot nevarne v
skladu s predpisi o razvrščanju, označevanju in pakiranju
nevarnih snovi,
– fizikalno-kemijske podatke o aktivnih snoveh in FFS,
– načine preprečevanja škodljivih učinkov aktivnih snovi oziroma FFS,
– povzetek rezultatov testov za ugotovitev učinkovitosti
in neškodljivosti snovi ali FFS za ljudi, živali in okolje,
– priporočene postopke in varnostne ukrepe za
zmanjšanje tveganja pri prekladanju, skladiščenju, prevozu,
požaru in ob drugih nevarnostih,
– metode za določanje vsebnosti aktivnih snovi, nečistot in drugih sestavin v aktivni snovi in ostankov FFS,
– načine dajanja FFS v promet in njegovo pakiranje,
– dekontaminacijske postopke v primeru izlitja ali izpusta,
– prvo pomoč in zdravljenje ljudi v primeru poškodb.
Če vlagatelj zahtevka naknadno razkrije prej tajne podatke, mora o tem obvestiti pristojni organ.
22. člen
(obveščanje o potencialno škodljivem vplivu FFS)
Imetnik registracije ali tisti, ki mu je bila odobrena razširitev uporabe registriranega FFS, mora nemudoma obvestiti
pristojni organ o vseh novih podatkih o možnem nevarnem
vplivu vsakega FFS ali ostanka FFS na zdravje ljudi, živali,
podtalnico oziroma na okolje.
Dolžnost iz prejšnjega odstavka velja tudi za uporabnike FFS, ki opazijo nevarni vpliv FFS na zdravje ljudi, živali,
podtalnico oziroma okolje.
B) VRSTE REGISTRACIJE
23. člen
(pogoji za registracijo)
FFS se registrira, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da je v skladu z znanstvenim in tehničnim razvojem
ter iz ocene FFS ugotovljeno, da pri pravilni uporabi:
– učinkovito deluje;
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– nima nesprejemljivega učinka na gojene rastline ali
rastlinske proizvode;
– ne povzroča nepotrebnega trpljenja vretenčarjev in
drugih živali, ki se jih zatira;
– nima neposrednega ali posrednega škodljivega vpliva na zdravje ljudi oziroma živali;
– nima čezmernega vpliva na okolje, zlasti na onesnaženje voda, vključno s pitno vodo in podtalnico, in na neciljne organizme;
2. da se z metodami, priznanimi v EU ali odobrenimi pri
pristojnem organu, lahko določi vsebnost aktivnih snovi ter
toksikološko in ekotoksikološko pomembnih nečistot in sestavin;
3. da se z ustreznimi analizami lahko določi ostanke
FFS, ki so posledica dovoljenega načina uporabe in ki so
pomembni za zdravje ljudi oziroma okolje,
4. če se fizikalno – kemijske lastnosti sredstva štejejo
za sprejemljive ob ustrezni uporabi in skladiščenju FFS.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ
zaradi:
– neprimerljivosti pogojev kmetijstva, varstva rastlin,
okolja ali klimatskih pogojev, ali
– posebne ekološke občutljivosti na določenih območjih, ali
– drugačnih prehranskih navad prebivalstva
zahteva, da se testi in analize opravijo tudi v Republiki
Sloveniji in določi dodatne pogoje glede uporabe FFS.
FFS, namenjeno uporabi v kmetijstvu, se lahko na
podlagi zahtevka vlagatelja registrira tudi za uporabo na nekmetijskih površinah, če izpolnjuje predpisane pogoje. Vlagatelj mora predložiti predpisano dokumentacijo iz 15. in
16. člena tega zakona.
24. člen
(veljavnost in podaljšanje registracije)
Pristojni organ registrira FFS za dobo največ deset let,
glede na predlog komisije.
Registracija se lahko večkrat podaljša, vsakič za dobo
največ deset let. Zahtevek za podaljšanje registracije mora
imetnik registracije vložiti pri pristojnem organu najmanj šest
mesecev pred potekom registracije.
Če obstaja sum, da so pogoji, na podlagi katerih je bilo
FFS registrirano, spremenjeni, pristojni organ zahteva celotno dokumentacijo za oceno FFS na novo oziroma tisti del
dokumentacije, ki ga potrebuje za odločitev o podaljšanju
registracije, in o podaljšanju odloči na predlog komisije.
Pristojni organ lahko izda vlagatelju v upravnem postopku začasno odločbo, s katero mu podaljša registracijo
FFS za čas, ki ga potrebuje za preverjanje upravičenosti
zahtevka.
Registrirano FFS se lahko kadarkoli ponovno oceni, če
se pojavi sum, da katerakoli zahteva iz prvega odstavka
prejšnjega člena ni več izpolnjena. V takem primeru se od
imetnika registracije ali pravne oziroma fizične osebe, kateri
je bila dovoljena razširitev uporabe FFS iz 32. člena tega
zakona, lahko zahtevajo dodatni podatki in dokumentacija
za ponovno oceno FFS. Dovoljenje se z začasno odločbo
lahko podaljša za dobo, ki je potrebna za predložitev vseh
dodatnih informacij in dokumentacije.
25. člen
(začasna registracija)
Če FFS vsebuje novo aktivno snov, za katero je dokumentacija za uvedbo postopka za uvrstitev aktivne snovi na
seznam popolna, lahko pristojni organ izda odločbo o začasni registraciji za največ tri leta od izdaje sklepa o popolnosti
dokumentacije Evropske komisije. Vlagatelj zahtevka mora
predložiti sklep o popolnosti dokumentacije, dokazilo o iden-
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tičnosti aktivne snovi in povzetek dokumentacije o aktivni
snovi ter dokumentacijo iz 16. člena tega zakona.
Če se po preteku veljavnosti odločbe o začasni registraciji aktivna snov ne uvrsti na seznam, ker dokumentacija v tem času ni bila ocenjena, se lahko začasna registracija
z začasno odločbo v upravnem postopku podaljša za čas, ki
je potreben za popoln pregled dokumentacije oziroma vseh
dodatnih podatkov, zahtevanih za oceno pogojev za uvrstitev na seznam.
26. člen
(sprememba odločbe o registraciji)
Pristojni organ lahko na zahtevo imetnika registracije ali
po uradni dolžnosti spremeni odločbo o registraciji, če se
spremenijo okoliščine, ki so bile podlaga za izdajo odločbe
o registraciji.
Pristojni organ spremeni odločbo o registraciji FFS na
zahtevo imetnika registracije tudi, če gre za FFS istega
proizvajalca, registrirano v katerikoli državi članici EU pod
drugim trgovskim imenom in je identično FFS, registriranemu v Republiki Sloveniji.
Pristojni organ lahko zahteva dodatne podatke, dokumente in vzorce, ki jih potrebuje za presojo upravičenosti
spremembe odločbe o registraciji.
C) PRENEHANJE REGISTRACIJE
27. člen
(prenehanje registracije)
Registracija preneha:
1. s pretekom časa, za katerega je bila odločba o
registraciji izdana, če se registracija ne podaljša;
2. z razveljavitvijo odločbe o registraciji:
– na zahtevo imetnika registracije,
– če pogoji za registracijo niso več izpolnjeni,
– v primerih iz 12. člena tega zakona,
– če se aktivna snov izbriše iz seznama;
3. z razveljavitvijo odločbe o začasni registraciji, če se
aktivna snov v primerih iz 25. člena tega zakona ne uvrsti na
seznam.
Če se imetnik registracije pred iztekom veljavnosti odloči, da določenega FFS ne bo več dajal v promet in uporabo,
mora najmanj šest mesecev pred prenehanjem prometa s
tem FFS o tem obvestiti pristojni organ in priložiti obrazložitev.
Če pristojni organ razveljavi odločbo o registraciji, lahko imetniku registracije odobri določeno prehodno obdobje
in določi pogoje za uničenje, skladiščenje, promet oziroma
uporabo obstoječih zalog FFS v Republiki Sloveniji.
D) REGISTER FFS
28. člen
(register FFS)
Na podlagi izdanih odločb o registraciji, pristojni organ
vodi register FFS. Seznam registriranih FFS se enkrat letno
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremembe pa
vsaj dvakrat letno.
Register FFS vsebuje vsaj naslednje podatke:
– carinsko oznako,
– trgovsko ime FFS,
– ime in vsebnost vseh aktivnih snovi v FFS,
– ime proizvajalca oziroma zastopnika v Republiki Sloveniji,
– oznako iz razvrstitve v ali izven skupine nevarnosti,
– številko in datum odločbe o registraciji,
– mesto prodaje iz 7. člena tega zakona.
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E) SEZNAM AKTIVNIH SNOVI
29. člen
(seznam)
Seznam aktivnih snovi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremembe pa v skladu s spremembami
seznama v EU.
IV. DOVOLJENJA
30. člen
(dovoljenje za raziskavo oziroma razvoj)
Vsako preskušanje v raziskovalne oziroma razvojne namene, ki vključuje izpuščanje neregistriranega FFS v okolje,
se lahko izvaja samo na podlagi izdanega dovoljenja za
raziskavo oziroma razvoj.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ v
upravnem postopku. Za FFS, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in živali ali nepričakovan škodljiv vpliv na
okolje, pristojni organ zahteva mnenje komisije.
Iz dovoljenja morajo biti razvidni podatki o FFS, količina FFS, območje preskušanja in pogoji uporabe ter pravna
ali fizična oseba, ki bo izvajala preskušanje.
Dovoljenje se izda za največ dve leti. Dovoljenje se na
predlog imetnika lahko podaljša, na podlagi mnenja komisije, če imetnik dovoljenja zaprosi za podaljšanje najmanj štiri
mesece pred iztekom veljavnosti dovoljenja in izkaže upravičene razloge za podaljšanje.
Če pristojni organ oceni, da bi predlagani preskusi, za
katere je vložena vloga za izdajo dovoljenja, lahko imeli
škodljiv vpliv na zdravje ljudi in živali ali nepričakovan škodljiv
vpliv na okolje, lahko preskušanje na predlog komisije prepove ali ga dovoli pod pogoji, potrebnimi za preprečitev teh
posledic.
Podrobnejšo vsebino zahtevka in dovoljenja za raziskavo oziroma razvoj predpiše minister.
31. člen
(izjemno dovoljenje)
Zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki jo predstavlja škodljivi organizem, ki ga ni mogoče zatreti oziroma ustrezno
omejiti z registriranimi FFS ali drugimi ukrepi, lahko pristojni
organ izda izjemno dovoljenje za promet oziroma uporabo
neregistriranega FFS. Postopek za izdajo izjemnega dovoljenja se lahko začne po uradni dolžnosti ali na predlog
stranke. V postopku izdaje dovoljenja pristojni organ zahteva
mnenje komisije. Izjemno dovoljenje se izda za največ
120 dni za omejeno in nadzorovano uporabo, ki ne predstavlja nesprejemljive nevarnosti za zdravje ljudi in okolje.
Iz dovoljenja morajo biti razvidni podatki o FFS, količina FFS, območje in pogoji uporabe ter uporabniki.
Pristojni organ lahko izjemno dovoljenje spremeni ali
razveljavi, če FFS ni doseglo želenih rezultatov, če FFS ni
več potrebno ali, če so škodljive posledice večje od škode,
ki jo povzročajo škodljivi organizmi iz prvega odstavka tega
člena.
Podrobnejšo vsebino zahtevka in izjemnega dovoljenja
predpiše minister.
32. člen
(dovoljenje za razširitev uporabe)
V primeru, da imetnik registracije nima interesa za spremembo registracije, lahko katerakoli druga pravna ali fizična
oseba vloži zahtevek za izdajo dovoljenja za razširitev uporabe registriranega FFS tudi za varstvo rastlin, za katere FFS
ni registrirano.
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Postopek za izdajo dovoljenja za razširitev uporabe
registriranega FFS se lahko uvede tudi po uradni dolžnosti.
Imetnik registracije ni dolžan navesti razširitve uporabe
iz prvega odstavka tega člena v navodilu za uporabo oziroma
na etiketi FFS. Razširitev uporabe se objavi v posebni publikaciji, ki je na voljo pri pristojnem organu.
Podrobnejšo vsebino zahtevka za izdajo dovoljenja za
razširitev uporabe registriranega FFS predpiše minister.
V. JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU FFS IN NAPRAV
ZA NANAŠANJE FFS
33. člen
(opredelitev)
Javna služba na področju FFS in naprav za nanašanje
FFS (v nadaljnjem besedilu: naprave) je z zakonom določena dejavnost, pri izvajanju katere ima izvajalec v javnem
interesu posebne obveznosti (v nadaljnjem besedilu: obveznosti javne službe).
Za javne službe na področju FFS in naprav se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe, če
ta ali drug poseben zakon ne določa drugače.
Način izvajanja posamezne javne službe po tem zakonu, predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.
34. člen
(obveznosti javne službe)
Obveznosti javne službe oziroma pooblaščenih organizacij na področju FFS in naprav so:
– trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in izvajanje storitev oziroma v skladu z zahtevo pristojnega organa;
– izvajanje storitev po določenem programu;
– izvajanje storitev po določeni ceni.
Obveznosti posamezne javne službe se lahko podrobneje uredijo s predpisom vlade ali s koncesijskim aktom.
Če izvajalec javne službe oziroma pooblaščena organizacija ne zagotovi storitve javne službe osebi, kateri jo je
dolžna zagotoviti, ali ne zagotovi storitev po predpisani ceni
in drugih predpisanih pogojih, lahko uporabnik storitve od
pristojnega organa zahteva, da odloči o uporabnikovi pravici
z odločbo v upravnem postopku in z njo izvajalcu javne
službe oziroma pooblaščeni organizaciji naloži ustrezno ravnanje.
35. člen
(oblike izvajanja javnih služb na področju FFS)
Poleg oblik, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, lahko opravljajo javne službe na področju
FFS tudi pooblaščene pravne osebe javnega prava, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija in pooblaščeni javni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava.
Izvajalce javnih služb iz prejšnjega odstavka pooblasti
minister. Podrobnejša razmerja z izvajalci javnih služb uredi
pristojni organ s pogodbo.
36. člen
(financiranje javne službe)
Javna služba na področju FFS in naprav se financira iz:
– delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev;
– proračuna Republike Slovenije;
– drugih virov.
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Republika Slovenija financira ali sofinancira posamezne storitve javne službe za FFS in naprave v skladu s programom za posamezno javno službo, ki ga sprejme minister.
Izvajalci javnih služb morajo sredstva iz proračuna Republike Slovenije za financiranje programa javnih služb nameniti le za izvajanje te javne službe v skladu s programom.
37. člen
(cene storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe na področju FFS in
naprav deloma ali v celoti plačujejo ceno posamezne storitve, lahko pa so posamezne storitve za uporabnike tudi
brezplačne.
Ceno storitev iz prve alinee 43. člena tega zakona
predpiše vlada.
Minister predpiše cene drugih storitev in nalog javne
službe po tem zakonu ter določi delež, ki ga plača uporabnik.
38. člen
(program javne službe)
Minister z odredbo o programu posamezne javne službe določi zlasti:
– vrsto in obseg storitev javne službe;
– način in dinamiko izvajanja storitev javne službe, skladno s predpisi ali koncesijskimi pogodbami;
– obseg in način financiranja oziroma sofinanciranja
posameznih storitev javne službe.
39. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja
pristojni organ, lahko pa naloge strokovnega nadzora dodeli
drugim pravnim ali fizičnim osebam kot javno pooblastilo.
Strokovni nadzor kot javno pooblastilo lahko opravljajo
pravne ali fizične osebe, ki so strokovno usposobljene za
nadzor na posameznem področju javne službe.
Minister podrobneje opredeli pogoje glede strokovne
usposobljenosti iz prejšnjega odstavka.
Po opravljenem javnem razpisu določi minister z odločbo, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvajalce javnih pooblastil iz drugega odstavka tega člena, in z
njimi sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna
razmerja.
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja kmetijska inšpekcija.
40. člen
(pogoji za opravljanje javne službe)
Minister predpiše za posamezno javno službo na področju FFS in naprav pogoje glede prostorov, opremljenosti
in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec te javne službe.
41. člen
(osebe, ki izvajajo naloge javne službe)
Strokovno delo pri izvajanju storitev javne službe na
področju FFS in naprav lahko opravljajo le osebe, ki imajo
ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljene
za opravljanje dela na svojem delovnem mestu in izpolnjujejo druge pogoje, določene s predpisi.
Pogoje glede strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki
jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo
pri izvajanju javne službe na področju FFS in naprav, predpiše minister.
Oseba, ki opravlja strokovno delo pri izvajanju storitev
javne službe v neposrednem stiku z uporabniki storitev javne
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službe, mora obvladati in pri tem uporabljati slovenski jezik,
na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna
skupnost, pa tudi jezik teh narodnih skupnosti.
42. člen
(področja javnih služb)
Javna služba po tem zakonu obsega:
– strokovne naloge na področju registracije, prometa
in uporabe FFS;
– strokovne naloge na področju naprav.
43. člen
(strokovne naloge na področju registracije, prometa in
uporabe FFS)
Strokovne naloge na področju registracije, prometa in
uporabe FFS so zlasti:
– naloge na področju preskušanja in ocenjevanja FFS
v postopku registracije,
– koordinacija dela in tehnična podpora pristojnemu
organu v postopku registracije FFS,
– laboratorijske preiskave FFS,
– spremljanje ostankov FFS v oziroma na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih z vidika pravilne uporabe FFS,
– izdelovanje strokovnih podlag za podporo odločanju
pristojnemu organu,
– izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– razvijanje in uvajanje novih postopkov pri dobri praksi
varstva rastlin in dobri kmetijski praksi,
– uvajanje evropskih standardov na področju bioloških
testov učinkovitosti FFS,
– naloge na področju evidence prometa in uporabe
FFS,
– sodelovanje pri uvajanju, razvijanju in vzpostavitvi informacijskega sistema,
– naloge v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem odgovornih oseb za promet FFS in uporabnikov FFS,
– druge naloge na področju FFS.
44. člen
(strokovne naloge na področju naprav)
Strokovne naloge na področju naprav so zlasti:
– izdelava strokovnih podlag za podporo odločanju pristojnemu organu na področju naprav,
– naloge v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem na področju naprav,
– sodelovanje pri uvajanju, razvijanju in vzpostavitvi informacijskega sistema na področju naprav,
– izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog na področju naprav.
VI. NAPRAVE
45. člen
(certifikat)
V promet se smejo dajati le naprave, s katerimi je ob
predpisani uporabi zagotovljeno za ljudi in okolje neškodljivo nanašanje FFS, imajo certifikat o skladnosti (v nadaljnjem
besedilu: certifikat) in izpolnjujejo pogoje iz certifikata.
Proizvajalec oziroma uvoznik mora pred dajanjem v
promet na svojo zahtevo pridobiti certifikat, da naprave izpolnjujejo predpisane pogoje.
Minister lahko predpiše, da za posamezne vrste naprav
certifikat ni obvezen.
Podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati naprave,
predpiše minister.
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46. člen
(certifikacijski organ)
Proizvajalec oziroma uvoznik vloži zahtevo za izdajo
certifikata pri certifikacijskem organu.
Certifikacijski organ je pravna ali fizična oseba, ki jo z
odločbo v upravnem postopku pooblasti pristojni organ, če
izpolnjuje predpisane pogoje glede kadrov, prostorov in
opreme.
Certifikacijski organ mora voditi evidenco o vrsti, tipu in
letniku certificiranih naprav, datumu izdaje certifikata in o
proizvajalcu oziroma uvozniku, ter jo hraniti najmanj deset
let od izdaje certifikata, in jo na zahtevo pristojnega organa
predložiti v pregled.
Pogoje iz drugega odstavka tega člena predpiše minister.
47. člen
(redni pregledi naprav)
Imetniki naprav (v nadaljnjem besedilu: imetniki) lahko
uporabljajo le naprave, ki so redno pregledane in imajo znak
o rednem pregledu.
Imetniki morajo pridobiti znak o rednem pregledu naprav vsaki dve leti.
Minister lahko predpiše, da za posamezne vrste naprav
pregled ni obvezen.
48. člen
(znak o rednem pregledu)
Znak o rednem pregledu izda pravna ali fizična oseba,
ki jo z odločbo v upravnem postopku pooblasti pristojni
organ, če izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme in
kadrov.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo preglede naprav,
so dolžne voditi evidenco o rezultatih pregledov imetnikih
pregledanih naprav (ime in priimek, firma, naslov oziroma
sedež) in izdanih znakih o pregledih. Evidenco o rezultatu
pregleda za posamezno napravo je treba hraniti najmanj
šest let.
Podrobnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena,
vsebino rednih pregledov, način vodenja evidence naprav
ter obliko znaka o rednem pregledu predpiše minister.
VII. STROŠKI
49. člen
(stroški)
Vse stroške v zvezi z registracijo FFS in v zvezi z
izdajo dovoljenj plača vlagatelj zahtevka oziroma imetnik
registracije.
Stroške za izdajo certifikata za naprave plača proizvajalec oziroma uvoznik.
Stroške v zvezi z rednimi pregledi naprav plačajo imetniki, ki uporabljajo naprave.
Stroške analiz rastlin oziroma rastlinskih proizvodov na
vsebnost ostankov FFS pri inšpekcijskem nadzoru plača
uporabnik FFS, če ta ni znan pa imetnik rastlin oziroma
rastlinskih proizvodov, če ostanki FFS presegajo predpisane mejne vrednosti ostankov FFS.
Stroške analiz tal in drugih predmetov pri inšpekcijskem nadzoru uporabe FFS oziroma aktivnih snovi plača
imetnik zemljišča, če se ugotovi prepovedana oziroma nepravilna uporaba.
Stroške analiz rastlin in drugih predmetov pri inšpekcijskem nadzoru nepravilne uporabe FFS na zahtevo stranke
plača uporabnik FFS, če ostanki FFS presegajo mejne vre-
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dnosti oziroma kadar se na rastlinah, kjer se FFS ne uporabljajo, ugotovi prisotnost ostankov FFS, sicer pa stranka, ki je
pregled zahtevala.
Stroške preiskav FFS pri inšpekcijskem nadzoru plača
imetnik registracije FFS, če to FFS ne ustreza odločbi o
registraciji.
Stroške testiranja naprav pri inšpekcijskem nadzoru
plača proizvajalec oziroma uvoznik, če naprava ne izpolnjuje
pogojev iz certifikata.
Višino stroškov iz prvega odstavka tega člena predpiše
vlada.
Višino stroškov iz drugega in tretjega odstavka tega
člena predpiše minister.
Drugi stroški iz tega člena so dejanski stroški postopka.
VIII. MEDNARODNI PROMET
50. člen
(uvoz FFS)
FFS smejo uvažati le pravne in fizične osebe iz 5. člena
tega zakona.
Nadzor nad uvozom FFS opravlja fitosanitarni inšpektor.
Mejne prehode za promet FFS čez državno mejo določi minister.
51. člen
(uvoz naprav za nanašanje FFS)
Uvažati se smejo naprave, ki imajo certifikat ali dovoljenje pristojnega organa. Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, carinski organi ne morejo odobriti carinsko
dovoljene rabe oziroma uporabe, razen tranzita in carinskega skladiščenja, če naprava nima predpisanega certifikata
oziroma dovoljenja.
Minister predpiše pogoje za uvoz na podlagi dovoljenja.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena minister lahko predpiše, da za posamezne vrste naprav oziroma
posamezne namene, certifikat oziroma dovoljenje ni potrebno.
IX. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
RASTLIN IN SEMENARSTVO
52. člen
(pooblastila in naloge uprave)
Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo ima po tem zakonu naslednje naloge in pooblastila:
– medresorska koordinacija dela in sodelovanje v zvezi
z registracijo FFS,
– vodenje postopkov registracije FFS in izdaja dovoljenj,
– vodenje evidenc, registrov in seznamov,
– priprava predpisov in opravljanje drugih upravnih nalog z delovnega področja in skrb za njihovo izvajanje,
– izvedba javnih razpisov po tem zakonu, izdajanje
odločb o koncesijah, sklepanje koncesijskih pogodb ter
drugih pogodb za izvajanje javnih služb po tem zakonu,
– ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in vpisovanje v register iz 5. člena tega zakona,
– spremljanje stanja na področju prometa oziroma uporabe FFS in sodelovanje pri pripravi ukrepov,
– sprejemanje programov v zvezi z ukrepi za pravilno
uporabo FFS ter skrb za izvajanje programov,
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– uvajanje načel dobre kmetijske prakse in integriranega varstva rastlin,
– koordinacija dela in skrb za uskladitev mejnih vrednosti ostankov FFS v rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih ter izvajanje monitoringa ostankov FFS v rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih,
– priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za
organe in mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi in na podlagi
mednarodnih pogodb,
– skrb za obveščanje javnosti in zainteresiranih o zadevah z delovnega področja,
– izdaja publikacij z delovnega področja,
– skrb za vzpostavitev informacijskega sistema z delovnega področja, zbiranje, obdelovanje, posredovanje in hranjenje podatkov z delovnega področja in upravljanje z informacijskim sistemom,
– skrb za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev z delovnega področja,
– sodelovanje z drugimi organi v državi in tujini na delovnem področju,
– opravljanje drugih nalog.
X. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
53. člen
(inšpektorji)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo kmetijski, fitosanitarni in
zdravstveni inšpektor, vsak v okviru svojih pristojnosti.
Pritožba zoper odločbe inšpektorjev iz prejšnjega odstavka ne zadrži njihove izvršitve.
54. člen
(pooblastila kmetijskega inšpektorja)
Kmetijski inšpektor ima na podlagi tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, naslednja pooblastila:
– prepove promet s FFS, če ni predpisano registrirano,
– prepove uporabo FFS, če zanj ni izdano predpisano
dovoljenje,
– prepove promet oziroma uporabo s prepovedanimi
FFS,
– prepove promet, če je FFS potekel rok uporabe,
– preverja izpolnjevanje pogojev glede kadrov pravnih
in fizičnih oseb iz 5. člena tega zakona,
– do odprave pomanjkljivosti prepove opravljanje dejavnosti prometa s FFS, če pravna ali fizična oseba ne
izpolnjuje predpisanih pogojev glede kadrov. O tem inšpektor obvesti pristojni organ,
– prepove promet s FFS, če FFS ni v skladu z odločbo
o registraciji (embalaža, etiketa, razvrstitev, oznake, navodilo za uporabo, fizikalno-kemijska sestava in drugo),
– prepove uporabo FFS, če se FFS nepravilno uporablja,
– ugotavlja identiteto kršitelja v primeru suma kršitve
določb tega zakona ter kršitev po potrebi tudi fotografira
oziroma posname,
– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi prekoračeno
predpisano mejno vrednost ostankov FFS v oziroma na rastlinah in rastlinskih proizvodih pred prometom,
– jemlje vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov, tal, škropilne mešanice, FFS in druge potrebne vzorce,
– vzame iz prometa napravo za nanašanje FFS in odredi preverjanje skladnosti s certifikatom,
– prepove promet z napravo za nanašanje FFS, če
nima predpisanega certifikata,

Stran

1172 / Št. 11 / 16. 2. 2001

– prepove promet z napravo za nanašanje FFS, če ni
skladna s certifikatom,
– prepove uporabo naprav, če nima znaka o rednem
pregledu oziroma, če ni redno pregledana,
– preverja, ali izvajalci javnih služb po tem zakonu izpolnjujejo predpisane pogoje oziroma ravnajo v skladu s
predpisi oziroma koncesijsko pogodbo, ter odredi odpravo
nepravilnosti,
– opravi druga dejanja in odredi druge ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov.
55. člen
(pooblastila fitosanitarnega inšpektorja)
Fitosanitarni inšpektor ima na podlagi tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, naslednja pooblastila:
– pri uvozu FFS, ki so razvrščena kot nevarna, preverja
skladnost varnostnega lista s predpisi o kemikalijah,
– prepove uvoz FFS, če FFS ni ustrezno registrirano,
razvrščeno, pakirano in označeno ter opremljeno z navodilom za uporabo, če nima ustreznega dovoljenja ali če je
promet s tem FFS prepovedan, razen če gre za primere iz
drugega odstavka 3. člena tega zakona,
– začasno prepove uvoz FFS, če je treba odpraviti
pomanjkljivosti na pošiljki FFS ali na dokumentaciji, ki jo
spremlja,
– opravi druga dejanja in odredi druge ukrepe glede
FFS in prometa FFS v skladu s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanih predpisov.
56. člen
(pooblastila zdravstvenega inšpektorja)
Zdravstveni inšpektor ima na podlagi tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, naslednja pooblastila:
– pred vpisom v register iz prvega odstavka 5. člena
tega zakona ugotavlja izpolnjevanje pogojev glede prostorov
oziroma opreme pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo promet s FFS,
– preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev glede prostorov oziroma opreme pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo
promet s FFS,
– do odprave pomanjkljivosti prepove opravljanje dejavnosti prometa s FFS, če pravna ali fizična oseba ne
izpolnjuje predpisanih pogojev glede prostorov in opreme.
O tem inšpektor obvesti pristojni organ.
XI. PODATKI
57. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)
Zaradi urejanja prometa in nadzora nad prometom in
uporabo FFS pristojni organ lahko za vodenje in vzdrževanje
podatkovnih zbirk pridobiva in uporablja podatke, ki jih v
okviru predpisanih zbirk podatkov vodijo državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ter drugi pooblaščeni
organi, zlasti iz:
– zbirk podatkov iz področja kemikalij,
– zbirk podatkov o onesnaženosti zemljišč in vod,
– zbirk podatkov o vodah in ekološko pomembnih območjih,
– zemljiškega katastra in zemljiške knjige (parcelna številka, meja parcele, površina, lastnik, uporabnik),
– osnovnih podatkov iz Centralnega registra prebivalstva za lastnika ali uporabnika (EMŠO, ime, priimek in na-
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slov), potrebnih za vzdrževanje svojih zbirk podatkov in stanj
iz Centralnega registra prebivalstva.
Pristojni organ pri tem skladno s svojimi funkcijami
povezuje svoje zbirke podatkov z vsemi zbirkami podatkov,
ki se vodijo pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
Pristojni organ posreduje podatke iz svojih registrov in
evidenc drugim državnim organom in organom lokalnih skupnosti, če jih ti potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih
nalog, javnemu zavodu, ki je pooblaščen za zbiranje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij ter
drugim pooblaščenim organizacijam in izvajalcem javnih služb, če jih ti potrebujejo za izvajanje nalog iz delovnega področja pristojnega organa.
Podatkov, za katere velja tajnost po tem zakonu ali
katerih uporaba je omejena še z drugimi zakoni (statistika,
davčna služba), ni dovoljeno posredovati.
Podatke iz prvega odstavka tega člena, ki imajo naravo
osebnih podatkov, posredujejo upravljalci zbirk podatkov v
skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Upravljalci zbirk podatkov iz tega člena posredujejo
podatke brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za potrebne dodatne izvode oziroma obdelave.
Zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu vzpostavi in vodi
pristojni organ, se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.
Način povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in način pridobivanja podatkov iz drugih zbirk podatkov predpiše
minister v soglasju s pristojnimi ministri za evidence na tem
področju in skladno s programom statističnih raziskovanj.
58. člen
(mednarodna izmenjava podatkov)
Pristojni organ izmenjuje podatke na mednarodni ravni
o registriranih FFS, o prepovedih, prenehanju registracij ali
omejitvah uporabe.
Informacija mora vsebovati najmanj:
– ime proizvajalca oziroma imetnika registracije,
– trgovsko ime FFS,
– fizikalno-kemijske lastnosti FFS,
– ime in vsebnost vseh aktivnih snovi, ki jih sredstvo
vsebuje, namen uporabe,
– začasne mejne vrednosti ostankov FFS v rastlinah,
če s predpisi še niso določene,
– v primeru prenehanja dovoljenja razloge za prenehanje,
– potrebne podatke za oceno začasnih mejnih vrednosti ostankov FFS v rastlinah.
Na mednarodni ravni se enkrat letno izmenja tudi register dovoljenih FFS v Republiki Sloveniji.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
posameznikov)
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 10,000.000
tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če na ozemlju Republike Slovenije daje v promet in
uporabo FFS, ki ni registrirano oziroma, če zanj ni izdano
predpisano dovoljenje (prvi odstavek 3. člena);
– če ne hrani evidence v skladu s četrtim odstavkom
6. člena tega zakona;
– če uporablja zračna plovila za nanos FFS; (tretji odstavek 8. člena);
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– če uporablja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom
8. člena tega zakona;
– če svetuje, oglašuje ali priporoča FFS v nasprotju s
petim odstavkom 8. člena tega zakona;
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede strokovne usposobljenosti ali pogojev glede naprav (prvi odstavek
9. člena);
– če kot vlagatelj zahtevka ne poizve pri pristojnemu
organu, ali je že registrirano identično FFS (drugi odstavek
17. člena);
– če ne obvesti pristojnega organa o vseh novih podatkih o možnem nevarnem vplivu FFS ali njegovega ostanka
(22. člen);
– če kot imetnik registracije ne upošteva roka in pogojev iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona;
– če opravlja preskušanje FFS v nasprotju z izdanim
dovoljenjem za raziskavo oziroma razvoj (30. člen);
– če uporablja FFS v nasprotju z dovoljenjem za razširitev uporabe (32. člen);
– če javno službo opravlja v nasprotju s predpisi ali
koncesijsko pogodbo (34. člen in tretji odstavek 36. člena);
– če daje v promet naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev
iz certifikata (prvi odstavek 45. člena);
– če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja
inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem
ovira, žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov pojasnil ali
potrebnih predmetov.
Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 5,000.000
tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje
iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.
Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 500.000
tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
60. člen
(mandatne kazni pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
posameznikov)
Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj
na kraju, se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če daje v promet FFS, ki ni razvrščeno, pakirano in
označeno v skladu s predpisi, vključno z navodilom za uporabo (4. člen);
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje
prometa s FFS (prvi odstavek 5. člena);
– če nima odgovorne osebe za opravljanje prometa s
FFS (drugi odstavek 5. člena);
– če pristojnemu organu ne sporoči podatkov v predpisanem roku (6. člen);
– če ne vodi evidence na predpisan način (6. člen);
– če prodaja FFS na mestu prodaje v nasprotju z odločbo pristojnega organa (prvi odstavek 7. člena);
– če FFS ne uporablja na predpisan način (prvi in drugi
odstavek 8. člena);
– če daje v prost promet in splošno uporabo FFS, ki so
razvrščena kot T+ (prvi odstavek 11. člena);
– če nima dovoljenja ali ustrezno usposobljenega osebja za promet in uporabo tistih FFS, ki so razvrščena kot T+
(drugi odstavek 11. člena);
– če daje v promet oziroma uporablja FFS v nasprotju s
prepovedjo oziroma omejitvijo pristojnega organa (12. člen);
– če daje v promet oziroma uporablja neregistrirano
FFS v nasprotju z izjemnim dovoljenjem (prvi odstavek
31. člena);
– če daje v promet naprave brez predpisanega certifikata (drugi odstavek 45. člena);
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– če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi
odstavek 47. člena);
– če ne vodi in hrani evidence v skladu s 46. in 48.
členom tega zakona;
– če uvaža FFS, pa za to ni registriran (50. člen).
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj
na kraju, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje
posameznik, ki stori dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj
na kraju, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
61. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik:
– če FFS ne uporablja na predpisan način (prvi in drugi
odstavek 8. člena);
– če uporablja zračna plovila za nanos FFS (tretji odstavek 8. člena);
– če uporablja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom
8. člena tega zakona;
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede usposobljenosti ali naprav za nanašanje FFS (prvi odstavek 9. člena);
– če uporablja FFS v nasprotju z omejitvijo ali prepovedjo pristojnega organa (12. člen);
– če ne obvesti pristojnega organa o nevarnem vplivu
FFS (22. člen);
– če uporablja neregistrirano FFS v nasprotju z izjemnim dovoljenjem (prvi odstavek 31. člena);
– če uporablja FFS v nasprotju z dovoljenjem za razširitev uporabe (32. člen);
– če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja
inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem
ovira, žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov pojasnil ali
potrebnih predmetov.
62. člen
(mandatne kazni posameznikov)
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj
na kraju, se za prekršek kaznuje posameznik:
– če daje FFS v promet pa za to ni registriran (prvi
odstavek 5. člena);
– če sam nanaša FFS iz drugega odstavka 11. člena
tega zakona;
– če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi
odstavek 47. člena);
– če uvaža FFS, pa za to ni registriran (50. člen).
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
(nadzor nad prometom čez državno mejo)
Po sprejemu Republike Slovenije v polnopravno članstvo EU se naloge nadzora nad prometom čez državno mejo
z državami članicami EU prenesejo v notranji promet, katerega nadzor opravlja kmetijski inšpektor.
Do sprejema predpisa iz 50. člena tega zakona o določitvi mejnih prehodov za promet FFS čez državno mejo, se
uporablja odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu
pošiljke rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled
(Uradni list RS, št. 92/99).
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64. člen
(vlagatelj zahtevka za registracijo FFS)
Po sprejemu Republike Slovenije v polnopravno članstvo EU lahko zahtevek za registracijo FFS, ki ga namerava
dati v promet in uporabo na območje Republike Slovenije,
vloži pravna ali fizična oseba s stalnim sedežem ali naslovom
v katerikoli državi članici EU.
65. člen
(pogoji za opravljanje prometa s FFS po sprejemu
Republike Slovenije v polnopravno članstvo EU)
Po sprejemu Republike Slovenije v polnopravno članstvo EU se lahko s prometom FFS in naprav za nanašanje
FFS na območju Republike Slovenije ukvarjajo pravne in
fizične osebe s sedežem ali naslovom v katerikoli državi
članici EU, če izpolnjujejo predpisane pogoje.
66. člen
(nedokončani postopki za registracijo FFS)
Postopek za registracijo FFS, ki je bil uveden pred
uveljavitvijo tega zakona, se nadaljuje po določbah tega
zakona.
67. člen
(pristojni organ)
Do ustanovitve Uprave Republike Slovenije za varstvo
rastlin in semenarstvo opravlja naloge pristojnega organa
po tem zakonu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
68. člen
(predpisi, izdani na podlagi tega zakona in rok za njihovo
izdajo)
Predpisi na podlagi tega zakona se izdajo v dveh letih
po uveljavitvi tega zakona.
Minister lahko poleg predpisov, predvidenih v posameznih členih tega zakona izda tudi druge predpise, potrebne za izvedbo tega zakona.
69. člen
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)
Do izdaje novih predpisov na podlagi tega zakona, se
uporabljajo naslednji predpisi:
– pravilnik o mejnih vrednostih pesticidov v oziroma na
rastlinah oziroma živilih rastlinskega izvora (Uradni list RS,
št. 54/99),
– pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje FFS (Uradni list RS, št. 56/99 in 71/00),
– pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra naprav
certificiranih tipov, ki so uspešno oziroma neuspešno prestale redni pregled (Uradni list RS, št. 68/95),
– pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
(Uradni list RS, št. 12/00),
– odredba o obveznem sodelovanju imetnikov pri zatiranju škodljivih organizmov na železniških objektih (Uradni
list RS, št. 42/95),
– seznam FFS, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/00),
– seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bila v
času od 31. januarja do 31. marca 2000 spremenjena uporaba v dovoljenju za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 37/00),
– seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je so
bila v času od 31. januarja do 31. marca 2000 izdana dovo-
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ljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
37/00),
– seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od
28. decembra 1998 do 31. januarja 2000 prenehala veljati
dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 15/00),
– seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo v
času od 1. januarja do 2. aprila 1999 izdano podaljšanje
dovoljenja za trgovanje oziroma spremenjena uporaba v dovoljenju za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
29/99),
– seznami fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od
1. avgusta 1996 do 28. decembra 1998 prenehala veljati
dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 36/97, 36/98 in 1/99),
– seznam fitofarmacevtskih sredstev, katerih trgovanje
in uporaba sta od 15. junija 1996 prepovedana ali omejena
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/96),
– seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od
1. aprila 1998 do 28. decembra 1998 prenehala veljati
dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 1/99)
– pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 27/95, 69/95),
– pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za notranji promet sredstev za varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 32/91),
– pravilnik o natančnejših merilih o označevanju strupov v skupine in o metodah za določanje stopnje strupenosti posameznih strupov, razen 1., 15., 16. in 17. člena
(Uradni list SFRJ, št. 1/83),
– pravilnik o pogojih, pod katerimi smejo podjetja oziroma druge pravne osebe opravljati biološke prve preiskave
in preiskave fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti sredstev za varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 36/91),
– pravilnik o vrsti naprav za dezinsekcijo, dezinfekcijo
in deratizacijo v skladiščih blaga rastlinskega izvora (Uradni
list SRS, št. 22/80),
– pravilnik o zahtevani opremi in strokovni usposobljenosti delavcev organizacij združenega dela, ki opravljajo
dezinsekcijo, dezinfekcijo ali deratizacijo tretjim osebam in
o postopku pri opravljanju tega dela (Uradni list SRS, št.
22/80),
– pravilnik o strokovnem usposabljanju ter vsebini in
načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz
varstva rastlin (Uradni list RS, št. 12/00 in 1/01),
– pravilnik o obrazcu, izkaznici, znački mejnega fitosanitarnega inšpektorja (Uradni list RS, št. 47/93),
– pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in drugi prostori za skladiščenje rastlin in podjetja, ki se
ukvarjajo z dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter z deratizacijo prostorov (Uradni list SFRJ, št. 33/91),
– pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
(Uradni list RS, št. 12/00),
– odredba o varstvu čebel pred kemičnimi sredstvi za
varstvo rastlin (Uradni list SRS, št. 23/77),
– odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin,
proizvedenih iz novih aktivnih snovi (Uradni list RS, št. 7/93
in 39/93),
– odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje kemičnih, fizikalnih in bioloških preiskav sredstev za varstvo
rastlin (Uradni list RS, št. 7/93 in 39/93),

Uradni list Republike Slovenije
– odločba o prepovedi oziroma omejitvi prometa in
uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov,
ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva (Uradni list
RS, št. 13/99),
– odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih
se lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled (Uradni
list RS, št. 92/99),
– uredba o stroških razvrstitve FFS v skupino nevarnosti in izdaje dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 14/00),
– uredba o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih
proizvodih (Uradni list RS, št. 13/99).
70. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 4., 5. in 6. točka 3. člena; določbe V. in VI. poglavja;
prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 53. člena ter določbe X.,
XI., XII. in XIII. poglavja, v točkah, ki se nanašajo na FFS,
zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.
82/94 in 8/00),
– drugi in tretji odstavek 49. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) v določbah, ki se nanašajo na
FFS.
71. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O POPRAVI KRIVIC
(ZPKri-A)
1. člen
V zakonu o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96) se
drugi odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
“Zahteva se lahko vloži najkasneje do 31. 12. 2001.”
2. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Zahteva za revizijo se lahko vloži najkasneje do 31. 12.
2001.”
3. člen
Vse zahteve iz 10. in 23. člena zakona, ki so bile
vložene pred uveljavitvijo tega zakona, se štejejo za pravočasne in se obravnavajo enako kot zahteve, ki bodo vložene
po njegovi uveljavitvi.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/94-34/17
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Št. 321-09/00-3/1
Ljubljana, dne 30. januarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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665.

Zakon o članstvu Republike Slovenije v Razvojni
banki Sveta Evrope (ZČRBSE)

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

664.

Zakon o spremembah zakona o popravi krivic
(ZPKri-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona
o popravi krivic (ZPKri-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o popravi
krivic (ZPKri-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2001.

UKAZ
o razglasitvi zakona o članstvu Republike
Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope
(ZČRBSE)
Razglašam zakon o članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (ZČRBSE), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2001.
Št. 001-22-8/01
Ljubljana, dne 9. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Št. 001-22-7/01
Ljubljana, dne 9. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
V RAZVOJNI BANKI SVETA EVROPE (ZČRBSE)

Stran
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1. člen
S tem zakonom se urejajo vprašanja v zvezi s članstvom Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope, v
skladu s pogoji Razvojne banke Sveta Evrope.
2. člen
V skladu s sklepom upravnega odbora Razvojne banke
Sveta Evrope, da Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj
preimenuje v Razvojno banko Sveta Evrope (Council of Europe Development Bank), se v Republiki Sloveniji uporablja
ime Razvojna banka Sveta Evrope (v nadaljnjem besedilu:
banka).
3. člen
Ministrstvo, pristojno za finance in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skrbita za uresničevanje vseh pravic
in obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v
banki.
Ministrstvi iz prejšnjega odstavka sta pristojni za komuniciranje z banko.
Minister, pristojen za finance in minister, pristojen za
zunanje zadeve, izdata potrebne listine in izvedeta opravila,
ki so potrebna za uresničevanje pravic in obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, je fiskalni agent Republike Slovenije v poslovanju z banko.
Delnice Republike Slovenije v banki so premoženje
Republike Slovenije in so v skrbi ministrstva, pristojnega za
finance. Sredstva za plačilo dospelih obveznosti iz naslova
povečanj delniškega kapitala banke ter morebitnih drugih
obveznosti, določenih v skladu s pravili banke se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije odloča o vsakokratnem povečanju kapitala banke, svojo odločitev pa posreduje v vednost Državnemu zboru Republike Slovenije.
5. člen
Republiko Slovenijo v administrativnem svetu banke
predstavlja predstavnik ministrstva, pristojnega za finance, v
upravnem odboru pa predstavnik ministrstva, pristojnega za
zunanje zadeve.
Predstavnike po tem členu imenuje Vlada Republike
Slovenije.
6. člen
Vlada Republike Slovenije lahko določi natančnejše
pogoje za izvajanje obveznosti do banke.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/00-25/1
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Uradni list Republike Slovenije

666.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz
kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad
Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu
Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo
programov pri popotresni obnovi in spodbujanju
razvoja Posočja (ZPOKP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga
najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije
in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope
za socialni razvoj, za izvedbo programov
pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja
Posočja (ZPOKP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita,
ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo
programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 1. februarja 2001.
Št. 001-22-9/01
Ljubljana, dne 9. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI STA GA NAJELA
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
IN SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ IN
OHRANJANJE SLOVENSKEGA PODEŽELJA
PRI SKLADU SVETA EVROPE ZA SOCIALNI
RAZVOJ, ZA IZVEDBO PROGRAMOV PRI
POPOTRESNI OBNOVI IN SPODBUJANJU
RAZVOJA POSOČJA (ZPOKP-A)
1. člen
V zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike
Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj,
za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju
razvoja Posočja (ZPOKP, Uradni list RS, št. 67/98) se besedilo “Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj” spremeni v
“Razvojno banko Sveta Evrope”.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Za prvim odstavkom 1. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
“Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja
(v nadaljnjem besedilu: kreditojemalec) za dodaten znesek
kredita, ki ga kreditojemalec najame pri Razvojni banki Sveta Evrope v višini EUR 2 mio (v tolarski protivrednosti
418,330.000 tolarjev, preračunano po tečaju na dan odobritve kredita 21. 9. 2000, ki se v času trajanja kredita
spreminja), za financiranje srednjih in malih podjetij (turizem, trgovina, lokalna industrija) z namenom pridobitve novih delovnih mest v Posočju, pod enakimi pogoji, kot so
navedeni v prvem odstavku tega člena.”
Dosedanji drugi odstavek 1. člena postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
“Skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena bo
Republika Slovenija v primeru, da kreditojemalca ne bosta
poravnala svojih dospelih obveznosti iz naslova kreditov, na
poziv kreditodajalca plačala te obveznosti namesto kreditojemalcev.”
3. člen
V 2. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
“Dodatek k pogodbi o poroštvu, podpisani 12. novembra 1998 med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj
(sedaj Razvojna banka Sveta Evrope) in Republiko Slovenijo, v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše s kreditodajalcem minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec.”
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za plačilo obveznosti Republike Slovenije iz
tretjega odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.”

Št.

Št. 001-22-10/01
Ljubljana, dne 9. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM
PROMETU (ZZelP-A)
1. člen
V zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št.
92/99) se v 34. členu v tretjem odstavku za besedama “in
prejšnjem” dodata besedi “ter šestem”.
V četrtem odstavku se za besedo “prvem” dodata besedi “in šestem”.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
“Država v letu 2001 prevzame dolgove javnega podjetja Slovenske železnice d.d. iz naslova posojil, najetih na
podlagi zakona o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova
posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v
smeri Puconci-Hodoš-državna meja (Uradni list RS, št.
85/00).”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/97-8/4
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/98-81/2
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

667.

Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem
prometu (ZZelP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona
o železniškem prometu (ZZelP-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o železniškem
prometu (ZZelP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 1. februarja 2001.
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VLADA
668.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil
rastlinskega izvora

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99,
56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil
rastlinskega izvora
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo
snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil rastlinskega izvora (v nadaljnjem besedilu: krmila)
in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije
snovi.

Stran
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Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to
uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave z naslednjimi dejavnostmi:
– proizvodnja krmil za domače živali, vključno s hranilnimi dodatki,
– mletje živinske krme rastlinskega izvora,
– proizvodnja krmil za hišne živali
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vir onesnaževanja, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega
15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m 3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE, in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi, določenih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja, letna količina ne presega količine za
nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadno vodo iz
vira onesnaževanja:
– iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj
vira onesnaževanja,
– iz naprav za pripravo vode znotraj vira onesnaževanja,
– za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v virih onesnaževanja.
4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok neposredno v vode in v kanalizacijo so
določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljavca ali
lastnika vira onesnaževanja, določi večjo koncentracijo usedljivih snovi v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to
določeno v prilogi 1, če je iz dokumentacije, ki je priložena
vlogi, razvidno, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira
onesnaževanja v javno kanalizacijo, na vtoku v komunalno ali
skupno čistilno napravo koncentracija usedljivih snovi ne
presega 10 mg/l.

6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja lahko izvaja zaradi čim manjšega onesnaževanja iz
vira onesnaževanja, so:
1. zmanjšanje porabe sveže vode z uporabo čistilnih
postopkov, varčnih z vodo (npr. visokotlačno pranje) in večkratno uporabo čistilnih vod;
2. ločeno zbiranje odpadne vode, kot je kapnina iz
skladiščenja surovine, razkosavanja surovine, para iz posrednega sušenja;
3. vključevanje padavinske vode v krogotok čistilnih
vod;
4. ukrepi, ki zagotavljajo enakomeren vtok odpadne
vode na čistilno napravo iz neposrednih in posrednih virov
onesnaževanja;
5. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode na skupno čistilno napravo in uporaba
mehanskih postopkov (sejanje, sedimentacija, nevtralizacija, flotacija);
6. fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika in nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju odpadne
vode v vodotok;
7. odstranjevanje trdnih ostankov iz proizvodnje in
ostankov iz obdelave odpadne vode.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
8. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe
do 31. decembra 2002.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-31/2001-1
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja
Parametri odpadne vode

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura
2. pH
3. Usedljive snovi
III. ANORGANSKI PARAMETRI
26. Amonijev dušik
33. Celotni fosfor
IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik – TOC
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5

Izražen kot

Enota

Mejne vrednosti
za iztok v vode

Mejne vrednosti
za iztok v kanalizacijo

°C
pH
mg/l

30
6,5 – 8,5
0,3

35
6,0 – 9,5
10

N
P

mg/l
mg/l

5
2 (1(b))

a)
-

C
O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l

30
90
20

-
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Zaporedne številke parametrov odpadne vode pri
posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz uredbe.
Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z
zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost
100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave
z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 200 mg/l,
b) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se zlivajo v morje in za odvajanje v morje.

669.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
sredstev za lepljenje

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99,
56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev
za lepljenje
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo
snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje, in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije
snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to
uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za
proizvodnjo želatine in njenih derivatov, kleja in lepil, če se
pri tem uporabljajo surovine živalskega izvora (v nadaljnjem
besedilu: vir onesnaževanja).
3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vir onesnaževanja, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega
15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m 3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE, in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi, določenih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja, letna količina ne presega količine za
nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadno vodo iz
vira onesnaževanja:
– iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj
vira onesnaževanja,
– iz naprav za pripravo vode znotraj vira onesnaževanja,
– za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v virih onesnaževanja.

Št.
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4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok neposredno v vode in v kanalizacijo so
določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljavca ali
lastnika vira onesnaževanja, določi večjo koncentracijo usedljivih snovi v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to
določeno v prilogi 1, če je iz dokumentacije, ki je priložena
vlogi, razvidno, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira
onesnaževanja v javno kanalizacijo, na vtoku v komunalno ali
skupno čistilno napravo koncentracija usedljivih snovi ne
presega 10 mg/l.
6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja lahko izvaja zaradi čim manjšega onesnaževanja iz
vira onesnaževanja, so:
1. zmanjšanje porabe sveže vode z uporabo čistilnih
postopkov, varčnih z vodo (npr. visokotlačno pranje, večkratno uporabo čistilnih vod);
2. vračanje očiščene odpadne vode in kondenzatov iz
uparjalnika v proizvodnjo;
3. vključevanje padavinske vode v krogotok čistilnih
vod;
4. opustitev uporabe organskih topil (zlasti halogeniranih topil) za predhodno obdelavo surovine;
5. prednostna uporaba konservirnih sredstev za kožni
in kostni klej, ki nimajo lastnosti nevarnih snovi;
6. opustitev uporabe halogeniranih (snovi) kemikalij za
dezodoriranje odpadnih voda;
7. ukrepi, ki zagotavljajo enakomeren vtok odpadne
vode na čistilno napravo iz neposrednih in posrednih virov
onesnaževanja;
8. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode na skupno čistilno napravo in uporaba
mehanskih postopkov (sejanje, sedimentacija, nevtralizacija, flotacija);
9. fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika in nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju odpadne
vode v vodotok;
10. odstranjevanje trdnih ostankov iz proizvodnje in
ostankov iz obdelave odpadne vode.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
8. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe
do 31. decembra 2002.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-32/2001-1
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja
Parametri odpadne vode

Izražen kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura
2. pH
3. Usedljive snovi
6. Strupenost SD (a)
III. ANORGANSKI PARAMETRI
26. Amonijev dušik
32. Klorid
33. Celotni fosfor
IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik – TOC
38. Kemijska potreba po kisiku –KPK
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5
40. Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe,
mineralna olja …)

Enota

Mejne vrednosti
za iztok v vode

Mejne vrednosti
za iztok v kanalizacijo

oC

pH
mg/l

30
6,5 – 8,5
0,3
2

35
6,0 – 9,5
10
-

N
Cl
P

mg/l
mg/l
mg/l

5
c)
2 (1(d))

b)
-

C
O2
O2

mg/l
mg/l
mg/l

30
90
20

-

mg/l

20

100

Zaporedne številke parametrov odpadne vode pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz
uredbe.
Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) meritev parametra, kolikor gre za utemeljen sum škodljivega vpliva odpadne vode na vodotok,
b) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za
odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,
c) mejna vrednost je določena posredno s strupenostjo,
d) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se
zlivajo v morje in za odvajanje v morje.

670.

Sklep o ustanovitvi medresorske komisije za
varno ravnanje s kemikalijami

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) in 56. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) je Vlada Republike Slovenije
na 9. seji dne 25. 1. 2001 sprejela

SKLEP
o ustanovitvi medresorske komisije za varno
ravnanje s kemikalijami
1. člen
Ustanovi se medresorska komisija za varno ravnanje s
kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Komisija usklajuje vladno politiko in delo pristojnih ministrstev, ter ukrepe in programe, ki jih sprejema Vlada
Republike Slovenije za varno ravnanje s kemikalijami.
Varno ravnanje s kemikalijami obsega za ljudi in okolje
varno proizvodnjo, uporabo, promet in transport kemikalij,
ravnanje z odpadki kemikalij, ter ukrepanje ob nesrečah s
kemikalijami.
Komisija mora letno poročati Vladi Republike Slovenije
o svojem delu.
3. člen
Komisija:
– pripravi in predlaga Vladi Republike Slovenije nacionalni program za ravnanje s kemikalijami,

– spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa za ravnanje s kemikalijami, ter
– spremlja in usklajuje delo pristojnih ministrstev in
organov na področju kemikalij.
Namen dela komisije je združiti in usmeriti delovanje
vseh subjektov, ki neposredno ali posredno prispevajo h
kemijski varnosti v Republiki Sloveniji (državne institucije in
organi, vzgojne in izobraževalne ustanove, gospodarske družbe, nevladne organizacije in interesne skupine in drugi) in s
tem zagotoviti pogoje za neomejen razvoj kemijske znanosti
in uporabo njenih dosežkov v splošno dobrobit njenih prebivalcev, obenem pa zagotoviti največjo možno stopnjo kemijske varnosti za ljudi in okolje.
4. člen
V komisijo se imenujejo naslednji člani:
– državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, pristojen
za zaščito in reševanje,
– državni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo,
– državni sekretar v Ministrstvu za promet,
– državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– državni sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor,
– državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport,
– državni sekretar v Ministrstvu za zdravstvo,
– državni sekretar v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za informacijsko družbo,
– direktor Urada za kemikalije Republike Slovenije,
– direktor Statističnega urada Republike Slovenije,
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– direktor Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije.
Poleg rednih članov lahko komisija sama predlaga in
imenuje tudi pridružene člane, ki so lahko:
– predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kemijske varnosti in varovanja okolja,
– znanstveniki in strokovnjaki, ki poklicno delajo na
področju kemikalij in kemijske varnosti,
– predstavniki organizacij delavcev.
Vlada Republike Slovenije lahko imenuje v komisijo
tudi višje upravne delavce, ki so namestniki rednih članov.

Št.

njenega dela niso bile zaključene, se prenesejo na komisijo
in se po potrebi nadaljujejo.
11. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-12/2001-1
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5. člen
Predsednika komisije in njegovega namestnika izvoli
komisija izmed svojih rednih članov po načelu kroženja po
predstavniških skupinah. Njun mandat traja eno leto. Prvo
redno sejo komisije skliče direktor Urada za kemikalije Republike Slovenije, ki je v prvem mandatu tudi predsednik
komisije. Namestnika predsednika komisija izvoli na prvi
redni seji.

MINISTRSTVA
671.

6. člen
Za pripravo strokovnih podlag za odločanje komisije
lahko komisija ustanovi stalne ali občasne strokovne podkomisije, ki so praviloma sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov, ki sicer niso člani komisije.
Delo komisije in njenih podkomisij koordinira sekretar
komisije, ki je delavec Urada za kemikalije Republike Slovenije in v sodelovanju z Uradom za kemikalije Republike
Slovenije opravlja vsa strokovna, tehnična in administrativna
dela za potrebe komisije. Sekretar ni član komisije.
7. člen
Seje komisije sklicuje in vodi predsednik ali njegov
namestnik. Komisija sprejema odločitve z glasovanjem rednih članov in z absolutno večino.
8. člen
Seje komisije so praviloma javne. Posameznih sej komisije se lahko udeležijo tudi predstavniki delavcev in sindikatov, predstavniki skupin in organizacij, ki jih obravnavana
problematika neposredno zadeva, ter tudi predstavniki medijev.
Izjemoma lahko komisija posamezne točke dnevnega
reda obravnava na zaprtih sejah. Odločitev o tem sprejme
komisija v skladu s poslovnikom.
9. člen
Finančna sredstva za delovanje komisije in za podporo
skupnim medresorskim projektom varnega ravnanja s kemikalijami se zagotavljajo na posebni proračunski postavki Urada za kemikalije Republike Slovenije. Finančna sredstva za
izvajanje nalog, ki sodijo v okvir pristojnosti in rednih nalog
posameznih resorjev, načrtujejo in zagotavljajo posamezna
ministrstva v svojih proračunih.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha z delom
medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi, ki
je bila ustanovljena s sklepi Vlade Republike Slovenije,
št. 530-03/96-2/1-8 z dne 25. 6. 1996, št. 900-05/9753(R9, zadnji odstavek (imenovanje članov MKRNS), z
dne 5. 8. 1997 ter 530-03/97-2/1-8 z dne 6. 2. 1997.
Tekoči projekti, naloge in obveznosti medresorske komisije za ravnanje z nevarnimi snovmi, ki do dne prenehanja
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Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta
Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni ter
ukrepov za njegovo varovanje

Na podlagi 15. člena zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 49/98) minister za notranje zadeve izdaja

ODREDBO
o določitvi objekta in okoliša objekta Centra
za tujce v Velikem Otoku pri Postojni ter ukrepov
za njegovo varovanje
I
Objekt in okoliš objekta Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni (v nadaljevanju: center) je zaradi funkcije
izvajanja strožjega policijskega nadzora nad tujci, ki so v
postopku odstranitve iz države, posebnega pomena za
opravljanje nalog policije.
II
Objekt iz prejšnje točke te odredbe je objekt bivše
vojaške pralnice, ki je last Republike Slovenije, v upravljanju
Ministrstva za notranje zadeve in se nahaja v vasi Veliki Otok
pri Postojni v katastrski občini Zagon in je namenjen predvsem izvajanju strožjega policijskega nadzora v okviru Centra za tujce Uprave uniformirane policije.
III
Okoliš objekta je funkcionalno zemljišče, ki obsega
katastrsko parcelo št. 1449/2 vpisano v zemljiškoknjižnem
vložku 429 katastrske občine Zagon.
IV
Zaradi varovanja objekta in okolice objekta policija izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja.
Operativno varovanje obsega patruliranje, opazovanje
in zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh pojavov
in dogodkov v varovanem območju.
Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in
protipožarnega varovanja, videonadzor, fizične ograde ter
sistem, ki omogoča kontrolo vstopa – izstopa in zadrževanja
v centru.
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Fizično varovanje obsega neposredno, stalno ali občasno fizično prisotnost policistov v objektu in okolici objekta.
V
Objekt in okoliš objekta se varuje po stopnjah varovanja, ki jih narekuje število nastanjenih tujcev, stopnja ogroženosti objekta in varnostne razmere.
Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih
ukrepov.
Obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne stopnje varovanja določi generalni direktor policije z načrtom
varovanja.
VI
Način vstopanja v objekt in na območje okoliša objekta
ter gibanje v objektu in okolišu objekta določi generalni
direktor policije.
VII
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

672.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne
1. 2. 2001 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 565 Selnica ob Muri, 566 Sladki
Vrh, 567 Zgornja Velka, 572 Spodnje Hlapje, 573 Zgornje
Hlapje, 574 Počenik, 575 Šomat, 576 Srebotje, 577 Zgornji Jakobski Dol, 578 Polička vas, 609 Jareninski Dol, 613
Flekušek in 1392 Hubajnica se z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0021/3-506432/01
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.

Št. 453-00-2/2001
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.

Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

673.

Pravilnik o potrdilu o strokovni usposobljenosti
varnostnega svetovalca

Na podlagi 28. člena zakona o prevozu nevarnega
blaga (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za notranje
zadeve

PRAVILNIK
o potrdilu o strokovni usposobljenosti
varnostnega svetovalca
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino, obliko, veljavnost in način
izdaje potrdila o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (v nadaljevanju: potrdilo).
2. člen
Vsebina in oblika potrdila sta določeni v prilogi, ki je
sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
3. člen
Potrdilo izda izvajalec programa strokovnega usposabljanja.
Potrdilo se izda kandidatu, ki uspešno konča strokovno usposabljanje za varnostnega svetovalca.
Veljavnost potrdila je 5 let.
Izvajalec programa strokovnega usposabljanja podaljša veljavnost potrdila, če se je imetnik v letu pred iztekom
veljavnosti potrdila udeležil obnovitvenega tečaja in uspešno
opravil preizkus znanja. Novo petletno obdobje veljavnosti
se začne z dnem poteka veljavnosti potrdila.

Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
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4. člen
Potrdilo se izda v slovenskem in angleškem jeziku.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0212/2-1-226/11-01
Ljubljana, dne 5. februarja 2001.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
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Navodilo o vsebini in načinu vodenja
računovodskih evidenc za prejemnike državnih
nadomestil na področju železniškega prometa

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99) izdaja minister
za promet v soglasju z ministrom za finance

NAVODILO
o vsebini in načinu vodenja računovodskih
evidenc za prejemnike državnih nadomestil
na področju železniškega prometa
1. člen
To navodilo določa vsebino in način vodenja računovodskih evidenc, ki jih vodi prevoznik, ki opravlja železniški
prevoz potnikov v mednarodnem prometu, železniški prevoz
blaga in kombinirani prevoz in je prejel državna nadomestila
na podlagi uredbe o nadomestilu dela stroškov za prevoze,
raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene
prevozne storitve v železniškem prometu (Uradni list RS, št.
108/00).
2. člen
Prevoznik, ki je prejel državna nadomestila za uresničevanje posebnih interesov za namene predvidene v zakonu
(v nadaljevanju: prevoznik), vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun za dejavnost, v okviru
katere opravlja storitve, za katere je prejel državna nadomestila, ter preglednost uporabe sredstev teh nadomestil.
3. člen
Skladno s prejšnjim členom vodi prevoznik ločeno računovodsko evidenco za naslednje dejavnosti:
– železniški prevoz potnikov v mednarodnem prometu,
– železniški prevoza blaga in
– kombinirani prevoz.
4. člen
Prihodki in odhodki posamezne dejavnosti se ugotavljajo v podbilancah uspeha in obračunskih kalkulacijah za
posamezno dejavnost.
Uradne statistike prevoznika zagotavljajo podatke o obsegu opravljenih storitev posamezne dejavnosti, ki so podlage za izračune ključev za delitev stroškov in prihodkov od
poslovanja, kadar se v poslovnih knjigah prevoznika izkazujejo v skupnem znesku (v nadaljevanju: skupni stroški oziroma skupni prihodki) za vse dejavnosti, in se v ustreznem
deležu nanašajo na posamezno dejavnost.
5. člen
Za dejavnost železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu vodi prevoznik naslednje evidence:
– podbilanco uspeha železniškega prevoza potnikov v
mednarodnem prometu,
– obračunsko kalkulacijo železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu in
– uradne statistike o obsegu opravljenih storitev železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu na podlagi
obdelave vozovnic, ki so podlaga za ugotavljanje določenih
prihodkov in določenih odhodkov za železniški prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu.
Vir podatkov za vse prihodke in odhodke je podbilanca
uspeha železniškega prevoza potnikov, za izračun ključa
delitve skupnih prihodkov po številu potniških kilometrov (v
nadaljevanju: PKM), pa uradna statistika prevoznika.
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6. člen
Prihodki železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu so:
– prihodki od prodaje storitev na tujem trgu,
– ostali prihodki iz poslovanja (razen proračunskih sredstev po pogodbi), ki se delijo na notranji in mednarodni
železniški prevoz potnikov sorazmerno številu PKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza,
– prihodki od financiranja in izredni prihodki, ki se delijo na notranji in mednarodni železniški prevoz potnikov sorazmerno številu PKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza.
7. člen
Odhodki železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu so:
– stroški po pravilniku o vzajemni uporabi potniških in
prtljažnih vagonov v mednarodnem prometu – pravilnik RIC
(Mednarodna železniška unija – UIC 1. 1. 1990),
– stroški obmejnih storitev, vključno s stroški vleke na
tujem,
– preostali odhodki, ki se delijo na notranji in mednarodni železniški prevoz potnikov sorazmerno številu PKM,
opravljenim v posamezni vrsti prevoza.
8. člen
Za dejavnost železniškega prevoza blaga vodi prevoznik naslednje evidence:
– podbilanco uspeha železniškega prevoza blaga,
– obračunsko kalkulacijo železniškega prevoza blaga in
– uradne statistike o obsegu dela na podlagi obdelave
dokumentov za opravljene storitve v železniškem prevozu
blaga, ki so podlaga za izračun ključev za delitev določenih
skupnih stroškov na železniški prevoz blaga in kombinirani
prevoz blaga.
Vir podatkov za vse prihodke in odhodke je podbilanca
uspeha železniškega tovornega prometa, za izračun ključa
delitve skupnih prihodkov po številu netotonskih kilometrov
(v nadaljevanju: NTKM), pa uradna statistika prevoznika.
9. člen
Prihodki železniškega prevoza blaga so:
– prihodki iz prodaje storitev železniškega prevoza vagonskih pošiljk in malih pošiljk na domačem in tujem trgu,
– ostali prihodki od poslovanja ustvarjeni iz prodaje
drugih storitev povezanih z železniškim prevozom vagonskih
in malih pošiljk na domačem in tujem trgu in
– prihodki od financiranja in izredni prihodki, ki se delijo na železniški prevoz blaga in na kombinirani prevoz sorazmerno številu NTKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza
blaga.
10. člen
Odhodki železniškega prevoza blaga so:
– stroški materiala in energije,
– stroški storitev,
– stroški dela,
– amortizacija in
– ostali stroški,
ki se izkazujejo v obračunski kalkulaciji nosilca stroškov - železniški prevoz blaga in
– odhodki od financiranja in izredni odhodki, ki se
delijo na železniški prevoz blaga in na kombinirani prevoz
sorazmerno številu NTKM, opravljenim v posamezni vrsti
prevoza.
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11. člen
Za dejavnost kombiniranega prevoza blaga vodi prevoznik naslednje evidence:
– podbilanco uspeha kombiniranega prevoza,
– obračunsko kalkulacijo kombiniranega prevoza in
– uradne statistike o obsegu dela na podlagi obdelave
dokumentov za opravljene storitve kombiniranega prevoza,
ki so podlaga za izračun ključev za delitev določenih skupnih stroškov na kombinirani prevoz blaga in železniški prevoz blaga.
Vir podatkov za vse prihodke in odhodke je podbilanca
uspeha železniškega tovornega prometa, za izračun ključa
delitve skupnih prihodkov in skupnih stroškov po številu
NTKM, pa uradna statistika prevoznika.
12. člen
Prihodke kombiniranega prevoza blaga ustvarja prevoznik s prodajo storitev prevoza zabojnikov dolžine najmanj
6 m, zamenljivih tovorišč, tovornih prikolic, sedlastih polpriklopnikov z vlečno enoto ali brez nje in cestnih tovornih vozil
v železniškem prometu, pri čemer se dovoz in odvoz intermodalnih prevoznih enot z nakladališč ali razkladališč do
najbližjega terminala za kombinirani prevoz, oziroma pristanišč RO -RO, opravita s cestnim prevozom.
Prihodki kombiniranega prevoza so:
– prihodki iz prodaje storitev kombiniranega prevoza
blaga (kontejnerski promet in oprtni promet - sistem A, B
in C),
– ostali prihodki od poslovanja ustvarjeni iz prodaje
drugih storitev povezanih z kombiniranim prevozom blaga,
– prihodki od financiranja in izredni prihodki, ki se delijo na kombinirani prevoz in na železniški prevoz blaga sorazmerno številu NTKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza
blaga.
13. člen
Odhodki kombiniranega prevoza blaga so:
– stroški materiala in energije,
– stroški storitev,
– stroški dela,
– amortizacija in
– ostali stroški,
ki se izkazujejo v obračunski kalkulaciji nosilca stroškov - kombinirani prevoz blaga (kontejnerski promet in
oprtni promet - sistem A, B in C) in
– odhodki od financiranja in izredni odhodki, ki se delijo na kombinirani prevoz in na železniški prevoz blaga sorazmerno NTKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza.
14. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
Soglašam!
Minister za finance
Tone Rop l. r.

Št.

675.
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Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
Fundacije Janez Vajkard Valvasor, ustanove za
proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne
dediščine

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja na
podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 60/95), v zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi
Fundacije Janez Vajkard Valvasor, ustanove za proučevanje
in ohranjanje slovenske kulturne dediščine

ODLOČBO
o soglasju k aktu o ustanovitvi Fundacije Janez
Vajkard Valvasor, ustanove za proučevanje
in ohranjanje slovenske kulturne dediščine
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Janez Vajkard Valvasor,
ustanove za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne
dediščine, s katerim sta ustanovitelja:
– Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, Novi trg
3, Ljubljana, ki jo zastopa akad. prof. dr. France Bernik in
– Alojzij Gostiša, Mali Lipoglav 44, Mali Lipoglav,
ustanovila Fundacijo Janez Vajkard Valvasor, ustanovo
za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine,
s sedežem v Ljubljani, Novi trg 3, o čemer je notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane, Tavčarjeva 3, dne 7. 12. 2000 izdal
notarski zapis, opr. št. SV 1127/00.
Št. 028-220/00
Ljubljana, dne 8. januarja 2001.
Ministrica
za kulturo
Andreja Rihter l. r.

USTAVNO SODIŠČE
676.

Odločba o razveljavitvi četrte alinee 12. člena
odloka o ureditvenem območju Mesta Litije levi
breg in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1,
GS 2, LS 3 in LS 1 in sklepa o toleranci pri
rekonstrukciji, razširitvi in sanaciji obstoječega
objekta

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobude Vide Vrhovec, Jožeta Vrhovca, Božidarja Izlakarja, Sande Krnc, Grete Pavlica, Dane Babič, Štefanije Berlot in Marjete Krnc, vseh iz Litije, na seji dne
18. januarja 2001

odločilo:
Četrta alinea 12. člena odloka o ureditvenem območju
Mesta Litije levi breg in desni breg z mikrocelotami GS 6,
GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1 (Uradni list RS, št. 53/92, 1/94,
46/96 in 60/98) in sklep o toleranci pri rekonstrukciji,
razširitvi in sanaciji obstoječega objekta (Uradni list RS, št.
76/98) se razveljavita.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki Vida Vrhovec, Jože Vrhovec, Božidar Izlakar in Sanda Krnc so dne 23. 10. 1998 vložili pobudo za
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oceno zakonitosti četrte alinee 12. člena odloka o ureditvenem območju Mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami
GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1 (v nadaljevanju: odlok o
ureditvenem območju), s katero so predlagali tudi začasno
zadržanje izvrševanja sklepa o toleranci pri rekonstrukciji,
razširitvi in sanaciji obstoječega objekta (v nadaljevanju: sklep o toleranci). Pobudo za oceno zakonitosti četrte alinee
12. člena odloka o ureditvenem območju s predlogom za
začasno zadržanje izvrševanja sklepa o toleranci so dne
30. 12. 1998 vložili tudi Greta Pavlica, Emsud Keltak, Majda Mahkovec, Mirjana Konjačič, Brane Rus, Nismeta Zahrović, Kasim Avdič, Janja Ameršek, R. Ivanovič, Justina
Sotlar, Vinko Sotlar, Dana Babič, Štefanija Berlot, Krnc Marjeta, Joži Ramšak, Damjan Ramšak, Marija Kosmač, Fani
Obed in Ana Brinovec. Ker se obe pobudi nanašata na isti
predpis, ju je Ustavno sodišče združilo v en postopek. Prvotni pobudniki Emsud Keltak, Majda Mahkovec, Mirjana Konjačič, Brane Rus, Nismeta Zahrović, Kasim Avdič, Janja
Ameršek, R. Ivanovič, Justina Sotlar, Vinko Sotlar, Joži Ramšak, Damjan Ramšak, Marija Kosmač, Fani Obed in Ana
Brinovec so z dopisom z dne 19. 3. 1999 Ustavnemu
sodišču sporočili, da pobudo umikajo. V izpodbijani določbi
12. člena odloka o ureditvenem območju je med primeri, v
katerih so dovoljena odstopanja od predvidenih gabaritov,
določeno naslednje: “kolikor se pojavi potreba po spremembi predvidenih posegov pri pripravi projektov za izvajanje del za zagotovitev boljšega funkcioniranja posameznih
objektov oziroma medsebojno povezanega sklopa objektov
in naprav, spremembo lahko potrdi le izvršni svet (zdaj občinski svet)”. Na podlagi navedenega pooblastila je občinski
svet sprejel sklep o toleranci, v katerem so predvidene
tolerance pri rekonstrukciji, razširitvi in sanaciji obstoječega
objekta na Ponoviški 6 na zemljišču parc. št. 1346/6 in
1346/16 k.o. Hotič.
2. Izpodbijane določbe odloka o ureditvenem območju
naj bi bile po navedbah pobudnikov v nasprotju z določbami
tretjega odstavka 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl.
– v nadaljevanju: ZUN), kjer je predviden način določanja
toleranc pri gabaritih. Po citirani določbi se z odlokom o
prostorskem izvedbenem aktu določijo tudi tolerance pri
gabaritih in namembnost objektov oziroma naprav, ki jih z
lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ pri izvedbi prostorskega izvedbenega akta. Z izpodbijanim odlokom so pooblastila za določanje toleranc pri gabaritih dana
neposredno občinskemu svetu in ne upravnemu organu,
kar naj bi bilo v očitnem nasprotju s tretjim odstavkom 40.
člena ZUN. Izpodbijana ureditev pa naj bi bila v nasprotju
tudi s 43. členom ZUN, po katerem se prostorski izvedbeni
akt lahko spremeni oziroma dopolni po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem. Po izpodbijani ureditvi lahko namreč odločitev o določitvi toleranc pri gabaritih, kar v bistvu
pomeni spremembo prostorskega izvedbenega akta, sprejme občinski svet mimo postopka za pripravo in sprejetje
takega akta v smislu 37. do 39. člena ZUN. S tem je
zainteresiranim prebivalcem onemogočeno sodelovanje pri
pripravi prostorskega izvedbenega akta, kar jim sicer zagotavljata 37. in 38. člen ZUN. Nezakonit naj bi bil tudi sklep o
toleranci, saj ga je občinski svet sprejel na podlagi nezakonitega odloka o ureditvenem območju. Zato pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče izpodbijane določbe odloka o
ureditvenem območju razveljavi.
V prvotnih pobudah so pobudniki tudi predlagali, naj
Ustavno sodišče do končne odločitve o obravnavani zadevi
zadrži izvrševanje sklepa o toleranci, v dopolnitvi pobude z
dne 28. 1. 1999 pa da naj Ustavno sodišče oceni tudi
zakonitost sklepa o toleranci in ga razveljavi. Pobudniki še
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navajajo, da je Ministrstvo za okolje in prostor na vprašanja
enega izmed njih glede zakonitosti izpodbijane ureditve poslalo neobvezno mnenje (dopis št. 350-01-29/98 z dne
23. 3. 1998), po katerem izpodbijana ureditev določanja
toleranc pri gabaritih po njihovem mnenju ni v skladu s
40. in 43. členom ZUN.
3. Pobudniki utemeljujejo svoj pravni interes za vložitev
pobude s tem, da so lastniki oziroma najemniki stanovanj v
stanovanjskih objektih v neposredni soseščini stanovanjske
hiše na Ponoviški 6, na katero se nanaša sporni sklep o
toleranci, ki naj bi bil sprejet na podlagi nezakonitih določb
odloka o ureditvenem območju.
4. Ustavno sodišče je pobudo poslalo Občinskemu
svetu občine Litija v odgovor, vendar ta nanjo ni odgovoril.
B)
5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in ker so bili
izpolnjeni pogoji, določeni v četrtem odstavku 26. člena
zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju; ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.
6. V 12. členu odloka o ureditvenem območju je določeno, katera odstopanja od predvidenih gabaritov (tolerance) so dovoljena. Po izpodbijani četrti alinei so dovoljena
odstopanja tudi v primeru, kadar se pojavi potreba po spremembi predvidenih posegov ob pripravi projektov za izvajanje del, za zagotovitev boljšega funkcioniranja posameznih
objektov oziroma medsebojno povezanega sklopa objektov
in naprav. Pogoj za to pa je, da takšno odstopanje (spremembo) potrdi občinski svet. Navedeno pooblastilo je občinski svet uresničil s sklepom o toleranci, v katerem so
predvidene tolerance pri rekonstrukciji, razširitvi in sanaciji
obstoječega objekta na Ponoviški 6, na zemljišču parc. št.
1346/6 in 1346/16 k.o. Hotič, ki leži v neposredni soseščini objektov, ki so v lasti nekaterih pobudnikov. Z navedenim sklepom so podrobneje določena odstopanja, ki se
nanašajo na objekt na Ponoviški 6, predvideno pa je tudi, da
se sprejete tolerance upoštevajo pri izdelavi sprememb in
dopolnitev odloka o ureditvenem območju.
7. V 40. členu ZUN je določena vsebina prostorskih
izvedbenih aktov. Po tretjem odstavku tega člena odlok o
prostorskem izvedbenem aktu določa tudi tolerance pri gabaritih in namembnosti objektov oziroma naprav, ki jih z
lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ pri izvedbi prostorskega izvedbenega akta. V tretjem odstavku pa
so predvidene omejitve pri urejanju toleranc s prostorskimi
izvedbenimi akti tako, da se z njimi ne smeta spreminjati
vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani
videz območja in da se tudi ne smejo poslabšati bivalne in
delovne razmere obravnavanega območja. Iz navedenega
izhaja, da morajo biti tolerance sestavni del odloka o prostorskem izvedbenem aktu, to pa pomeni, da morajo biti tudi
predmet gradiva v postopku javne razgrnitve osnutka takšnega akta. Tako se o njih lahko razpravlja, kar onemogoča
samovoljno spreminjanje prostorskih ureditev in pogojev za
posege v prostor. O odmiku v posameznem primeru pa v
mejah toleranc, določenih s prostorskim izvedbenim aktom
odloča upravni organ v postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja.
8. Izpodbijane določbe odloka o ureditvenem območju, po katerih lahko odstopanja pri gabaritih za posamičen
primer dovoljuje občinski svet, so v očitnem nasprotju s
tretjim odstavkom 40. člena ZUN, po katerem lahko takšna
odstopanja dovoli le upravni organ (upravna enota) v upravnem postopku. Ureditev, da se tolerance pri gabaritih dovoljujejo v upravnem postopku, omogoča zainteresiranim osebam (to so zlasti lastniki sosednjih zemljišč ob objektu, na
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Št.

katerega se nanašajo tolerance), da lahko kot stranke v
upravnem postopku ugovarjajo sprejetim rešitvam. Z izpodbijano ureditvijo pa je njihov vpliv na te odločitve onemogočen, saj občinski svet take odločitve ne sprejme v upravnem
postopku in tudi ne po pravilih postopka, ki je predviden za
pripravo in sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov (37.
do 39. člen ZUN). Izpodbijana ureditev občinskemu svetu
dejansko omogoča, da v obliki toleranc spreminja sprejete
rešitve v prostorskem izvedbenem aktu mimo navedenega
postopka po ZUN. Po 43. členu ZUN se prostorski izvedbeni akt lahko spremeni oziroma dopolni le po postopku, po
katerem je bil sprejet, zato je izpodbijana ureditev, ki občinskemu svetu omogoča spremembe prostorskega izvedbenega akta mimo predpisanega postopka, v nasprotju tudi s
43. členom ZUN. Izpodbijana ureditev pa je tudi sicer zelo
ohlapna, saj daje občinskemu svetu proste roke pri dovoljevanju tolerance, čeprav bi moral odlok o prostorskem izvedbenem aktu natančno določiti okvire za dovoljene tolerance.
Ureditev, kot je določena v izpodbijanem aktu, očitno izvira
še iz prejšnjega zakona o urbanističnem planiranju (Uradni
list SRS, št. 16/67 in nasl. – ZUPl – veljati je prenehal z
uveljavitvijo ZUN), po katerem je podobne manjše odmike
lahko dovoljeval takratni izvršni svet. Glede na navedeno je
Ustavno sodišče izpodbijane določbe odloka o ureditvenem
območju razveljavilo.
9. S sklepom o toleranci je bilo uresničeno pooblastilo
iz nezakonite določbe četrtega odstavka 12. člena odloka o
ureditvenem območju.
10. Izpodbijani sklep določa dopustne tolerance pri razširitvi obstoječega objekta na Ponoviški 6. Sklep o toleranci
se sicer v celoti nanaša na posamičen objekt, vendar je po
vsebini predpis, saj določa, kaj se v konkretnem primeru šteje
za dovoljeno toleranco, kar je po 40. členu ZUN predmet
odloka o ureditvenem območju. Izpodbijani sklep je tako
dejansko akt o spremembi odloka o ureditvenem območju, ki
ni bil sprejet po postopku, določenem v 43. členu ZUN. Po
navedenem členu se prostorski izvedbeni akt lahko spremeni
oziroma dopolni le po postopku, po katerem je bil sprejet
(torej po postopku iz 37. do 39. člena ZUN). Ker je bil torej
sklep o toleranci sprejet v nasprotju s 40. in 43. členom ZUN,
ga je Ustavno sodišče razveljavilo.
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica WedamLukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-379/98-9
Ljubljana, dne 18. januarja 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.

677.

Odločba o razveljavitvi 20. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
denacionalizaciji

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude Marte Jelačin iz Ljubljane, Jureta Porente iz Ljubljane in Gregorja Puclja iz Velikih Lašč, ki ga
zastopa Klemen Lamut, odvetnik v Ljubljani, ter z zahtevama
Višjega sodišča v Celju, na seji dne 18. januarja 2001
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odločilo:

1. Člen 20 zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) se
razveljavi.
2. V nepravnomočno končanih sodnih postopkih se
uporablja prvi odstavek 78. člena zakona o denacionalizaciji
(Uradni list RS, št. 27/91).

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki in predlagatelj izpodbijajo 20. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
(v nadaljevanju: ZDen-B). Navajajo, da so sodišča prej veljavno določbo prvega odstavka 78. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in nasl.; v nadaljevanju:
ZDen) na podlagi kritike pravne teorije razlagala različno.
Nekatera so jo razlagala po besedilu, tj. da je dedovanje
uvedeno z dnem pravnomočnosti odločbe o dedovanju;
druga so jo razlagala tako, kot bi se “morala” glasiti, tj. da je
dedovanje uvedeno z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. Nekateri pobudniki se zavzemajo za prvo
razlago; drugi pobudniki in predlagatelj pa menijo, da druga
razlaga ni bila možna in da zaradi tega izpodbijane določbe
ni mogoče razumeti drugače, kot da gre za spremembo
zakonske ureditve. Kot taka naj bi spreminjala krog dedičev
in zato posegala v pravico do zasebne lastnine in dedovanja
(33. člen ustave) ter bila v nasprotju s prepovedjo povratne
veljave zakona in varstvom pridobljenih pravic (drugi odstavek 155. člena ustave). Ker naj bi določba razlikovala med
primeri, ko je bilo o denacionalizaciji in dedovanju odločeno
pred njeno uveljavitvijo, in primeri, ko je bilo odločeno po
njej, naj bi bila v neskladju z načelom enakosti pred zakonom (14. člen ustave). Z isto določbo ustave naj bi bila v
nasprotju tudi zato, ker naj bi razlikovala med dediči po
zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in nasl.; v
nadaljevanju: ZD) in dediči po ZDen glede na to, ali so v
krvnem sorodstvu z denacionalizacijskim upravičencem ali
ne. Določba naj bi povzročala številne nove in dolgotrajne
spore, zaradi česar naj bi bila v nasprotju s pravico do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja (23. člen ustave). Pobudniki in predlagatelj predlagajo bodisi razveljavitev 20.
člena ZDen-B bodisi ugotovitev, da je izpodbijano določbo
treba razlagati tako, da se krog dedičev ugotavlja na podlagi
prve odločbe o dedovanju po upravičencu za denacionalizacijo.
2. Pobudniki so dediči oseb, ki so bodisi na podlagi
zakona bodisi na podlagi oporoke dedovale na podlagi
odločbe o dedovanju, izdane po smrti denacionalizacijskega upravičenca. Predlagatelj je predložil dva sklepa o prekinitvi zapuščinskega postopka, v katerih se je zastavilo vprašanje, ali je izpodbijana določba v skladu z ustavo ali ne.
3. Državni zbor meni, da je izpodbijana določba popravila napako prejšnje ureditve. Razlogov za stališče, da je šlo
za napako, naj bi bilo več: (1) pravni red ne pozna odločbe,
ampak samo sklep o dedovanju, (2) pred pravnomočnostjo
odločbe o denacionalizaciji še ni bilo niti predmeta dedovanja niti dedičev, (3) prvotna določba ni upoštevala primerov,
ko zapuščinskega postopka po umrlem denacionalizacijskem upravičencu ni bilo, (4) prvotna določba ni bila skladna s 77. členom in z drugim odstavkom 78. člena ZDen.
Prvotna določba naj bi bila smiselna le v primerih, kakršen je
primer pobudnice Marte Jelačin, vendar gre za izjemno
situacijo. Če bi zakonodajalec res želel urediti take primere,
bi moral urediti še pomanjkljivosti, ki jih taka ureditev ne
zajema, ali pa jih urediti s posebno določbo. Državni zbor
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meni, da spremenjena določba prispeva k jasnosti in skladnosti ureditve ter k spoštovanju načel pravne države. Sprememba določbe resda lahko vpliva na krog dedičev, vendar
pa naj bi tudi prejšnja ureditev nasprotovala temeljni zamisli
in nekaterim določbam zakona v škodo možnih dedičev. Ne
glede na to pa naj bi določba ne učinkovala za nazaj, ker je
sodna praksa že po prvotni določbi štela, da je postopek
dedovanja uveden z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.
4. Vlada meni, da je bila z izpodbijano določbo le
odpravljena gramatikalna napaka, ker pravni red ne pozna
odločb, temveč le sklepe o dedovanju. Ob upoštevanju
drugega odstavka 78. člena ZDen pa naj bi prvotnega prvega odstavka tega člena tudi ne bilo mogoče razlagati.
B)
5. Po 23. členu zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94; v nadaljevanju: ZUstS) lahko sodišče
vloži zahtevo za presojo ustavnosti zakona, če tako vprašanje nastane v zvezi s postopki, ki jih vodi. Predlagatelj je to
izkazal z dvema sklepoma o prekinitvi zapuščinskih postopkov, v katerih bi sodišče moralo uporabiti novelirani prvi
odstavek 78. člena ZDen, ki je po njegovem mnenju v
nasprotju z ustavo.
6. Po 24. členu ZUstS mora tisti, ki vloži pobudo za
začetek postopka, izkazati svoj pravni interes. Po ugotovitvi,
da so procesne predpostavke za presojo ustavnosti
20. člena ZDen-B podane že s predlogom Višjega sodišča
in ker tako predlagatelj kot pobudniki sporno določbo izpodbijajo iz podobnih razlogov, se ni bilo treba spuščati v presojo o obstoju pravnega interesa vsakogar izmed pobudnikov.
Ustavno sodišče je pobude sprejelo in glede na izpolnjene
pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
7. Pred sprejetjem ZDen-B se je določba prvega odstavka 78. člena ZDen glasila: “Dedovanje po umrlem se v
tem postopku uvede z dnem pravnomočnosti odločbe o
dedovanju.” Po uveljavitvi novele se izpodbijana določba
glasi: “Dedovanje po umrlem se v tem postopku uvede z
dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.” Nova
določba se uporabi v nepravnomočno končanih sodnih in
upravnih postopkih (27. člen ZDen-B). To pomeni, da se
uporabi v vseh primerih, ko do uveljavitve ZDen-B, tj. do 3.
10. 1998, ni bil izdan pravnomočen sklep o dedovanju.1
8. Ker se že od uveljavitve ZDen tako v teoriji kot v
sodni praksi pojavljajo različne razlage prvotnega prvega
odstavka 78. člena ZDen, od pomena te določbe pa je
odvisna tudi ustavnosodna presoja njene spremembe, je
najprej treba pojasniti pomen te določbe. Po jezikovni razlagi se dedovanje uvede z dnem pravnomočnosti odločbe o
dedovanju. Dejstvo, da ZDen uporablja pojem odločba, ne
pa sklep, kar je edina možna vrsta odločitve po ZD, samo po
sebi ne more nasprotovati jezikovnemu pomenu določbe.
Izraz odločba predstavlja v pravnem redu splošen pojem za
vse vrste odločitev sodišč in upravnih organov. Jezikovno
razlago potrjuje tudi sistemska razlaga. Dedovanje denacionaliziranega premoženja urejata ZDen in ZD. Nekatera pravila zanj vsebuje ZDen, glede preostalih vprašanj pa se po
drugem odstavku 74. člena ZDen uporablja ZD. Pravne
posledice trenutka uvedbe dedovanja v ZDen niso določene. Po ZD je trenutek uvedbe dedovanja pomemben za
prehod zapuščine na dediče, za presojo dedne sposobnosti
1 Tako tudi Breznik in drugi, Zakon o denacionalizaciji s komentarjem,
druga, dopolnjena izdaja, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2000, str. 514.
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oziroma dedne nevrednosti, za začetek teka rokov za uveljavljanje pravice zahtevati zapuščino in za določitev kroga
dedičev. Tako po stališčih teorije kot sodne prakse ni sporno, da ZDen vsebuje posebni določbi o prehodu zapuščine
na dediče (drugi odstavek 78. člena) in o začetku teka rokov
za uveljavljanje pravice zahtevati zapuščino (77. člen). Za
nastop obeh posledic je odločilen trenutek pravnomočnosti
odločbe o denacionalizaciji. Ostane vprašanje, ali je prvi
odstavek 78. člena ZDen v prvotnem besedilu določal trenutek za presojo dedne sposobnosti in za določitev kroga
dedičev. Ni razloga, da ga ne bi (prvi odstavek 78. člena
ZDen) razumeli kot specialne določbe v razmerju do ZD. ZD
resda določa isti dogodek za trenutek uvedbe dedovanja in
za prehod zapuščine na dediče (123. in 132. člen), vendar
pa tudi drugačna rešitev ni tako nesprejemljiva, da bi bilo
mogoče govoriti o redakcijski napaki, ki bi utemeljevala
neupoštevanje gramatikalne in sistematične razlage. Smiselna je namreč tudi rešitev, ki krog dedičev čimbolj približuje tistemu, kakršen je bil ob smrti zapustnika, za prehod
premoženja na dediče pa določa tisti trenutek, ko je odvzeto
premoženje spet zapustnikovo. To tudi izpodbija utemeljenost obeh glavnih argumentov proti jezikovnemu pomenu
določbe, tj. da (1) pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji zapuščina, brez katere dedovanja sploh ni, ne
obstaja, in da (2) bi moral zakonodajalec, če je hotel spremeniti sistem dedovanja ipso iure v dedovanje po sistemu
ležeče zapuščine, urediti vsa vprašanja, povezana s tako
spremembo. Nobeden izmed navedenih argumentov ne more omajati jezikovne in sistemske razlage. ZDen je pred
trenutek, ko obstaja zapuščina, postavil samo trenutek, po
katerem se presoja krog dedičev (in njihova dedna sposobnost), ne pa tudi trenutka prehoda zapuščine na dediče.
Pravni položaj denacionaliziranega premoženja v času od
uvedbe dedovanja do njegove vrnitve prvotnemu lastniku pa
je uredil že s tem, ko je za trenutek prehoda zapuščine na
dediče določil pravnomočnost odločbe o denacionalizaciji.
Da ne gre za redakcijsko napako, nenazadnje govori tudi
zakonodajalčevo ravnanje, ki ni sprejel popravka prvega
odstavka 78. člena ZDen, temveč ga je spremenil z novelo
ZDen. Prvega odstavka 78. člena ZDen torej ni bilo mogoče
razumeti drugače, kot da je dedovanje uvedeno z dnem
pravnomočnosti odločbe o dedovanju.
9. Sprememba prvega odstavka 78. člena ZDen je
relevantna v primerih, ko dediči, ki so dedovali v zapuščinskem postopku, izvedenem po smrti denacionalizacijskega
upravičenca, v trenutku pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji niso več živi. Za te primere 20. člen ZDen-B
določa drugačen krog dedičev: po prvem odstavku
78. člena ZDen so dedovali dediči dedičev; po 20. členu
ZDen-B dedujejo dediči denacionalizacijskega upravičenca. Tako v primerih, ko je bila v času uveljavitve ZDen-B že
izdana pravnomočna odločba o denacionalizaciji, kot tudi v
primerih, ko je denacionalizacijski postopek tedaj še tekel,
določba posega v pravico do zasebne lastnine in dedovanja
iz 33. člena ustave. V primerih, ko je že bila izdana pravnomočna odločba o denacionalizaciji in je torej denacionalizirano premoženje že prešlo na dediče, 20. člen ZDen-B
posega v lastninsko pravico. V primerih, ko je denacionalizacijski postopek v času uveljavitve ZDen-B še tekel, pa gre
za poseg v “pričakovalne pravice” do pridobitve lastninske
pravice v postopku denacionalizacije, ki so prav tako varovane s 33. členom ustave (odločba št. U-I-107/96 z dne
5. 12. 1996, Uradni list RS, št. 1/97 in OdlUS V, 174).
10. Poseg v te pravice je ustavno dopusten le, če je v
skladu z načelom sorazmernosti. To pomeni, da mora biti
omejitev primerna in nujna za dosego zasledovanega ustavno legitimnega cilja ter v sorazmerju s pomembnostjo tega
cilja (tretji odstavek 15. člena ustave).
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11. Kot izhaja iz odgovora Državnega zbora in iz obrazložitve predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji, (opomba 2) naj bi 20. člen ZDen-B
popravil napako, ki naj bi bila v prejšnjem prvem odstavku
78. člena ZDen. Prvotna določba naj bi bila namreč smiselna le v redkih izjemnih primerih. To ne drži. Dejstvo, da pred
pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji še ni zapuščine, je ZDen rešil s posebno ureditvijo glede trenutka prehoda zapuščine na dediče (drugi odstavek 78. člena). Trditev,
da so tudi dediči določeni šele s pravnomočnostjo odločbe
o denacionalizaciji, ni pravilna. Odločba o denacionalizaciji
se glasi na prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja
(prvi odstavek 67. člena ZDen) in dedičev sploh ne ugotavlja. V čem naj bi bilo nasprotje med prvim odstavkom 78.
člena na eni ter drugim odstavkom istega člena in 77. členom ZDen na drugi strani, tudi ni jasno. Že zgoraj je bilo
pojasnjeno, da gre v vseh treh primerih za specialne določbe v razmerju do ZD. S tem, ko je ZDen določil različne
trenutke za prehod zapuščine na dediče in za uvedbo dedovanja, je le upošteval posebnosti položaja, nastalega z vrnitvijo odvzetega premoženja prejšnjim lastnikom. Prav tako ni
utemeljeno stališče Državnega zbora, da prvi odstavek 78.
člena ZDen ni urejal tistih primerov, v katerih po denacionalizacijskem upravičencu po njegovi smrti ni bil izveden zapuščinski postopek. Po jezikovni razlagi določba teh primerov
resda ne ureja, vendar pa tako sistematična kot teleološka
razlaga utemeljujeta sklep, da ne gre za pravno praznino.
Kot je bilo že navedeno, ZDen glede vprašanj, povezanih z
zapuščinskim postopkom, ki jih ne ureja sam, odkazuje na
uporabo določb ZD (drugi odstavek 74. člena). ZD za trenutek, odločilen za določitev kroga dedičev, določa zapustnikovo smrt (125. člen v zvezi s prvim odstavkom 123. člena).
Ta trenutek sodi v isto časovno obdobje kot pravnomočnost
odločbe o dedovanju, tako da je zagotovljeno tudi enako
obravnavanje vseh denacionalizacijskih upravičencev oziroma njihovih pravnih naslednikov. Taka razlaga je tudi v skladu z namenom rešitve, sprejete v ZDen, tj. čimbolj približati
krog dedičev tistemu, kakršen bi bil, če do podržavljenja
premoženja ne bi bilo prišlo (opomba 3). Spremenjene ureditve torej ni mogoče videti kot popravka napake, temveč
kot vsebinsko spremembo odločitve o tem, katera rešitev
glede trenutka uvedbe dedovanja je primernejša.
12. V pristojnosti zakonodajalca je, da med možnimi
rešitvami za ureditev predmeta zakonskega urejanja izbere
tisto, ki je po njegovem mnenju najprimernejša. Člen 20
ZDen-B je primeren za dosego zasledovanega cilja. Vendar
pa zgolj prepričanje o tem, da je nova zakonska rešitev
primernejša od prejšnje, ne more biti ustavno nujen razlog,
ki bi utemeljeval poseg v lastninsko pravico tistih, ki že vsaj
sedem let konec leta 1993 je namreč potekel rok za vložitev
zahtev za denacionalizacijo utemeljeno računajo s tem, da
bodo dedovali njihovim pravnim prednikom odvzeto premoženje. Ker ni imelo podlage v veljavnem zakonu, tak razlog
tudi ne more biti pričakovanje tistih, ki so glede na različna
stališča o najprimernejši zakonski ureditvi morda računali na
to, da bodo dediči.
13. Kolikor se nanaša na primere, ko dediči, ki so
dedovali v zapuščinskem postopku, izvedenem po smrti
denacionalizacijskega upravičenca, v trenutku pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji niso več živi, 20. člen
ZDen-B nedopustno posega v pravico do zasebne lastnine
in dedovanja iz 33. člena ustave. V preostalem delu izpodbijana določba ne spreminja prvotno določenega kroga dedi-
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čev (kar je edina vsebina prejšnje in sedanje ureditve) in je
torej nepotrebna. Ustavno sodišče jo je zato v celoti razveljavilo. V presojo o obstoju drugih kršitev, ki jih zatrjujejo pobudniki in predlagatelj, se po razveljavitvi določbe ni bilo treba
spuščati.
14. Na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS je
Ustavno sodišče odločilo, da se po razveljavitvi 20. člena
ZDen-B v nepravnomočno končanih postopkih uporablja
prvi odstavek 78. člena v besedilu prvotno sprejetega ZDen.
Z razveljavitvijo je namreč nastal položaj, ki bi ga zakonodajalec moral odpraviti tako, da bi v zakonu določil trenutek,
po katerem se presoja krog dedičev. Glede na razloge te
odločbe bi zakonodajalec ne mogel sprejeti bistveno drugačne ureditve, kot je določena v 2. točki izreka. Ureditev
pa je potrebna tudi zaradi preprečitve zastojev v postopkih
vračanja premoženja, ki trajajo že predolgo.
C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 40. člena in 43. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti
enemu. Proti je glasovala sodnica Modrijan.
Št. U-I-138/99-41
Ljubljana, dne 18. januarja 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE
678.

Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških
zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja
guverner Banke Slovenije dne 12. 2. 2001

SKLEP
o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov
Banke Slovenije v tujem denarju
1
V sklepu o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v
tujem denarju (Uradni list RS, št. 35/00, prečiščeno besedilo) se črta drugi odstavek prve točke.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
16. 2. 2001.
Št. 22-0036/01
Ljubljana, dne 12. februarja 2001.

2

Poročevalec Državnega zbora, št. 40/96, str. 22.
Tako Breznik, Prijatelj, Sedonja, Zakon o denacionalizaciji s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1992, str. 210.
3

Guverner
dr. France Arhar l. r.
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679.

Sklep o spremembah sklepa o pogojih, ki jih
mora izpolnjevati kreditni posrednik

Na podlagi prvega odstavka 38. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99), prvega odstavka 20. člena
zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00) in
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah sklepa o pogojih, ki jih mora
izpolnjevati kreditni posrednik
1. člen
4. člen sklepa o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 110/99; v nadaljevanju:
sklep) se spremeni tako, da se glasi:
“Ob sklenitvi pogodbe mora kreditni posrednik od banke pridobiti pisno izjavo, iz katere je razviden njegov status.
Kreditni posrednik mora voditi evidenco o vrsti in obsegu poslov, sklenjenih s svojim posredovanjem, ter te podatke ažurno posredovati banki.”
2. člen
6. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
“Banka mora Banki Slovenije do 31. januarja poslati
seznam kreditnih posrednikov, s katerimi je imela sklenjeno
pogodbo o kreditnem posredovanju na dan 31. decembra
preteklo leto.”
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. februarja 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

680.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 19. do 25. 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 19. do 25. 2. 2001
Naziv pravne osebe

A.M. D.O.O.
AA LIPA D.O.O.
ABENATRADE D.O.O., ŠKOFJA LOKA
ABIES D.O.O.
A-DESIGN D.O.O. G. RADGONA
ADRIA SL D.O.O.

Transakcijski račun v banki

03100-1008559734
02085-0016689894
02024-0019596190
02085-0012873623
12341-0019082509
02085-0016627911
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Naziv pravne osebe

AGENT D&K GRUDEN
IN DRUŽBENIK D.N.O.
AKSIOM ŠKAFAR IN PARTNER
SVET. D.N.O.
ALKOR D.O.O.
ANI TRADE D.O.O., MEDVODE
APOS D.O.O.
ARHE D.O.O.
ARKO D.O.O.
AVTO HRASTNIK D.O.O.
AVTO SERVIS STRAŠEK D.O.O.
PODPLAT
AVTOFINISH KOPRIVEC D.O.O.
BARJANS D.O.O.
BARVA LESK KOVAČIČ & CO. D.N.O.
BELA TRADE D.O.O.
BILANCIST D.O.O.
BIOPLAST D.O.O.
BOKAL D.O.O.
CLICK D.O.O. AJDOVŠČINA
CMF D.O.O.
COMCOM D.O.O. IDRIJA
COMIT D.O.O.
COSTA D.O.O.
CPS D.O.O.CENTER ZA POSLOVNO
SVETOVANJE
CYCLE PROJECT D.O.O.
DANFOSS TRATA D.O.O.
DANFOSS TRATA D.O.O.
DANFOSS TRATA D.O.O.
DATA DESIGN D.O.O.
DECOP D.O.O. ŽELEZNIKI
DEM D.O.O.
DESTRA D.O.O.
DIMINOX D.O.O. LJUBLJANA
DIMOG D.O.O.
DRUŽBA MAPIC D.O.O.
DUBARIČ, D.N.O.
EKO-APIS D.O.O.
ELEKTRON D.O.O.
EURODESIGN APAČE, OPREM.
OBJEKT, D.O.O.
EUROPAŠPED, ŠPEDICIJA TRG.
STOR. D.O.O.
EUROTRADE COMMERCE D.O.O.
EXTRAŠPED
FA-GO D.O.O. PODNANOS
FAN SPORT D.O.O.
FIDA D.O.O.
FILIP CO., D.O.O.
FINDAL D.O.O.
FINISH ART D.O.O.
FINKI D.O.O.
FLAKSY D.O.O., MEDVODE
FLAMME D.O.O., ŠKOFJA LOKA
FORMIN D.O.O.
FORTRADE D.O.O., VRHNIKA
G M D D.O.O.
G.M.P., D.O.O.
GABROVŠEK GRČA D.N.O.
GAMBO D.O.O.
GASILSKA ZVEZA MEST. OBČINE
M. SOBOTA
GASILSKA ZVEZA METLIKA
GASILSKO DRUŠTVO ČERNELAVCI

Transakcijski račun v banki

03104-1012433621
12342-0013940490
02085-0010457256
02021-0011466476
04750-0000143611
02010-0016732272
20470-0012783484
26331-0011815258
06000-0072768729
03106-1012425666
03112-1006798596
03100-1012440025
05100-8010019898
02010-0017680059
02010-0013004756
03128-1061313752
04751-0000143174
02010-0017140739
04752-0000143804
02010-0011677311
24100-9003701969
02921-0015720640
02085-0050941661
05100-8000082830
10100-0000036176
02921-0011616570
02010-0015540918
24401-9004242739
03133-1006280266
03163-1012164659
02018-0010834765
02056-0011210427
03137-1008359847
02085-0016397536
02033-0017737423
17000-0000031950
12341-0017944117
12341-0018795583
27000-0000116287
25100-9704216166
04751-0000143756
03128-1009134348
05100-8010020286
26331-0017431655
25100-9706097190
11994-0017661584
29000-0055014183
02021-0017435662
02024-0012567473
02033-0010324295
02027-0018706650
30000-0000939384
25100-9705224190
02085-0019293956
02022-0011374665
12340-0051958574
11994-0018406253
12340-0018338665

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

Št.

Transakcijski račun v banki

GASILSKO DRUŠTVO
MURSKA SOBOTA
12340-0015324972
GASILSKO DRUŠTVO POLANA
12340-0010807294
GOLOBIČ D.O.O.
03138-1008040862
GOZDARSTVO
GORNJA RADGONA D.O.O.
12341-0020200628
HERAS D.O.O.
05100-8000001447
HEROSA D.O.O.
26331-0016697656
HOTEL RIBNO D.D.
03139-1009010716
I.K.D., GRADBENO PODJETJE D.O.O. 26331-0012197438
IMEX D.O.O.
11994-0018514796
INDULES D.O.O.
03114-1009657961
INKLA + INTER DESIGN, D.O.O.
02085-0018066712
INOUT ŠPED & TRANS D.O.O.
10100-0000059456
INSTEL D.O.O. LJUBLJANA
06000-0500956120
INTERMAC D.O.O.
04750-0000144969
IZOLIRKA D.O.O.
02921-0012860692
JAVNO KOMUNALNO
PODJETJE D.O.O.
03118-1007681002
JAVNO KOMUNALNO
PODJETJE D.O.O.
03175-1000161873
KAPITOL NEPREMIČNINE D.O.O.
ŠENTJUR
06000-0095566348
KEBER D.O.O.
02078-0017093272
KEKEC IN MIHELJAK D.N.O.
03175-1012237306
KIVI COMPUTERS D.O.O.
20470-0017467129
KIVI D.O.O.
20470-0013431541
KLUB LITIJSKIH ŠTUDENTOV
03110-1012491042
KOOP TRADE D.O.O.
33000-6660446015
LABENA D.O.O.
17000-0000009058
LAMS D.O.O.
11430-0017839376
LASSCAN D.O.O. LJUBLJANA
02045-0017430412
LENČ D.O.O.
02034-0035164394
LEOSS D.O.O.
02011-0017348561
LESKAL D.O.O., ŠKOFJA LOKA
02024-0015215961
LESNA PRODAJALNA
PAMEČE, D.O.O.
25100-9705772143
LIV ORODJARNA D.O.O.
10100-0000007852
LOMA CONSULTING D.O.O.
02010-0011834451
LORAL, GRADBENO PODJ. D.O.O.
12341-0013090043
LOVSKA DRUŽINA
DOL PRI HRASTNIKU
26331-0011108807
MAHER D.O.O. GOMILSKO
06000-0058735448
MALALAN D.O.O., LJUBLJANA
02083 0051342078
MANA TRADE D.O.O.
17000-0000031659
MARIN NORD D.O.O.
03108-1006122023
MARKOM D.O.O.
02078-0018732572
MARSON D.O.O.
03118-1005866908
MEDEX INTERNATIONAL D.D.
05100-8000010080
MEDEX INTERNATIONAL D.D.
02921-0018091223
MEGAHIT, D.O.O.
18304-0015234593
MEGATREND D.O.O.
17000-0000032047
MEGATREND D.O.O.
02056-0014559934
MENTEK D.O.O.
03162-1007348852
M-REFILL D.O.O. KOČEVJE
02320-0018837890
MRGB D.O.O.
03157-1008438019
MRI D.O.O. CELJE
06000-0078313734
NAVISION SOFTWARE SI D.O.O.
05100-8000055670
NOVI ŠTUDENTSKI SERVIS D.O.O.
02010-0014192909
NOVOSEL D.O.O.
11430-0015471509
OBMOČNO ZDRUŽENJE
RK HRASTNIK
26331-0013477450
OMEGA GOSPODARSKE
STORITVE D.O.O.
12341-0015249069
ONA D.O.O.
02085-0014857467
ONIKS D.O.O. CELJE
06000-0069799074

Naziv pravne osebe
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ORTEKA D.O.O. ŠMARJE
OSEM D.O.O., GROSUPLJE
PETAL PEČNIK D.O.O.
PETOŠ BORO, GRADBENE
STOR. K.D.
PEZIN D.O.O.
PGD KOBARID
PGD MARKIŠAVCI
PGD NEMČAVCI
PGD PRAPRETNO
PINTOLLI D.O.O.
PLANINSKO DRUŠTVO BOVEC
POGREBNO DRUŠTVO METLIKA
POINT 21 D.O.O.
POSOŠKI AEROKLUB TOLMIN
LETALIŠČE BOVEC
PRELET D.O.O.
PRESS CLIPPING D.O.O.
PRIMET D.O.O.
PROFIT, D.O.O.
PROMARKT D.O.O.
PROST. GASILSKO DRUŠTVO
METLIKA
PROST. GASILSKO DRUŠTVO
VEŠČICA
PROST. GAS. DRUŠTVO KUPŠINCI
PROSTOV. GASIL. DRUŠ. SATAHOVCI
PROSTOVOLJNO GAS. DRUŠTVO
BAKOVCI
PROSTOVOLJNO GAS. DRUŠTVO
RAKIČAN
RA-BI D.O.O. IDRIJA
RAFTING KLUB VANČAR ČEZSOČA
RAVEL D.O.O.
RBA TRADA D.O.O.
RCG D.O.O., LJUBLJANA
REVIDA D.O.O.
RIBIŠKA DRUŽINA KOLPA METLIKA
RUBIKON D.O.O.
RUDOLF FRANC S.P.
SAM-IS D.O.O.
SATKO D.O.O.
SINDIKAT DOMA STAREJŠIH
HRASTNIK
SINDIKAT KOM. STAN. PODJETJA
SINDIKAT MERCATOR STP HRASTNIK
SINDIKAT OŠ NH RAJKA
SINDIKAT PODJETJA FORSTEK
HRASTNIK
SINDIKAT PODJETJA GD HRASTNIK
SINDIKAT PODJETJA SIJAJ HRASTNIK
SINDIKAT PODJETJA STEKLARNA
HRASTNIK
SINDIKAT PODJETJA TKI
SINDIKAT UPRAVNE ENOTE
HRASTNIK
SINDIKAT ZDRVSTVENI DOM
HRASTNIK
SKINK D.O.O.
SLIKOPLESK T.J., D.O.O.
SOL INTERCONTINENTAL D.O.O.
SPINA D.O.O.
STAŠA D.O.O.
STEKLARSKI CENTER
LESKOVŠEK D.O.O. ŽALEC
STONEX D.O.O.

04751-0000143465
02045-0019238007
03138-1006885786
26331-0050988611
02321-0019503940
04753-0000144240
12340-0017161958
12340-0015328658
26331-0016229243
02012-0011075037
04753-0000144046
11994-0013949685
26331-0050088160
04753-0000143949
11994-0018300329
04515-0000145232
14000-0569280666
02085-0010528551
27000-0000113668
11994-0012600318
12340-0016673951
12340-0016355015
12340-0014348376
12340-0019119612
12340-0010563533
04752-0000143028
04753-0000144143
20470-0055551172
02150-0015328418
02027-0017076662
02085-0051573228
11994-0016536966
10100-0029013180
20451-0090112427
02043-0010566693
03171-1085656317
26331-0012630446
26331-0035681817
26331-0035534571
26331-0035532340
26331-0019440913
26331-0011778592
26331-0035681914
26331-0035681623
26331-0016389487
26331-0050636889
26331-0035526423
02027-0019937677
26331-0013544865
03134-1012277533
03150-1009493237
02012-0012781752
06000-0504097368
30000-0002276432
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

STORITEV D.O.O.
STUDIO ETIC D.O.O.
SVETOVALNI CENTER D.O.O.
ŠIV D.O.O.
TAO D.O.O.
TAPS D.O.O.
TEHTNICA D.O.O., ŽELEZNIKI
TELESET D.O.O.
TERMOFLOR D.O.O., VRHNIKA
TERMOMAX D.O.O. NOVA GORICA
TGO TRANSPOSR &
GOSTINSTVO D.O.O.
TIM D.O.O.
TIMEX TRANS, D.O.O.
TIMOTEOS D.O.O. LJUBLJANA
TRADEŠPED ŠUSTER &
ŠUSTER D.N.O.
TRGOLES D.O.O.
TURISTIČNO DRUŠTVO ČEZSOČA
VEL KABEL D.O.O. LJUBLJANA
VENECIJAN D.O.O.
VETERINARSTVO KORI D.O.O.
VIMPRO D.O.O.
VIRO D.O.O.
ZAVA D.O.O.
ZEUS D.O.O.

05100-8010019607
02034-0010149161
03100-1007785674
05100-8000092142
05100-8010018637
25100-9700058164
02024-0012800855
02033-0015308058
02027-0017321102
04750-0000139925
26331-0020070346
04750-0000145066
02085-0018281761
02018-0017058867
30000-0002973280
11994-0011783093
04753-0000144337
02018-0050652004
20470-0019154347
04515-0000142904
30000-0003618233
02010-0018146435
02150-0015184470
30000-0080087892

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 19. do 25. 2. 2001 so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Preklicujemo objavo pravne osebe KARIN D.O.O. s
transakcijskim računom 10100-0000052666, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001, stran
409.
Ljubljana, dne 13. februarja 2001.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
681.

Sklep o potrditvi učnega sredstva SISTEM
LESTVIC ZA VIOLO

Uradni list Republike Slovenije
Prevajalec: Kristian Kolman
Lektor: Mojca Utroša
Recenzent: doc. Franci Avsenek, doc. dr. Svava Bernhardsdottir
Ilustrator: Kristian Kolman
Grafični oblikovalec: Kristian Kolman
Notograf: Kristian Kolman
Leto izdaje: 2000
Čas veljavnosti: 5 šolskih let
Založnik: samozaložba
Št. 612-5/01
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
dr. Marjan Hribar l. r.

682.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 25. 1. 2001 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva GLASBENA
PRAVLJICA, LUNINO KRALJESTVO
Vrsta programa: osnovno glasbeno izobraževanje
Predmet: nauk o glasbi
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo
Avtor: Brigita Tornič Milharčič
Lektor: Saša Bergoč
Recenzent: dr. Branka Rotar Pance, Eva Kozlevčar,
Mojca Širca - Pavčič
Ilustrator: Urška Jurič
Grafični oblikovalec: Srečko Šajn
Leto izdaje: 2000
Čas veljavnosti: 5 šolskih let
Založnik: samozaložba
Št. 612-4/01
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
dr. Marjan Hribar l. r.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 25. 1. 2001 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva SISTEM LESTVIC
ZA VIOLO
Vrsta programa: osnovno glasbeno izobraževanje
Predmet: viola
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo
Avtor: Kristian Kolman

Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBENA
PRAVLJICA, LUNINO KRALJESTVO

683.

Sklep o potrditvi učnega sredstva LA LA BUM,
Plesna abeceda za začetnike

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 25. 1. 2001 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

685.

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva LA LA BUM, Plesna
abeceda za začetnike
Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošolsko izobraževanje
Predmet: glasbena vzgoja
Razred: 1.–3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo-priročnik za učitelje
Avtor: Iko Otrin
Lektor: Bora Zlobec-Jurčič
Recenzent: Olivera Ilić, Breda Pugelj
Ilustrator: Tone Rački
Leto izdaje: 2000
Čas veljavnosti: 3 šolska leta
Založnik: Sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Vrsta potrditve: prva potrditev

684.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ŽIVIM V SLOVENIJI, GEOGRAFIJA ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, Delovni zvezek

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 25. 1. 2001 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽIVIM
V SLOVENIJI, GEOGRAFIJA ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje
Predmet: geografija
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik
Avtor: Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak, Marta Otič
Lektor: Renata Vrčkovnik
Recenzent: dr. Mirko Pak, Žarko Tomšič, Neva Osterman
Ilustrator: Gregor Markelj
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj
Fotograf: Borut Drobnjak et al.
Leto izdaje: 2001
Čas veljavnosti: 3 šolska leta
Založnik: MODRIJAN založba, d.o.o., Mestni trg 24,
1000 Ljubljana
Vrsta potrditve: prva potrditev

Št. 612-1/01
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.

SKLEP
o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽIVIM
V SLOVENIJI, GEOGRAFIJA ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, Delovni zvezek
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje
Predmet: geografija
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek
Avtor: Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak, Marta Otič
Lektor: Renata Vrčkovnik
Recenzent: dr. Mirko Pak, Žarko Tomšič, Neva Osterman
Ilustrator: Gregor Markelj
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj
Fotograf: Borut Drobnjak et al.
Leto izdaje: 2001
Čas veljavnosti: 3 šolska leta
Založnik: MODRIJAN založba, d.o.o., Mestni trg 24,
1000 Ljubljana
Vrsta potrditve: prva potrditev
Št. 612-2/01
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
dr. Marjan Hribar l. r.

Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ŽIVIM V SLOVENIJI, GEOGRAFIJA ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 25. 1. 2001 sprejel

Št. 612-3/01
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
dr. Marjan Hribar l. r.
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Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
dr. Marjan Hribar l. r.

686.

Sklep o zavarovanju zdravnikov in
zobozdravnikov za škodo, ki bi lahko nastala pri
njihovem delu

Na podlagi 61. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) je Izvršilni odbor Zdravniške zbornice
Slovenije na 22. seji dne 21. 12. 2000 v soglasju z ministrom za zdravstvo sprejel naslednji

SKLEP
I
Zdravnik ali zobozdravnik, ki dela neposredno z bolniki
mora biti zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko
nastala pri njegovem delu, za zavarovalno vsoto najmanj
3,000.000 SIT. Ta vsota velja za leto 2001 in za vse specialnosti.

Stran
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II
Zasebni zdravnik ali zobozdravnik, ki dela neposredno
z bolniki, se je dolžan zavarovati za odgovornost za škodo, ki
bi lahko nastala pri njegovem delu. Zaposlene zdravnike in
zobozdravnike zavaruje delodajalec. Zavarovanje na podlagi
tega sklepa mora biti sklenjeno najkasneje v roku 90 dni od
uveljavitve tega sklepa.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 471-9/01
Ljubljana, dne 6. februarja 2001.

Direktor
Davčne uprave Republike
Slovenije
Stojan Grilj l. r.

III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

688.
Št. 466/2000
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

asist. mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.
Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

Poročilo o indeksu cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije

Na podlagi 159. in 160. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
in 7/96) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o indeksu cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije
1. Povprečni mesečni indeks gibanja cen življenjskih
potrebščin v letu 2000 je bil 100,7.
2. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2001
v primerjavi s povprečjem 2000 je bil 104,2.
Št. 941-02-20/2001
Ljubljana, dne 12. februarja 2001.

687.

Sprememba pravil o prirejanju nagradne igre
“Vzemite račun”

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

Na podlagi 2. člena in prvega odstavka 11. člena zakona o davčni službi in 5. člena zakona o igrah na srečo
sprejema Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije

SPREMEMBO PRAVIL
o prirejanju nagradne igre ˝Vzemite račun˝
1. člen
V pravilih o prirejanju nagradne igre ˝Vzemite račun˝
(Uradni list RS, št. 60/99 in 84/99 se 17. člen spremeni
tako, da glasi:
Rezultati žrebanja ˝Vzemite račun˝ se objavijo v dnevnem tisku ter na teletekstu RTV Ljubljana v sedmih dneh od
dneva žrebanja.
2. člen
Drugi odstavek 18. člena spremeni tako, da glasi:
Denarne nagrade se nakažejo izžrebancem v skladu z
uredbo o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune
pri bankah in hranilnicah ter o načinu poročanja bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 59/99) na njihove račune pri
bankah in hranilnicah v roku od 30 dni do 60 dni od objave
uradnega poročila v dnevnem tisku.
3. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem sprejetja.

689.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za januar
2001

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za januar 2001
Cene življenjskih potrebščin so se januarja 2001 v
primerjavi z decembrom 2000 povečale za 0,4%, cene na
drobno pa za 0,0%.
Št. 941-02-20/2001
Ljubljana, dne 12. februarja 2001.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
690.

Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje
oziroma posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, de
javnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99 in 37/00) izdala

ODLOČBE
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj

naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:
Številka
odločbe

Datum izdaje
odločbe

Vrsta
licence

Matična
številka

Ime pravne ali fizične osebe

10198/1
10198/2
10201/1
10201/2
10203
10204

26. 1. 2001
26. 1. 2001
26. 1. 2001
26. 1. 2001
26. 1. 2001
1. 2. 2001

organiziranje
prodaja
organiziranje
prodaja
prodaja
prodaja

5486521
5486521
1554166
1554166
1549707
1559478

Galerija d.o.o., Škofja Loka
Galerija d.o.o., Škofja Loka
Zavod za mladinski turizem, Ljubljana
Zavod za mladinski turizem, Ljubljana
Beltram & Beltram d.o.o., Petrovče
Biljana Branc s.p. – TA Levanta, Jesenice

Št. 14
Ljubljana, dne 2. februarja 2001.
Rika Germ Metlika l. r.
generalna sekretarka
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OBČINE

BELTINCI
691.

Sklep o povišanju ekonomske cene za
dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vrtcu Beltinci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98,
84/98, 44/00) in 13. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 24.
seji dne 28. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o povišanju ekonomske cene za dejavnosti
vzgoje in varstva predšolskih otrok
v Vrtcu Beltinci
1. člen
Nova ekonomska cena na otroka za obe starostni skupini znaša 46.500 SIT.

2. člen
Osnutek odloka se razgrne v avli Občine Bled, Cesta
svobode 13, Bled.
Javna razgrnitev bo trajala od 20. februarja 2001 do
20. marca 2001, od ponedeljka do petka, v delovnem
času, in sicer od 8. do 16. ure.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo
pripomb na mestu javne razgrnitve.
4. člen
Kraj in datum javne razprave o osnutku odloka južne
razbremenilne ceste se določi naknadno na krajevno običajen način.
Št. 34402-1/00
Bled, dne 13. februarja 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

2. člen
Prispevki staršev so določeni na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98 in 102/00 ).
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se
od 1. 1. 2001 naprej.
Št. 002-04/90
Beltinci, dne 14. februarja 2001.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

BLED
692.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
lokacijskem načrtu južne razbremenilne ceste

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93) ter
30. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99,
19/00, 116/00) je župan Občine Bled sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem
načrtu južne razbremenilne ceste
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o lokacijskem načrtu
južne razbremenilne ceste, ki ga je izdelalo podjetje R.C.R.
Radovljica.

ČRNA NA KOROŠKEM
693.

Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 53. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), odločb US RS in 16. člena
statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99)
je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 19. redni seji
dne 7. 2. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
I
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na
Koroškem v letu 2001 znaša 0,0584 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati sklep, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 19/00.
Št. 420-08-02/01
Črna na Koroškem, dne 9. februarja 2001.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.
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KAMNIK
694.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Kamnik

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 170. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik (Uradni list RS, 52/99) in 16. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 18. seji dne 31. 1. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Kamnik
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 52/99) se 58. člen spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet odloča z večino opredeljenih glasov
navzočih svetnikov razen, če zakon ne določa drugačne
večine«.
2. člen
Prvi odstavek 144. člena se spremeni tako, da glasi:
»Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki
jih po zakonu in statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika razen, če zakon ne
določa drugače«.
3. člen
145. člen se spremeni tako, da glasi:
»Če se občinski svet odloči, da se glasuje tajno, se
glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za
tajno glasovanje«.
4. člen
Drugi stavek prvega odstavka 151. člena se črta.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-2/00
Kamnik, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
izven ureditvenih območij naselij v Občini
Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko
izvedbenimi načrti
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki ga ne urejamo s
prostorskimi izvedbenimi načrti (Uradne objave Pomurskih
občin, št. 28/88, Uradni list RS, št. 9/96 – v nadaljevanju:
PUP izven naselij).
Spremembe je pod št. 50/00-PUP izdelala ZEU Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota, v
decembru 2000.
2. člen
Doda se nov 5.a člen, ki glasi:
Skladno s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št.
36/00) se spremenijo meje vseh naselij v Občini Lendava.
Na novo priključenih površinah stavbnih zemljišč v ravninskem delu so možni posegi iz 1. točke 5. člena odloka o
PUP izven naselij.
Na parcelah št. 6488/1, 6488/2 in 6488/3 k.o. Lendava in na ostalih območjih pokopališč je dopustna ureditev
pokopališča in pripadajočih površin ter infrastrukture.
Na novo priključenih površinah stavbnih zemljišč v goricah je dopustna gradnja iz 2. točke 5. člena.
Posegi na novo priključenih površinah so dopustni pod
pogoji, ki jih določajo drugi členi odloka o PUP izven naselij.
3. člen
Grafični prikazi dodatnih stavbnih zemljišč so razvidni iz
grafičnih prilog prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-20/01
Lendava, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

LENDAVA
695.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
izven ureditvenih območij naselij v Občini
Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko
izvedbenimi načrti

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet
občine Lendava na 19. seji dne 31. 1. 2001 sprejel

696.

Odlok o plakatiranju in neprometnih znakih v
Občini Lendava

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 – odločba US, 74/98,
59/99 – odločba US in 70/00) in 3., 25. in 105. členom
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83,
42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in
33/00) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava
na 19. seji dne 31. 1. 2001 sprejel
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ODLOK
o plakatiranju in neprometnih znakih v Občini
Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje, oblika in vsebina
ter vzdrževanje oziroma odstranjevanje stalnih in začasnih
plakatnih mest ter stalnih in nepremičnih oglaševalnih objektov in neprometnih znakov.
S tem odlokom se ureja tudi upravljanje z oglaševalnimi
objekti, plakatnimi mesti in neprometnimi znaki.
2. člen
Plakatiranje in obveščanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in drugimi
oblikami za vizualno sporočanje širši javnosti.
Oglaševanje obsega posredovanje tržnih obvestil in
sporočil s plakati, napisi in drugimi izraznimi oblikami za
vizualno sporočanje širši javnosti.
Plakate in obvestila je dovoljeno lepiti le na za to pripravljenih plakatnih (obvestilnih) mestih po predhodnem dovoljenju pooblaščenega izvajalca.
3. člen
Za postavljanje, vzdrževanje oziroma odstranjevanje neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in plakatnih mest
se pooblasti izvajalca del (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec), sklene pogodba oziroma podeli koncesija v skladu z
odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava in
o izvajanju gospodarskih javnih služb.
4. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise
in označbe sedežev firm in njihovih poslovnih prostorov
oziroma društev, ki so nameščena na zgradbah ali na funkcionalnem zemljišču zgradb, kjer je sedež firme oziroma društva in na običajnih oglaševalnih mestih.
II. POSTAVITEV NEPROMETNIH ZNAKOV, PLAKATNIH
MEST IN OGLAŠEVALNIH OBJEKTOV
5. člen
Neprometni znaki po tem odloku so znaki, ki opozarjajo na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znamenitost; znaki s katerimi se udeležence v prometu usmerja k
podjetjem oziroma ustanovam, katerih dejavnost je vezana
na večji obisk udeležencev v prometu; znaki, ki obveščajo o
napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometnovzgojnimi akcijami ter drugimi aktivnostmi povezanimi s prometom.
6. člen
Za postavitev neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in stalnih plakatnih mest je pristojen pogodbeni oziroma
pooblaščeni izvajalec, po predhodni pridobitvi dovoljenja
pristojnega organa po predpisih, ki urejajo posege v prostor.
Pridobitev dovoljenja za začasna plakatna mesta ni potrebna, če gre za postavitev začasnih (premičnih) oglaševalnih panojev ob trgovinah in gostiščih ter na njihovih funkcionalnih zemljiščih, pri čemer mora poskrbeti za urejen videz
tega prostora.
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7. člen
Neprometne znake, oglaševalne objekte in plakatna
mesta je dovoljeno postavljati tako, da ne ovirajo ali ogrožajo
prometa, da ne poškodujejo ceste in da ne kvarijo naravnega in obstoječega urbanega okolja. Postavljeni morajo biti
tako, da vplivi okolice (svetlobe, sence, druge ovire) ne
motijo zaznavnosti in razpoznavnosti neprometnega znaka
ali plakatnega mesta.
Neprometni znaki, oglaševalni objekti in plakatna mesta se postavljajo v tolikšni razdalji pred odcepi oziroma
priključki cest, prostorom za prireditve ali pred objektom, da
lahko udeleženci v prometu znak pravočasno razpoznajo in
se odločijo glede nadaljnje vožnje, ne da bi pri tem ovirali ali
ogrožali promet na cesti.
8. člen
Postavitev neprometnega znaka v varovalnem pasu ceste izven naselja se izvaja v skladu s predpisi o varnosti
cestnega prometa.
9. člen
Neprometni znaki, oglaševalni objekti in plakatna mesta morajo biti zasnovani tako, da upoštevajo pomen in
značilnost prostora, kjer bodo postavljeni.
Celostno podobo neprometnega znaka ali plakatnega
mesta določi pogodbeni izvajalec oziroma pooblaščeni izvajalec, s predhodnim soglasjem pristojnega občinskega organa.
Velikost neprometnega znaka ali skupine znakov, oglaševalnih objektov in plakatnih mest mora biti okolici primerna in ne sme zmanjšati preglednosti prometnih znakov, preglednosti v križišču oziroma preglednosti ceste ali kako drugače vplivati na varnost cestnega prometa.
Največja dovoljena površina neprometnega znaka ob
cesti je:
– za posamični znak
0,50 m2
– za skupinsko tablo
3,40 m2
– za slike, transparente in grafične prikaze
v zvezi s prometom in turizmom
3,40 m2
– za velike panoje
15,00 m2
– za prostostoječe in reklamne
table velikosti do
15,00 m2
– svetlobni panoji in prikazovalniki
velikosti do
15,00 m2
– reklamne vitrine
do2,00 m2
– reklamne vitrine
nad 2,00 m2
– reklamne table na drogovih velikosti
do 1,50 m2
10. člen
Neprometni znak mora biti oblikovan tako, da je opazen ter da se jasno loči od prometnih znakov. Imeti mora
samo najnujnejšo obvestilo in usmerjevalno vsebino.
III. POSTAVITEV PLAKATNIH MEST IN PLAKATIRANJE
11. člen
Plakatna mesta so stalna ali premična.
Stalna plakatna mesta so samostojno stoječa ali na
stene pritrjene table, vitrine, oglasni stebri, drogovi za nameščanje reklamnih zastav, nameščeni na javnih površinah
in površinah v zasebni lasti neposredno ob cesti ali na javnih
in zasebnih površinah v naseljih, panoji in elektronske table.
Premična oglasna mesta so panoji, transparenti, napisi ter
napisi na javnih in drugih vozilih in podobno.
Lokacijo plakatnih mest določi pogodbeni izvajalec po
predhodni pridobitvi soglasja pristojnega občinskega organa.
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Pooblaščeni oziroma pogodbeni izvajalec izdela kataster neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in stalnih
plakatnih mest v občini, ki ga mora redno dopolnjevati.
12. člen
Plakatna mesta služijo za obveščanje o javnih prireditvah, zborovanjih, manifestacijah, dejavnostih političnih
strank, oglaševanju proizvodov ter drugih storitev različnih
interesov.
13. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in drugih obvestilnih
sredstev je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno
lepljenje plakatov samo z dovoljenjem lastnika poslovnih
prostorov.
Za lepljenje in odstranjevanje plakatov je pristojen pooblaščeni oziroma pogodbeni izvajalec.
14. člen
S plakatnimi mesti upravlja pooblaščeni oziroma pogodbeni izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
– da so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta kvalitetno
pritrjeni, opremljeni s številko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu;
– da poškodovane plakate odstrani v roku 2 dni;
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica
urejena;
– da odstrani plakate, ki niso opremljeni s štampiljko;
– da so plakati pravočasno izobešeni in da so stari
plakati pravočasno odstranjeni;
– da prijavlja pristojnim inšpekcijskim službam (občinski redar) vsako nezakonito lepljenje plakatov in oglaševanj.
15. člen
Za objavljanje oglasov in obvestil na plakatnih mestih je
naročnik (uporabnik) dolžan plačati ustrezno takso, ki ga na
predlog župana določi občinski svet in je prihodek proračuna Občine Lendava. Ceno, ki jo za nameščanje in odstranitev plakatov in drugih obvestilnih sredstev naročnik plača
pooblaščenemu oziroma pogodbenemu izvajalcu, določi izvajalec ob soglasju občinskega sveta, naročnik ga plača
izvajalcu.
Župan določi, katere organizacije in društva so oproščena stroškov objavljanja svojih obvestil in oglasov.
16. člen
Podjetja, društva in politične stranke lahko uporabljajo
svoja plakatna mesta po predhodnem dovoljenju občinskega upravnega organa.
Takšna obvestilna mesta se uporabljajo izključno za
lastne potrebe, urejena morajo biti skladno z določbami
tega odloka ter se zanje tudi plačuje taksa.
17. člen
Za politično delovanje in za predvolilno kampanjo se
uporabljajo stalna plakatna mesta, način uporabe predpiše
župan v skladu z zakonom o volilni kampanji.
18. člen
Najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja morajo
organizatorji volilnih kampanj odstraniti vse svoje plakate in
druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest, ki so
določena s tem odlokom.
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IV. OGLAŠEVALNI OBJEKTI IN OGLAŠEVANJE
19. člen
Oglaševalni objekti, ki so lahko stalni ali premični, služijo za oglaševanje proizvodov in storitev. Dovoljenje za postavitev oglaševalnih objektov izda upravni organ, pristojen
za dovoljenja na podlagi predhodnega soglasja občinskega
upravnega organa, ki je pristojen za urejanje prostora.
20. člen
Med oglaševalne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma drugi simboli, ki so postavljeni na objektih in označujejo
naziv podjetja, društva, zavoda in ne oglašujejo proizvodov
oziroma storitev. Prav tako ne sodijo med oglaševalne objekte različne table, vitrine in drugo, ki objavljajo sporočila
javnih institucij.
21. člen
Z oglaševalnimi objekti upravlja pogodbeni izvajalec.
Pogodbeni izvajalec je dolžan oglaševalne objekte vzdrževati v skladu s pogoji, ki jih je pristojni upravni organ
določil v dovoljenju za njihovo postavitev.
22. člen
Naročnik (uporabnik) oziroma pogodbeni izvajalec je
dolžan za postavitev in uporabo oglaševalnih objektov in
neprometnih znakov plačati ustrezno takso, katere višino
določi na predlog župana občinski svet.
V. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska
inšpekcija.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Po tem odloku je prepovedano:
– nameščanje neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in plakatnih mest v nasprotju s 5. členom tega odloka;
– plakatiranje izven plakatnih mest;
– plakatiranje in pisanje grafitov po fasadah in stenah,
vhodnih vratih zgradb, izložbah, drevesih, ograjah, stebrih
na prometnih in neprometnih znakih ter na drugih mestih, ki
niso namenjena plakatiranju;
– trositi obvestila in letake;
– prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati
plakate in druge objave, nameščene v skladu s tem odlokom, še preden so zastarele;
– pisati po plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo
vsebino in obliko, potem ko so javno nameščeni,
– poškodovati javna plakatna mesta, neprometne znake in oglaševalne objekte;
– nameščanje svetlobnih obvestilnih tabel, ki bi s svojim delovanjem motile pogoje bivanja.
25. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 do 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če krši določila 24.
člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba, če krši določila 24. člena tega odloka.
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Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se
kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe za
prekršek iz prejšnjega odstavka.
26. člen
V primeru kršitev določb tega odloka pristojni občinski
inšpektor odredi ustno ali pisno odločbo za odpravo nepravilnosti. Zavezanec je dolžan nepravilnosti odpraviti v roku,
ki ga določi občinski inšpektor, drugače to stori pooblaščena oseba na njegove stroške.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
plakatiranju v Občini Lendava (Uradne objave, št. 6/87).
28. člen
Za vse obstoječe neprometne znake, plakatna mesta
in oglaševalne objekte, ki nimajo ustreznega dovoljenja za
postavitev morajo pogodbeni izvajalci oziroma pooblaščeni
izvajalci v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka zahtevati
izdajo ustreznega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu. V nasprotnem primeru se odredi odstranitev takega objekta na stroške lastnika.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-19/01
Lendava, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

697.

Uradni list Republike Slovenije
2
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišč za območje Občine Lendava na dan 31. 12. 2000 znaša
132.000 SIT.
3
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev na ha znašajo 15% povprečne gradbene cene, in sicer:
– stroški individualne komunalne opreme za m2 koristne stanovanjske površine znašajo 6% povprečne gradbene cene, kar je 7.920 SIT;
– stroški kolektivne komunalne opreme za m2 koristne
stanovanjske površine znašajo 9% povprečne gradbene cene, kar je 11.880 SIT.
4
Cena za m2 stavbnega zemljišča v Občini Lendava znaša 0,8% povprečne gradbene cene, kar je 1.056 SIT.
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine in odstotek za povprečne gradbene cene sta osnovna
elementa za izračun cene stavbnega zemljišča v Občini Lendava.
5
Izračunane cene se med letom valorizirajo skladno z
indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih
izdaja Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-01-01/00
Lendava, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Lendava za leto
2001

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 19. seji dne 31. 1. 2001 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na
območju Občine Lendava za leto 2001
1
Ta sklep določa osnovo in je strokovni pripomoček za
izračun vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list SRS, št. 8/87) in za izračun sorazmernega dela stroškov
priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi
in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja za
območje Občine Lendava.

LJUTOMER
698.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ljutomer za leto 1999

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 14. in 99. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet
občine Ljutomer na seji dne 29. 1. 2001 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer
za leto 1999
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Ljutomer
za leto 1999, katerega sestavni del so tudi zaključni računi
krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer, in sicer: Cven, Cezanjevci, Krištanci-Šalinci-Grlava, Ljutomer, Mala Nedelja, Radoslavci, Stara cesta, Stročja vas in Železne dveri, Stanovanjskega sklada občine Ljutomer, Razvojnega sklada občine Ljutomer in Rezervnega sklada občine Ljutomer.
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2. člen
Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po
zaključnem računu znašajo:

Bilanca
prihodkov in odhodkov

Račun
finančnih terjatev
in naložb

Račun
financiranja

1. Občinski proračun
– skupni prihodki

1.007,707.969,85 SIT

– skupni odhodki
– primanjkljaj prihodkov nad odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki

944,931.301,80 SIT

–6,780.203,00 SIT

62,776.668,05 SIT

2. Krajevne skupnosti
– skupni prihodki

185,899.724,35 SIT

45,577.000,00 SIT

– skupni odhodki

185,931.718,87 SIT

24,246.000,00 SIT

31,994,52 SIT

21,331.000,00 SIT

– primanjkljaj prihodkov nad odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki
3. Stanovanjski sklad občine Ljutomer
– skupni prihodki

73,942.272,19 SIT

– skupni odhodki
– primanjkljaj prihodkov nad odhodki

88,120.065,35 SIT
14,177.793,16 SIT

– povečanje oziroma zmanjšanje sredstev
na računu

–5,634.007,21 SIT

– stanje sredstev na ŽR po ZR 1998 je

20,932.669,00 SIT

4. Sklad za razvoj občine Ljutomer
– skupni prihodki

42,048.536,40 SIT

– skupni odhodki

8,543.785,95 SIT

3,320.319,64 SIT

– presežek prihodkov nad odhodki

38,728.216,76 SIT

5. Rezervni sklad občine Ljutomer
– skupni prihodki

18,091.166,51 SIT

– skupni odhodki

4,207.891,21 SIT

– presežek prihodkov nad odhodki

13,883.275,30 SIT

3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki, navedeni v prejšnjem členu, se prenesejo v leto 2000 za iste namene.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-7/2001-310
Ljutomer, dne 1. februarja 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.
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METLIKA
699.

Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), zakona o finaciranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99,
79/99, 89/99) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji
dne 1. 2. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Metlika za leto 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Metlika za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, terjatvami in naložbami ter dolgovi.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja, posebni del, ki vsebuje podrobnejši pregled
prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami ter načrt razvojnih programov.
3. člen
Proračun Občine Metlika se določa za leto 2001 v
naslednjih zneskih:
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki
II. Odhodki
III. Proračunski presežek, primanjkljaj
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje
IX. Odplačila dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računu

917,516.463,00
944,484.633,77
–26,968.170,77
–
–
9,300.000,00
–9,300.000,00
–36,268.170,77

4. člen
Občina Metlika razpolaga v letu 2001 s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2001 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu,
posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določe-

no v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v
skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se porabijo za pokrivanje materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
6. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa in na osnovi pravilnika o malih naročilih ali odločbe,
oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih
je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Posredni uporabniki morajo, na zahtevo župana, prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to
potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje
občinskega proračuna.
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila sredstva zagotovljena.
10. člen
V rezervni sklad Občine Metlika se izloča 0,5% skupno
doseženih prihodkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.
O porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet.
11. člen
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije za
financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti odloča župan.
12. člen
Župan občine je pooblaščen, da:
– odloča o začasni porabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih težav občine,
– odloča o naložbah prostih denarnih sredstvih zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
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II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Št. 013-3/01
Metlika, dne 1. februarja 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

700.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,
vrednosti zemljišč in povprečnih stroških
komunalnega urejanja zemljišč na območju
Občine Metlika

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 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) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 11.
in 18. člena statuta Občine Metlika je Občinski svet občine
Metlika na seji dne 1. 2. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi
povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
1. člen
V 3. členu odloka o določitvi povprečne gradbene
cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških
komunalnega urejanja zemljišča na območju Občine Metlika
v letu 2000 (SDL, št. 7/88), se vrednost m2 stanovanjske
površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišč, izračunana na dan 31. 12. 2000, določi na
147.767 SIT.
2. člen
V 6. členu istega odloka se stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Metlika, za III.
stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200
prebivalcev/ha, izračunajo na dan 31. 12. 2000:
– stroški za individualne komunalne naprave za m2 stanovanjske površine 1.602,67 SIT,
– stroški za kolektivne komunalne naprave za m2 stanovanjske površine 2.284,75 SIT.
3. člen
Cena določena v 1. točki tega odloka se med letom
uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki
ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
IGM Slovenije.
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Cene določene v 2. točki tega odloka se mesečno
valorizirajo z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov – panoga proizvodnja gradbenega materiala, ki ga mesečno objavlja Zavod RS za statistiko.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/00
Metlika, dne 1. februarja 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

701.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Metlika

Na podlagi 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 70/00)
in 11. ter 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 1. 2.
2001 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Metlika
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma
kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka dobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila
najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
Stranki pripadajo sredstva iz proračuna Občine Metlika
v višini 30 SIT na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to
stranko.
2. člen
Sredstva se strankam priznavajo mesečno in nakazujejo na njihov žiro račun.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika (Uradni
list RS, št. 93/99).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, financiranje strank v skladu
s 1. členom tega sklepa pa se začne s sprejemom proračuna občine za leto 2001.
Št. 403-144/99
Metlika, dne 1. februarja 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.
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Sklep o določitvi nove cene za zbiranje in odvoz
komunalnih odpadkov

Na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika
na 17. redni seji dne 1. 2. 2001 sprejel naslednji

2. člen
Ta sprememba sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/00-1/2
Moravske Toplice, dne 5. februarja 2001.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

SKLEP
1
Za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se od 1. 3.
2001 določi nova cena, in sicer 1.801 SIT za m3 odpadka.
2
Za vodooskrbo se določi postopno povečanje cen tako, da od 1. 3. 2001 veljajo naslednje cene
Gospodinjstva: – priprava vode
41,33 SIT/ m3
– distribucija vode 119,00 SIT/ m3
Skupaj
160,33 SIT/ m3
Gospodarstvo: – priprava vode
50,96 SIT/ m3
– distribucija vode 157,53 SIT/ m3
Skupaj
208,49 SIT/ m3
3
Od 1. 7. 2001 se določijo enotne cene vodooskrbe:
Enotne cene: – priprava vode
– distribucija vode
Skupaj

63,72 SIT/m3
162,29 SIT/ m3
226,01 SIT/ m3

4
V cenah ni zajet DDV. Ta sklep začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-2/01
Metlika, dne 1. februarja 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MORAVSKE TOPLICE
703.

Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju javne porabe za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00 in 70/00), 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan
Občine Moravske Toplice dne 5. 2. 2001 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o začasnem financiranju
javne porabe za leto 2001
1. člen
V sklepu o začasnem financiranju javne porabe za leto
2001 (Uradni list RS, št. 125/00) se v 2. členu za številom
2000 postavi pika in se črta besedilo »razen sredstev za
naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi.«

MURSKA SOBOTA
704.

Program priprave lokacijskega načrta za
izvennivojsko križanje ceste R2-441/1298
(Lendavska ulica) s progo SŽ Ormož–Hodoš v
Murski Soboti

Mestni svet mestne občine Murska Sobota je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 23/99) in 34. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) na izredni seji dne 1. 2.
2001 sprejel

PROGRAM
priprave lokacijskega načrta za izvennivojsko
križanje ceste R2-441/1298 (Lendavska ulica) s
progo SŽ Ormož–Hodoš v Murski Soboti
1. člen
Splošni podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in utemeljitvijo priprave lokacijskega načrta
Za potrebe izdelave lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje ceste R2-441/1298 (Lendavska ulica) s progo
SŽ Ormož–Hodoš je izdelan idejni projekt, št. projekta
335A/2000, ki jo je izdelala družba Lineal d.o.o., Biro za
projektiranje iz Maribora. Osnova za idejni načrt je izdelana
študija “Izvedba izvennivojskega prečkanja proge Ormož–
MS–Hodoš z državnimi cestami v Murski Soboti”, IŠ BP
Lineal, št. 319/99 in 21. člen zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) (poglavje izvennivojska križanja), ki določa, da:
– križanja železniške proge I. reda z avtocesto, hitro
cesto ali glavno cesto morajo biti izvennivojska,
– križanja proge I. reda s cesto, ki ni avtocesta, hitra
cesta ali glavna cesta, ne sme biti v istem nivoju, če je
promet motornih vozil po cesti zelo gost (več kot 7000 vozil
PLDP) ali če je železniški promet po progi pogosten (več kot
70 vlakov PLDP) ali če je največja progovna hitrost večja kot
160 km/h,
– križanje proge s cesto med uvoznimi in izvoznimi
kretnicami železniške postaje mora biti izvennivojsko.
Trasa rekonstruiranega dela Lendavske ceste je opredeljena v idejnem projektu, ki je revidiran pri Direkciji RS za
ceste Ministrstva za promet in zveze. Izdano je potrdilo o
opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije,
št. 820 z dne 24. 11. 2000.
Regionalna cesta R1-232/1316 (Lendavska cesta od
Industrijske ulice proti BTC) in R2-441/1298 (Lendavska
cesta v mestu – do Industrijske ceste) tvorita Lendavsko
cesto v Murski Soboti, ki je ena najbolj prometnih cest v
Murski Soboti. Lendavska cesta povezuje Mursko Soboto z
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Goričkim in ravninskim svetom vse do Lendave, hkrati pa
predstavlja hrbtenico cestne mreže mesta Murska Sobota,
kajti preko se napaja industrijska cona s prometom iz mesta,
Goričkega in zaledja vse do Gederovec.
S povečanim prometom na železniški progi Murska
Sobota–Hodoš bo po odprtju železniške povezave z Madžarsko postalo prečkanje železniške proge na obstoječem
cestnem prehodu povsem nevzdržno, zaradi dolgih čakalnih
vrst pred spuščenimi zapornicami. V neposredni bližini prehoda (na razdalji ca. 40 m je križišče z Industrijsko cesto, ki
ga bodo spuščene zapornice v času urnih konic povsem
ohromile). Kolikor se ne izvede izvennivojsko prečkanje se
bodo izrazito poslabšali življenjski pogoji ob tej cesti.
Splošni podatki o predlagani ureditvi
Rekonstrukcija Lendavske ceste zaradi ureditve izvennivojskega križanja z železniško progo bo zahtevala določene ukrepe.
Problematika rešitve je v naslednjem:
– Lendavska cesta na razdalji ca. 263 m prečka dva
vodotoka (Puconski potok in Ledavo),
– med obema vodotokoma je obravnavani cestni prehod, ki je oddaljen od Puconskega potoka ca. 160 m in od
Ledave ca. 103 m,
– oba vodotoka sta v tako imenovanem polvkopanem
sistemu (v izgonu) – višinska razlika med koto GRT železniškega tira (191,95 n.v.) in niveleto ceste na objektih je
mala, tako je razlika med GRT in Ledavo (189,95) ca. 2 m,
med GRT in Puconskim potokom (191,09) pa zgolj 0,85 m,
– podtalnica je plitvo pod površino – visoka kota podtalnice med 187,0 in 187,5 m n.v.
Rešitev predvideva naslednje ukrepe:
Preusmeritev dela visokih vod Ledave v Puconski potok, da se omogoči znižanje nivelete ceste na Ledavi. Z
izgradnjo povezave med Ledavo in Puconskim potokom postane le-ta razbremenilnik Ledava – Ledava kar zahteva obsežne VG ureditve (v idejnem projektu sta obdelani dve
varianti):
– izgradnjo razdelilnega objekta na Ledavi,
– izgradnja dela novega razbremenilnika,
– regulacijo Puconskega potoka s širitvijo, poglobitvijo
in utrditvijo struge,
– sanacija obstoječega hidromelioracijskega sistema,
– izgradnjo 4 ali 5 novih mostov na razbremenilniku
Ledava – Ledava, kar zavisi od izbora variante I. ali II. in
– nov most na Ledavi.
Izvennivojsko prečkanje ceste s progo zahteva:
– znižanje nivelete ceste,
– izgradnjo nadvoza železniške proge nad Lendavsko
cesto (izvedba del pod prometom na sami železniški progi
Ormož–Murska Sobota–Puconci–Hodoš),
– izvedbo kesona v območju podtalnice in
– prečrpališče za odvod meteornih vod z območja ceste v ukopu.
Preureditev križišča Lendavske ceste z Industrijsko cesto v krožišče zahteva:
– rušitev treh stanovanjskih objektov, od tega je objekt
ob Industrijski cesti že opuščen,
– rušitev treh gospodarskih objektov,
– izvedba večjega števila opornih zidov zaradi znižanja
nivelete ceste in
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– preureditev obstoječih komunalnih vodov: vodovodni
cevovodi, fekalna kanalizacija, TK vodi, CATV, elektro nizko
in srednje napetostni vodi, javna razsvetljava, plinovodi in
SVTK naprave ob železniški progi.
2. člen
Priprava lokacijskega načrta:
Vsebina in obseg odloka o sprejetju lokacijskega načrta
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta se v vsebinskem
smislu pripravi tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček oziroma bodo pripravljene v skladu z:
– zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP) (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97),
– navodilom o potrebnih strokovnih podlagah in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Lokacijski načrt bo obravnaval del Lendavske ceste v
območju med križiščem Lendavske ulice s Partizansko ulico
ter Lendavske ceste in uvoza na benzinski servis OMV.
Predhodno pripravljene strokovne podlage:
– prometna študija mesta Murska Sobota, Promet, Seping d.o.o. in CPI d.o.o. Maribor, št. proj. 001/96-S, junij
1997,
– prometna študija mesta Murska Sobota, Urbanizem,
Seping d.o.o. in CPI d.o.o. Maribor, št. proj. 150/97-S,
junij 1997,
– študija izvedljivosti razvoja železniške proge Ormož–
Ljutomer–Murska Sobota–Puconci, SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., maj 1999,
– idejna študija Izvennivojski prehodi državnih cest preko proge SŽ Ormož–Puconci v Murski Soboti, cesta G1-3,
odsek 319 v km 1,300 in cesta R2-441 odsek 1298 v km
0,075, Lineal, Maribor, št. projekta 319/99, december
1999,
– dopolnitev prometne študije mesta Murska Sobota z
ažuriranjem prometnih obremenitev za različice cestnega
omrežja, CPI, december 1999.
Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta ter investitor posega v prostor
Naročnik lokacijskega načrta je Direkcija RS za ceste
pri Ministrstvu za promet in zveze in Mestna občina Murska
Sobota. Investitor posega v prostor je Direkcija RS za ceste
pri Ministrstvu za promet in zveze in Mestna občina Murska
Sobota (v skladu z zakonom o javnih cestah).
Organizacija priprave odloka o sprejetju lokacijskega
načrta
Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij in drugih posegov v prostor v skladu z 69.
členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in bo
izbrana na podlagi javnega razpisa.
Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta se določi pristojna služba mestne uprave
Mestne občine Murska Sobota.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi odloka
o sprejetju lokacijskega načrta in morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta
ter soglasja k dopolnjenem osnutku lokacijskega načrta, so:
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– Elektro Maribor, PE Murska Sobota
– Telekom Slovenije, enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
– Cestno podjetje Murska Sobota,
– Mestne četrti Murska Sobota,
– Podjetje Komunala, d.o.o, Murska Sobota,
– MOP, Urad RS za varstvo narave, Izpostava Murska
Sobota,
– Direkcija RS za železniški promet,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– MPZ, DDC, DRSC,
– Mestni plinovodi Koper (Geoplin),
– Mestna občina Murska Sobota.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne
bo podal pogojev, se bo v skladu s 35. in 45.a členom
ZUNDPP smatralo, da nima pogojev oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
V postopku priprave LN izdelovalec prevzame že izdelan idejni projekt ga ovrednoti po metodologijah posameznih
resorjev (varstvo okolja (presoja vplivov na okolje), krajinska
arhitektura, družbena sprejemljivost, prometno tehnični vidik, regionalno razvojni vidik in gradbeno ekonomski vidik).
Osnutek lokacijskega načrta, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora
vsebovati:
a) tekstualni del:
– splošni podatki o izdelovalcu LN,
– vsebinsko kazalo vseh sestavin LN,
– opis prostora in pogoji za realizacijo,
– obrazložitev in utemeljitev LN,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o površini, lastništvu, vrsti rabe in
označbo,
– načrt parcel in tehnični elementi za zakoličenje,
– odstopanja od določil LN,
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– varstvo bivalnega okolja in narave (voda, zrak, tla,
biotopi),
– koordinate predvidene ekspropriacije ceste,
– etape izvajanja LN,
– usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripombami soglasodajalcev,
– ureditev prometa za čas gradnje;
b) grafični del:
– prikaz iz prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– karta s prikazom območja LN v M 1: 2500, 1:1000,
1:500,
– prikaz na topografski karti v M 1: 1000,
– pregledni situacijski načrt s prikazom namenske rabe
prostora v M 1:1000,
– ureditvena situacija LN v M 1:500 (1:1000) na vektorizirani, digitalni katastrski podlagi (DKN), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
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– prikaz izključne in omejene rabe,
– objekti predvideni za odstranitev,
– situacija križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami,
– prometno tehnična situacija (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne
profile cest,
– faznost izvedbe,
– prikaz vodenja prometa za čas gradnje (preusmeritve
prometa – obvozi);
c) osnutek odloka LN:
– meja oziroma obodna parcelacija in seznam parcel,
ki so znotraj območja obdelave,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično-arhitektonsko, krajinsko, naravovarsteno oblikovanje in oblikovanje zaradi varstva bivalnega okolja,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih
posegov (vodenj prometa za čas gradnje, organizacija gradbišča),
– etapno izvajanje,
– obveznosti investitorja in izvajalcev.
3. člen
Sprejemanje LN
Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka LN
Ko župan Mestne občine Murska Sobota ugotovi, da je
osnutek LN skladen z vsebino iz 4. točke tega programa ter
zbrani pogoji in mnenja, predlaga Mestnemu svetu mestne
občine Murska Sobota, da sprejme sklep o javni razgrnitvi
osnutka LN. Sklep se objavi v Uradnem listu RS, gradiva pa
se razgrnejo na sedežu mestnih četrti in v prostorih Mestne
občine Murska Sobota na običajen način.
Terminski plan:
– objava javnega razpisa za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta se izvede do 10. 2. 2001,
– izbira izdelovalca LN – konec marca 2001,
– osnutek LN se dostavi Mestni občini Murska Sobota
do začetka junija 2001,
– sklep o javni razgrnitvi osnutka LN – začetek junija
2001,
– javna razgrnitev osnutka LN za zbirno cesto (1 mesec),
– javna razprava o osnutku LN za zbirno cesto (v času
javne razgrnitve),
– sprejem osnutka LN na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota – 1. branje (julij 2001), hkrati se sprejmejo odgovori na pripombe iz javne razgrnitve in javne razprave,
– korekcija osnutka LN in izdelava predloga LN (upoštevanje na mestnem svetu akceptiranih pripomb iz javne
razgrnitve in razprave) vključno z zbiranjem soglasij (september 2001),
– sprejem LN v 2. branju na Mestnem svetu mestne
občine Murska Sobota (oktober 2001),
– objava LN v Uradnem listu Republike Slovenije (oktober 2001).

Uradni list Republike Slovenije
Usklajevanja
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori
na pripombe se pripravijo do prve obravnave na Mestnem
svetu mestne občine Murska Sobota. Predlog stališč in
odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec LN v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in
pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor, ki deluje v sklopu Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota.
Predlog odloka o LN
Predlog LN, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29.
in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora vsebovati poleg
sestavin iz 4. točke tega programa vsebovati še:
a) tekstualni del:
– ocena stroškov za izvajanje LN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– tehnični elementi za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe);
b) grafični del:
– zakoličbeni načrt;
c) predlog odloka:
Predlog odloka mora biti oblikovan v skladu s 44. členom navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85) in mora vsebovati:
– meje oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel,
ki se nahajajo znotraj meje obdelave,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično-arhitektonsko, krajinsko, naravovarstveno oblikovanje in oblikovanje zaradi varstva bivalnega okolja,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih
posegov (vodenj prometa za čas gradnje, organizacija gradbišča),
– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko
dopustne v projektni dokumentaciji z uporabo katerih pa se
ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele,
poslabšati bivalne in delovne razmere in načrtovan videz
obravnavanega območja,
– možnost etapnega izvajanja,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju LN.
Sprejetje odloka LN:
Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme
predlog LN z odlokom, na predlog župana. Odlok se objavi
v Uradnem listu RS.
4. člen
Sredstva za izdelavo LN
Sredstva za izdelavo LN in strokovnih podlag LN bo
zagotovila Direkcija RS za ceste pri Ministrstvu za promet in
zveze in Mestna občina Murska Sobota.
5. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-5/01
Murska Sobota, dne 1. februarja 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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NOVO MESTO

705.

Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto (PZ za
spremembo LN severne obvoznice Novega
mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na
odseku Bučna vas – Muhaber) b) osnutka
Odloka o spremembah in dopolnitvah
lokacijskega načrta za severno obvoznico
Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz
na odseku Bučna vas – Muhaber

Na podlagi 47. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in 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) je župan Mestne občine Novo
mesto dne 6. 2. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Mestne občine Novo
mesto (PZ za spremembo LN severne obvoznice
Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz
na odseku Bučna vas – Muhaber)
b) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
lokacijskega načrta za severno obvoznico
Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz
na odseku Bučna vas – Muhaber
1. člen
Javno se razgrneta:
a) osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
(PZ za spremembo LN severne obvoznice Novega mestabencinski servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas –
Muhaber) in
b) osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za severno obvoznico Novega mesta-bencinski
servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas – Muhaber.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nanašajo na programsko zasnovo za spremembe in dopolnitve
lokacijskega načrta severne obvoznice Novega mesta v smislu opredelitve novega stavbnega zemljišča in njegove namembnosti, in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto.
Osnutek spremembe lokacijskega načrta severne obvoznice Novega mesta določa objekte in infrastrukturo znotraj območja opredeljenega za nov bencinski servis ter navezave na že zgrajen odsek ceste Bučna vas – Muhaber.
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3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Novo mesto ter osnutek spremembe lokacijskega načrta za severno obvoznico Novega mesta bosta
javno razgrnjena v prostorih Mestne občine Novo mesto,
Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan
od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in
petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih krajevnih skupnosti Bučna vas in Bršljin, trideset dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bosta organizirani tudi javni
obravnavi v krajevnih skupnostih Bučna vas in Bršljin. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno
v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve/Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-03/99
Novo mesto, dne 6. februarja 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PREVALJE
706.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Prevalje

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 - odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00) je občinski svet na 19.
redni seji dne 31. 1. 2001 sprejel

SKLEP

Uradni list Republike Slovenije

SLOVENJ GRADEC
707.

Na podlagi 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter
16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj
Gradec na 25. seji dne 30. 1. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za
izobraževanje odraslih
1. člen
S tem odlokom se dopolni in spremeni odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mocis, Center za izobraževanje odraslih
(Uradni list RS, št. 65/98).
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka, tako da glasi:
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe in v
tem okviru opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.1 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
– M/80.10 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
– M/80.102 Osnovnošolsko izobraževanje
– M/80.2 Srednješolsko izobraževanje
– M/80.21 Srednješolsko splošno izobraževanje
– M/80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– M/80.220 Poklicno in strokovno izobraževanje na
nižjih stopnjah
– M/80.3 Višješolsko, visokošolsko in univerzitetno
izobraževanje
– M/80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
– M/80.42 Drugo izobraževanje.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/98
Slovenj Gradec, dne 5. februarja 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča znaša v Občini Prevalje v letu 2001 mesečno 0.061 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.
Št. 420-08-1/01-6
Prevalje, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Prevalje
Matic Tasič l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za
izobraževanje odraslih

ŠMARJE PRI JELŠAH
708.

Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje
pri Jelšah za leto 2001

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter na podlagi 107.
člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
41/99) je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 9. 2. 2001
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o začasnem financiranju
potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2001
1. člen
V sklepu o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001 (Uradni list RS, št.
125/00) se spremeni 2. člen in glasi:
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju za leto 2000.
V obdobju začasnega financiranja se financiranje iz
proračuna začasno nadaljuje za iste programe, ki so bili
potrjeni v proračunu za leto 2000. V tem obdobju uporabniki proračunskih sredstev ne smejo začeti izvajati novih programov in nalog in ne smejo povečati števila zaposlenih
glede na stanje na dan 31. 12. 2000.
2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Št. 40304-1/01
Šmarje pri Jelšah, dne 12. februarja 2001.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

ŠTORE
709.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 30. člena statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta odlagališča
Cinkarne Celje Za Travnikom
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje
Za travnikom.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
opredeljuje tolerance pri izvajanju določb veljavnega prostorskega akta za območje odlagališča.
III
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Občine Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
IV
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organiazcije, skupnosti ter vsi zainteresirani pisne pripombe
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pri Občinski upravi občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore.
V
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bo javnost obveščena
naknadno.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-0001/01-01
Štore, dne 5. februarja 2001
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

VERŽEJ
710.

Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2001

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 78/98 in 70/00 ter 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 59/99 – odločbe US), 29.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in
16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99)
je Občinski svet občine Veržej na seji dne 30. 1. 2001
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Veržej za leto 2001
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Veržej za leto 2001, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja
Občina Veržej.
Proračun Občine Veržej za leto 2000 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki ter transferni prihodki in načrtovani odhodki.
3. člen
Proračun Občine Veržej za leto 2001 se določa v višini
146,219.667 SIT.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki
po virih, odhodki pa v zneskih po posameznih namenih.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med
letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
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6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in
občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.
Javni zavodi, agencije in skladi ter drugi uporabniki
proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Za delovanje proračunskih uporabnikov se v proračunu
zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne
prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske
izdatke.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, ter v
skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te
namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi
finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznih postavkah znotraj celotne bilance prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi
oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče
predvideti.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu
šestmesečno.
10. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in
obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
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13. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja Nadzorni odbor občine Veržej v skladu z zakonom
in statutom.
Občinski organ, javna podjetja in javni zavodi ter druge
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, ter
drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni
omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno
dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s
porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
14. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor
nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem
uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni dostaviti občini poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do konca februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki sredstev, pridobljenih s strani občine, ne uporabijo namensko ali ne
ravnajo v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko župan
delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje,
dokončno pa občinski svet na predlog župana. O začasni
ustavitvi proračunskega financiranja poroča župan članom
občinskega sveta na prvi naslednji seji.
15. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V proračunu za leto 2001 se izkazujejo v višini 300.000
SIT.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

11. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev splošne proračunske rezervacije, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni
mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Veržej.

16. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih
bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne
sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2001 izloči
300.000 SIT. O uporabi sredstev proračunske rezerve v
posameznem primeru do višine, ki jo določa ta odlok, odloča župan. O uporabi sredstev obvešča občinski svet.

12. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za
izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti in dodatkov po kolektivni pogodbi dejavnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam, katerih ustanoviteljica je občina, in
imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in
dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme
katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.

17. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ali najame likvidnostno posojilo do višine 5%
vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko
obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev
tekoče proračunske rezerve odloča župan.
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18. člen
Župan Občine Veržej lahko začasno zmanjša višino
sredstev, določenih v občinskem proračunu za posamezne
namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega
proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O
ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Veržej ter predlaga spremembo proračuna.
19. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine,
ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi
proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Do višine 1,500.000 SIT proračunskih sredstev za
posamezen namen odloča po sklepu župan občine.
20. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna, se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Veržej. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem
soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
21. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
22. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.
23. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco
občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov
občinskega proračuna v skladu z zakonom.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Veržej v letu
2001 (Uradni list RS, št. 4/01).
Št. 900-04/01
Veržej, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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PRORAČUN
OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2001
Splošni del proračuna
Proračun Občine Veržej za leto 2001 se določa v
naslednjih zneskih:
zneski v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Prihodki skupaj
140,151.848
II. Odhodki skupaj
155,102.667
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
(I.-II)
–14,950.819
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
400.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
(I.+IV.) – (II.+V.)
-14,550.819
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
8,000.000
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII-IX)
8,000.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih
–6,550.819
Znesek v višini 6,550.819 SIT se v tekočem letu pokriva s prenesenimi denarnimi sredstvi na žiro računu iz leta
2000.

711.

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Veržej

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena
statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) je
Občinski svet občine Veržej na seji dne 30. 1. 2001 sprejel

ODLOK
o priznanjih in nagradah Občine Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Veržej ter ureja
podeljevanje priznanj in nagrad ter pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj in nagrad.
2. člen
Občina Veržej podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim
občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom,
društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih
področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Veržej.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
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3. člen
Priznanja in nagrade Občine Veržej so:
– naziv častnega občana Občine Veržej,
– priznanje z denarno nagrado,
– plaketa Občine Veržej in
– pisno priznanje Občine Veržej.
II. NAZIV ČASTNEGA OBČANA

4. člen
Naziv častnega občana Občine Veržej lahko pridobijo
občani Občine Veržej, drugi državljani Republike Slovenije,
kakor tudi državljani tujih držav, ki imajo posebne zasluge na
področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj,
ugled in uveljavljanje Občine Veržej v državi ali na mednarodnem področju.
Ob podelitvi naziva častnega občana se izdela umetniško izdelana listina z besedilom sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.
III. PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO
5. člen
Priznanje z denarno nagrado se podeli občanom
Občine Veržej, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na
gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju. Nagrada Občine Veržej
obsega diplomo in denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
IV. PLAKETA OBČINE VERŽEJ
6. člen
Plaketa Občine Veržej se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki
dosežejo izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo,
in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Plaketo Občine Veržej lahko občinski svet podeli tudi
uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Veržej.
V. PISNO PRIZNANJE OBČINE VERŽEJ
7. člen
Pisno priznanje ima pomen osebnega priznanja in pohvale in se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom,
skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja.
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9. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj in
nagrad Občine Veržej so lahko občani, politične stranke,
podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Priznanja in nagrade se podelijo praviloma na podlagi
razpisa, izvedenega na krajevno običajen način. Razpis za
podelitev priznanj in nagrad objavi župan enkrat letno, najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče
leto.
Z razpisom se objavijo podatki, ki jih mora vsebovati
pobuda oziroma predlog, ter rok, do katerega morajo biti
poslane pobude oziroma predlogi.
10. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in
osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
11. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Veržej
obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Veržej, ki izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade in ga posreduje končni predlog za odločanje
občinskemu svetu.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje
podeli brez razpisa takoj, ko je to mogoče. Brez razpisa se
lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ob
določeni svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.
12. člen
Sredstva za priznanje in nagrade Občine Veržej se
zagotovijo v občinskem proračunu. Evidenco o podeljenih
priznanjih Občine Veržej vodi občinska uprava.
VII. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
priznanjih Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-5/01
Veržej, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

VI. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN
NAGRAD
8. člen
Priznanja in nagrade se podelijo na svečan način ob
posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj in nagrad. Podeli jih župan ali od njega pooblaščena
oseba.

712.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Veržej

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 10/98,
74/98 in 70/00 je Občinski svet občine Veržej na seji dne
30. 1. 2001 sprejel
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Veržej
1. člen
V statutu Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in
65/00) se prvi odstavek 21. člena spremeni tako, da se
glasi:
“Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.“
2. člen
Tretji odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.“
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-2/01
Veržej, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

713.

Spremembe poslovnika Občinskega sveta
občine Veržej

Na podlagi 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list
RS, št. 37/99 in 65/00) je Občinski svet občine Veržej na
seji dne 30. 1. 2001 sprejel

SPREMEMBE POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Veržej
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Veržej (Uradni
list RS, št. 37/99 in 65/00) se prvi stavek 43. člena spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.“
2. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-3/01
Veržej, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in 16. člena statuta
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 30. 1. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o oddaji javnih naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek oddaje javnih naročil male
vrednosti, in sicer kadar gre za nabavo blaga, naročanje
storitev ali oddajo gradbenih del. Javna naročila male vrednosti so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od
vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
2. člen
Naročniki, ki so dolžni oddajati javna naročila malih
vrednosti po tem pravilniku, so:
1. občina
2. javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina,
3. javna podjetja, katerih ustanovitelj je občina,
4. drugi posredni uporabniki proračunskih sredstev.
Naročniki pod točkami 2 do 4 uporabljajo ta pravilnik v
skladu s svojo notranjo organizacijo.
Vsak izmed naročnikov iz prvega odstavka tega člena
lahko na podlagi določil zakona o javnih naročilih sprejme
svoj notranji predpis o oddaji javnih naročil malih vrednosti.
Če sprejme tak notranji predpis, naročnik za oddajo javnih
naročil male vrednosti ne uporablja določil tega pravilnika,
ampak uporablja svoj notranji predpis, če je v skladu z
zakonom o javnih naročilih.
3. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik
ravnati v skladu z zakonom in tem pravilnikom, tako da pri
nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti
doseže nižjo ceno.
Naročati se sme le tak obseg in kvaliteta blaga, storitev
ali gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz nalog naročnika,
pri čemer je potrebno ravnati kot dober gospodar v skladu z
načelom gospodarnosti ali učinkovitosti porabe javnih sredstev.
4. člen
Ravnanje naročnika mora temeljiti na naslednjih
načelih:
– izbrati je treba najugodnejšo ponudbo glede na merila, ki so specifična za posamezno oddajo javnega naročila,
– nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar,
kar se ne sporoči tudi drugim,
– postopek mora biti transparenten, tako da ima vsakdo, ki je zainteresiran vsak trenutek možnost preveriti fazo
oddaje in pravilnost izvajanja postopka.
– vse ponudnike je potrebno obravnavati enakopravno.
5. člen
Za naročanje blaga, storitev in gradbenih del se uporabljajo naročilnice in pogodbe.
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II. NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADBENIH
DEL
6. člen
Do vrednosti 500.000 SIT
Naročilnice je možno uporabljati le za nabave blaga,
storitev in gradbenih del do vrednosti 500.000 SIT.
Naročilnica vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum naročnika,
– naziv in naslov dobavitelja,
– vrsto blaga,
– količino blaga,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– podpis naročnika in
– podpis prevzemnika.
Naročilnice je možno uporabljati predvsem za naslednje vrste blaga: darila za poslovne namene, knjige, strokovno literaturo, časopise in revije, drugo blago, ki ga ni možno
planirati oziroma je enkratnega značaja.
Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve:
občasne tiskarske oziroma razmnoževalne storitve, občasne storitve vzdrževanja in popravil, gostinske storitve, izobraževalne storitve, oglaševalske storitve, občasne storitve
čiščenja, svetovalne storitve in druge storitve, ki jih ni možno
vnaprej predvideti oziroma so enkratnega značaja.
Z naročilnicami se naročajo tudi manjša gradbena dela, kot so izvedbe in vzdrževanja.
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o začetku postopka oddaje javnega naročila in v njem imenuje strokovno komisijo za ocenitev ponudb.
Strokovna komisija izvede celoten postopek oddaje javnega naročila do odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. člen
Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so
usposobljeni izpolniti javno naročilo. Dokumentacijo je treba
poslati vsem ponudnikom istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb. Naročnik mora dokumentacijo
poslati najmanj dvema ponudnikoma.
Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi, tako da dobi vsaj dve pravilni
ponudbi. Če tudi po ponovljenem postopku ni možno pridobiti dveh pravilnih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbo
s ponudnikom, ki je predložil ponudbo, ali pa izvede pogajanje s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudb.
10. člen
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnika poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu zakona o
javnih naročilih. Vrstni red pomembnosti se določi v razpisni
dokumentaciji (v povabilu k oddaji ponudbe) glede na specifičnost javnega naročila.
Javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnih naročil male vrednosti se ne izvaja.
Izbranega ponudnika se pozove k sklenitvi pogodbe.
III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA IN IZVEDBO
STORITEV

7. člen
Vrednosti nad 500.000 do zneska, določenega v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
Blago, storitve in gradbena dela se naročajo na podlagi
naslednjih dokumentov:
– zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti
oziroma sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila,
– razpisne dokumentacije oziroma povabila k oddaji
ponudbe,
– ponudbe,
– predračuna,
– izjave o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena zakona o
javnih naročilih,
– poročila o izvedbi naročila male vrednosti in
– pogodbe.
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila mora obvezno vsebovati tudi imenovanje strokovne komisije za
oceno ponudb.
Razpisna dokumentacija ni potreben dokument pri naročanju blaga in storitev ter gradenj, kjer zaradi narave naročila ni utemeljen z načeli gospodarnosti, racionalnosti in
hitrosti. V tem primeru se pridobi ponudbe na podlagi povabila ponudnikom za predložitev ponudbe, pri gradbenih delih pa se predloži tudi popis del, ki mora vsebovati tehnične
specifikacije in zahtevane standarde na način, da je možna
primerjava in izbira najugodnejšega ponudnika.

11. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga, ki
je ni možno po obsegu in časovno vnaprej določiti, izvede
naročnik postopek za sklenitev letne pogodbe za nabavo
blaga v skladu s tem pravilnikom. Za sklenitev pogodbe za
nabavo blaga izvede naročnik postopek z zbiranjem ponudbenih predračunov po 9. členu tega pravilnika.
Za naročanje storitev, ki se opravljajo med letom, vendar jih količinsko in časovno ni možno natančno določiti, se
uporabljajo pravila iz 9. člena tega pravilnika. Postopek za
naročanje storitev se praviloma izvede v skladu z 9. členom
tega pravilnika, razen v primeru, kadar gre za storitve, pri
katerih naročnik ne more v celoti določiti ceno. V tem primeru lahko naročnik izvede pogajanja in na pogajanja povabi
ponudnike, za katere meni, da so usposobljeni izvesti določene vrste storitev.
Zlasti se pogajanje izvede, kadar so predmet naročila
intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve,
ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini,
obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti cene storitve.
O pogajanjih naročnik opravi zapisnik, v katerega se
vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene
uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu zakona o
javnih naročilih.

8. člen
Predstojnik naročnika uvede postopek za naročilo male vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila
male vrednosti, v katerem se določi tudi vodja postopka
oddaje javnega naročila.
Za pripravo dokumentacije, zbiranje ponudb in preverjanje cene in kvalitete predstojnik naročnika v skladu s prvim
odstavkom 21. člena zakona o javnih naročilih sprejme sklep

IV. DOKUMENTIRANJE PONUDB IN HRAMBA
DOKUMENTACIJE
12. člen
Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti v originalu
vloženi v spis o javnem naročilu, o telefonskih preverjanjih in
ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek,
elektronska pošta pa mora biti v spis vložena v tiskani obliki.
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Dokumentacija se hrani najmanj toliko časa, dokler
trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega naročila oziroma naročilnice 2 leti, dokumenacija za ostala naročila male vrednosti pa 5 let.
13. člen
Evidenca javnih naročil obsega:
– številko in datum javnega naročila,
– predmet javnega naročila,
– naziv dobavitelja oziroma izvajalca in njegov sedež,
– vrednost javnega naročila,
– proračunsko postavko.
V. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Zneski iz tega pravilnika se uporabljajo brez DDV.
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 900-06/01
Veržej, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

ZREČE
715.

Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2001

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet
občine Zreče na seji dne 29. 1. 2001 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zreče za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Zreče (v nadaljevanju: občinski
proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog v Občini Zreče v letu 2001.
2. člen
Proračun Občine Zreče za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
– prihodki
580.100.895,08 tolarjev,
– odhodki
580.100.895,08 tolarjev,
– račun finančnih terjatev in naložb
–
– račun financiranja
–
Proračun vključuje prihodke za primerno porabo in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev je zajet v skupni bilanci prihodkov in
odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del
občinskega proračuna.
Prihodki in plačane obveznosti v času začasnega financiranja se vključijo v proračun za leto 2001.
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3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo
med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznostih, v
skladu z likvidnostnim položajem.
Če zaradi likvidnostne situacije ni mogoče med letom
upoštevati strukture predloga proračuna, lahko župan začasno izvrši prerazporeditve, o čemer mora šestmesečno poročati občinskemu svetu.
5. člen
Obveznosti občinskega dolga, stroškov, povezanih z
zadolževanjem in poroštev, se poravnavajo ne glede na
sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu
proračuna.
O prerazporeditvi sredstev mora župan obvestiti občinski svet v 30 dneh.
6. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna,
lahko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih
izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko
župan:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
O ukrepih mora župan takoj obvestiti občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje
župan predlagati rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
7. člen
V proračunsko rezervo Občine Zreče se izloči največ
1,5 % od skupno doseženih prihodkov. O uporabi proračunske rezerve v posameznem primeru do višine
500.000 SIT odloča župan in o uporabi sredstev obvešča
občinski svet s pisnimi poročili.
V drugih primerih uporabe proračunske rezerve odloča
občinski svet.
8. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Sredstva proračunske rezervacije se določijo v višini
0,5 % prihodkov občinskega proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v
mejah sredstev, ki so jim bila za posamezen namen zagotov-
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ljena v občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrene zneske.
10. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namenskostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinskega proračuna, morajo uporabniki proračunskih sredstev občinskemu svetu:
– dostaviti obrazložen finančni načrt v roku, ki ga določi župan,
– najmanj polletno, na zahtevo občinskega sveta pa
tudi večkrat letno, poročati o izvršitvi posameznih nalog, za
katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna,
– dostaviti zaključni račun in poročilo o poslovanju v
preteklem letu do 28. februarja v tekočem letu.
11. člen
Investicijski del proračuna se začne uporabljati potem,
ko je investitor občinski upravi predložil pogodbo oziroma
predračun, po končanem delu pa je potrebno predložiti tudi
obračunsko situacijo oziroma račun, ki ne sme presegati
pogodbene vrednosti oziroma zneska iz 9. člena tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-07/00
Zreče, dne 29. januarja 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

716.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 29. 1. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Zreče
1. člen
V statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) se
dopolni 9. člen tako, da se za drugim odstavkom dodajo trije
novi, ki glasijo:
»Od upravljavca centralnega registra prebivalstva lahko
občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje
osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
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– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov.«
2. člen
Prvi odstavek 16. člena se dopolni z novo šestnajsto
alineo, ki glasi:
»– imenuje in razrešuje predstavnike ustanoviteljev v
organih upravljanja v javnih zavodih in v javnih skladih«.
3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Občinski svet lahko
veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«.
4. člen
Drugi odstavek 24. člena se dopolni z novo točko, ki
glasi:
»– opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.«.
5. člen
Šesta točka drugega odstavka 29. člena se spremeni
in glasi:
»– predlaga organiziranost občinske uprave, določi delovno področje, notranjo organiziranost in sistematizacijo
delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski
upravi.«.
6. člen
35. člen se spremeni tako, da glasi:
»Župan lahko s sklepom ustanovi komisije in druga
delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti ter določi
njihove naloge in pristojnosti.«.
7. člen
Na koncu drugega stavka prvega odstavka 38. člena
se briše pika in se doda besedilo »najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji.«.
8. člen
V tretjem odstavku 80. člena se črta beseda »vseh«, za
besedo »volivcev« pa se doda vejica in besedilo »ki so
glasovali.«.
9. člen
V 85. členu se črta beseda »lahko«.
10. člen
V prvem odstavku 107. člena se za besedo v višini
doda besedilo »največ 1,5 odstotka prihodkov«.
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Drugi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Del sredstev proračunske rezerve se izloča v rezerve
začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu
proračuna za preteklo leto.«.
Tretji odstavek 107. člena se črta.

2. člen
Tretji odstavek 57. člena se dopolni z novo peto alineo, ki glasi:
»– opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.«.

11. člen
Prva alinea prvega odstavka 108. člena se spremeni in
glasi:
»– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot
so: suša, potres, požar, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša in
druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, ter množični pojavi nalezljivih človeških, živalskih ali
rastlinskih bolezni; «.
V tretjem odstavku 108. člena se na koncu stavka črta
pika in doda besedilo, ki se glasi:
»do višine, ki jo določa odlok s katerim se sprejme
občinski proračun. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino določeno z odlokom,
odloča občinski svet.«.

3. člen
V drugem odstavku 61. člena se na koncu doda nov
stavek, ki glasi:
»Člani komisije lahko izmed članov izvolijo namestnika
predsednika.«.

12. člen
Drugi odstavek 109. člena se besedi »krajevnih skupnosti« nadomestijo z besedama »neposrednih uporabnikov«. V nadaljnjem besedilu istega odstavka se za besedo
»financiranja« postavi pika, črta pa se besedilo »ter sredstva
rezerv«.
13. člen
Tretji odstavek 131. člena se spremeni tako, da glasi:
»Predlog za spremembo in dopolnitev lahko da vsak
član občinskega sveta, župan in komisije občinskega
sveta.«.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0/99-7
Zreče, dne 29. januarja 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

4. člen
V prvem odstavku 64. člena se za besedo »telesa«
doda besedilo »oziroma njegov namestnik«.
Tretji stavek tretjega odstavka 64. člena se spremeni in
se glasi:
»Delovno telo sprejema svoje odločitve-mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«.
5. člen
Tretji odstavek 67. člena se črta.
6. člen
Črta se tretji odstavek 72. člena in se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»Po zaključku prve obravnave občinski svet določi rok
za drugo obravnavo.«.
7. člen
V 75. členu se za besedo »večina« doda »opredeljenih
glasov«.
8. člen
Črta se tretji odstavek 79. člena.
V četrtem odstavku 79. člena se v zadnjem stavku za
besedo »večino« doda besedilo »navzočih svetnikov«.
9. člen
Tretji odstavek 99. člena za besedo »večino« doda
beseda »opredeljenih«.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-04/98-6
Zreče, dne 29. januarja 2001.

717.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Zreče

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne
29. 1. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Zreče
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Zreče (Uradni
list RS, št. 39/99) se v 44. členu za besedo »večino« doda
beseda »opredeljenih«. Drugi stavek tega člena se črta.

718.

Spremembe pravilnika o merilih za določanje
dežurnih prodajaln

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98,
12/99, 16/99, 59/99) in 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 29. 1. 2001 sprejel
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720.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Žetale

1. člen
V pravilniku o merilih za določanje dežurnih prodajaln
(Uradni list RS, št. 93/00) se v 3. členu črta tretji odstavek.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99 in 115. člena poslovnika Občine Žetale
(Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Žetale na
19. redni seji dne 2. 2. 2001 sprejel

2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu RS.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Žetale

Št. 306-01/00-8
Zreče, dne 29. januarja 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽETALE
719.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
19/98, 74/98, 70/00 in odločbe ustavnega sodišča v
Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 59/99), ter 16. členom statuta Občine
Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine
Žetale na 19. redni seji dne 2. 2. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Žetale
1. člen
V statutu Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) se
prvi odstavek 21. člena črta in se doda nov odstavek:
Občinski svet sprejme odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na
seji navzoča večina članov občinskega sveta.
2. člen
V 39. členu se prvi odstavek dopolni s stavkom: Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v
45 dneh po prvi seji.

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Žetale (Uradni
list RS, št. 26/99) se 45. člen črta in nadomesti z naslednjo
vsebino:
Občinski svet sprejema svoje odločitve z večino glasov
opredeljenih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Glas je opredeljen »za« ali »proti«. Predlagana odločitev
je sprejeta, če se je večina opredeljenih članov izrekla »za«
njen sprejem.
2. člen
V tretjem odstavku 87. člena se za besedo »večina«
doda beseda »opredeljenih«.
3. člen
V prvem odstavku 90. člena se za besedo »večina«
doda beseda »opredeljenih«.
4. člen
Tretji odstavek 103. člena se spremeni tako, da se
glasi: »Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina
opredeljenih navzočih članov sveta«.
5. člen
Tretji odstavek 107. člena se spremeni tako, da se
glasi: »Kandidat je imenovan za podžupana, če zanj glasuje
večina opredeljenih navzočih članov sveta«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega
sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 062-02-0019/2001-3
Žetale, dne 2. februarja 2001.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

3. člen
Zadnji odstavek 75. člena se črta in doda nov odstavek:
Odločitev o izvedbi samoprispevka je sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-0019/2001-2
Žetale, dne 2. februarja 2001.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

ŽIROVNICA
721.

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto
2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in
89/99), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 21. seji dne
30. 1. 2001 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
1. člen
Proračun Občine Žirovnica za leto 2001 sestavljata
splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni
del oziroma finančni načrt, ki vsebuje podrobnejši pregled
prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami in načrt
razvojnih programov.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov
izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki,
tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V finančnem načrtu so prihodki razvrščeni po vrstah
prihodkov, kot jih opredeljuje zakon o financiranju občin, in
sicer na prihodke za financiranje primerne porabe, prihodke
iz naslova finančne izravnave, prihodke od upravljanja in
razpolaganja s premoženjem, druge prihodke po 25. členu
zakona o financiranju občin ter prihodke od sofinanciranj.
Na strani odhodkov so odhodki načrtovani po dejavnostih.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine
in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 410,410.000 SIT in odhodke v višini
480,759.000 SIT. Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša 70,349.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena
prejeta vračila danih posojil v višini 819.000 SIT in dana
posojila v višini 0 SIT. Razlika med danimi in prejetimi posojili znaša 819.000 SIT.
Račun financiranja obsega zadolževanje v višini
15,000.000 SIT in odplačila posojil v višini 818.000 SIT.
Neto zadolževanje proračuna znaša 14,182.000 SIT.
Zmanjšanje sredstev na računu proračuna v letu 2001
v višini 55,348.000 SIT bo pokrito iz sredstev na računu iz
preteklih let.
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega
varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva
za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno
varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, druge javne potrebe, sredstva za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči in oblikovanje rezerv.
4. člen
Občina Žirovnica v letu 2001 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2001 se nakazujejo proračunskim porabnikom
do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2001.
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5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
dinamike nastajanja obveznosti in možnosti pokrivanja stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu, posebnem aktu
občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v
skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje dejavnosti posrednega proračunskega uporabnika, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom
drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za
uporabo sredstev.
Proračunski uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega
načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na
predlog pristojnega odbora, dodeljuje s sklepom župan.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava mora redno
mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana. Finančni referent v občinski upravi kontrolira
in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost
izplačil z višino in namenom porabe, za zakonitost in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci občinske uprave, zadolženi za posamezna področja.
8. člen
Splošna proračunska rezervacija za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega področja.
9. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v
višini 1,000.000 SIT. Rezerve se uporabljajo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Del sredstev
se izloča v rezervo začasno vsak mesec, dokončno pa po
zaključnem računu za preteklo leto.
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O uporabi sredstev obvezne rezerve do višine 500.000
SIT za posamezni namen odloča župan na predlog delavca
občinske uprave, pristojnega za finance, nad tem zneskom
pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev
rezerve župan obvešča občinski svet.
10. člen
Župan je pooblaščen, da na predlog delavca občinske
uprave, pristojnega za finance, deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah. Župan je pooblaščen za nabavo nepremičnin do vrednosti 1,000.000 SIT
za posamezni namen. O nabavi nepremičnin na podlagi
pooblastila župan obvesti občinski svet na prvi seji.
11. člen
Občina se v letu 2001 lahko zadolži za financiranje
investicij v infrastrukturne objekte v višini do 15,000.000
SIT. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z
zakonom.
Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
O vsaki posamezni zadolžitvi odloča občinski svet.
12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Žirovnica, se smejo dolgoročno
zadolževati le s soglasjem ustanovitelja oziroma soustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z
zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.
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17. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za
posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O prerazporeditvah župan šestmesečno obvešča občinski svet.
18. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih
programov so sestavni deli tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/00
Žirovnica, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

722.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica

13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95,
1/96, 9/99, 56/99), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ter 18. in 74. člena statuta
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Žirovnica na 21. seji dne 30. 1. 2001 sprejel

14. člen
Nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica

15. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na
namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost
uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem uporabniku proračuna.

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 17/00) se v 13. členu spremeni drugi odstavek tako, da
glasi:
Občina pridobiva koncesionarje z javnim razpisom na
podlagi koncesijskega akta, ki ga sprejme občinski svet v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. S
koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja
gospodarske javne službe ter postopek javnega razpisa in
izbira koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloča občinska
uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

16. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti finančne načrte za leto 2001 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi
tega odloka in jih posredovati občinski upravi. V finančnem
načrtu se prikaže realizacija za leto 1999, ocena realizacije
za leto 2000 in ocena za leto 2001. Posredni uporabniki
proračuna so dolžni do 28. 2. 2002 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za leto 2001 in realizacijo finančnega načrta za leto 2001.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30008-0001/99
Žirovnica, dne 17. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
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723.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo
naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini
Žirovnica

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 3. člena odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list
RS, št. 17/00) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni
list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 21.
seji dne 30. 1. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in
pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s
plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
1. člen
V odloku o načinu in pogojih podelitve koncesije za
oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
(Uradni list RS, št. 73/00) se v 17. členu spremeni tretji
odstavek tako, da glasi:
O izbiri koncesionarja odloča občinska uprava z upravno odločbo. O pritožbi na odločbo odloča župan.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0004/00
Žirovnica, dne 17. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

724.

Sklep o spremembi sklepa o enkratnem
prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v
letu 2000

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 21. seji dne
30. 1. 2001 sprejel

Št.

2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15203-0001/00
Žirovnica, dne 17. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

725.

1. člen
V sklepu o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001 (Uradni list RS, št. 1/01) se 5.
člen spremeni tako, da glasi:
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega
sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski
upravi Občine Žirovnica najkasneje v roku 3 mesecev od
rojstva otroka.

Sklep o spremembi sklepa o enkratnem
prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v
letu 2001

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 21. seji dne
30. 1. 2001 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za
novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001
1. člen
V sklepu o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001 (Uradni list RS, št. 1/01) se
5. člen spremeni tako, da glasi:
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega
sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski
upravi Občine Žirovnica najkasneje v roku 3 mesecev od
rojstva otroka.
2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15203-0002/00
Žirovnica, dne 17. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

726.
SKLEP
o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za
novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000
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Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov,
poslovnih stavb in garaž v najem ter določanju
najemnin v Občini Žirovnica

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 32/00) in
18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99)
je Občinski svet občine Žirovnica na 21. seji dne 30. 1.
2000 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju poslovnih prostorov, poslovnih stavb
in garaž v najem ter določanju najemnin v
Občini Žirovnica
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

8. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila za komisijo opravlja strokovna služba občinske uprave, pristojna za
stanovanjske zadeve, ki tudi vodi evidenco vseh poslovnih
prostorov, s katerimi razpolaga občina, in register vseh sklenjenih najemnih pogodb, za poslovne prostore, poslovne
stavbe in garaže, ki so predmet tega pravilnika.

1. člen
S tem pravilnikom se ureja način, pogoje in postopek
oddajanja poslovnih prostorov, poslovnih stavb in garaž, ter
najemna razmerja, način in merila za določanje višine najemnin poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Žirovnica.
2. člen
Za poslovno stavbo se šteje stavba, ki je namenjena
za poslovne dejavnosti in se v ta namen pretežno tudi
uporablja.
Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben glavni vhod.
3. člen
Poslovni prostori, poslovne stavbe in garaže se oddajajo v najem praviloma na podlagi javnega razpisa. Izjemoma
se lahko oddajajo brez javnega razpisa, neposredno z najemno pogodbo.
II. KOMISIJA ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV,
POSLOVNIH STAVB IN GARAŽ
4. člen
Postopek oddaje poslovnih prostorov, poslovnih stavb
in garaž v lasti Občine Žirovnica v najem vodi komisija, ki jo
imenuje s sklepom župan.
5. člen
Komisijo za oddajanje poslovnih prostorov in poslovnih
stavb ter garaž sestavljajo:
– pravnik, zaposlen v občinski upravi – predsednik,
– predsednik odbora za prostor, varstvo okolja in komunalno infrastrukturo,
– strokovni delavec občinske uprave s področja stanovanjskih zadev.
Glede na vrsto poslovnega prostora se vključi smiselno še:
– predsednik odbora za negospodarstvo in družbene
dejavnosti ali
– predsednik odbora za gospodarske dejavnosti.

III. POSTOPKI IN POGOJI ZA ODDAJANJE POSLOVNIH
PROSTOROV V NAJEM
9. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem z javnim razpisom. Sklep o pričetku javnega razpisa sprejme župan. Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni
deski v prostorih Občine Žirovnica.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati poleg
a) splošnih pogojev:
– naziv in sedež najemodajalca,
– opis poslovnega prostora in lokacijo,
– namembnost poslovnega prostora,
– čas trajanja javnega razpisa,
– naslov in rok za zbiranje pisnih ponudb,
– potrdila, dokazila in mnenja, ki jih morajo interesenti
predložiti,
– čas trajanja najemne pogodbe
lahko tudi
b) posebne pogoje:
– delež sovlaganja pri obnovi ali preureditvi poslovnega
prostora ter druge pogoje v zvezi z ureditvijo poslovnega
prostora,
– zahteve v skladu s politiko glede poslovnih prostorov
in v skladu s pogoji urejanja v občini,
– drugi pogoji v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega
prostora in okolice.
11. člen
Poslovni prostor se odda v najem tistemu ponudniku,
katerega dejavnost v največji meri izpolnjuje pogoje javnega
razpisa in je najbolj usklajena z občinsko razvojno strategijo.

6. člen
Komisija ima naslednje pristojnosti:
– predlaga županu objavo razpisa in sprejem razpisnih
pogojev,
– določi pogoje javnega razpisa in sprejme sklep o
objavi razpisa,
– po izteku razpisnega roka prouči vse prispele vloge
(priporočila, mnenja) ter izdela analizo prispelih vlog,
– obravnava druge vloge, ki so vezane na oddajo poslovnih prostorov, poslovnih stavb in garaž v najem.

12. člen
Sklep o izbiri ponudnika izda na predlog komisije tajnik
občine najkasneje v petnajstih dneh po izteku roka za oddajo ponudb. Komisija posreduje sklep vsem ponudnikom, ki
so sodelovali na javnem razpisu.
Zoper odločitev o izbranem ponudniku lahko vsak, ki
se je udeležil javnega razpisa, vloži ugovor v osmih dneh od
dneva prejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ugovor se vloži pri organu, ki je sklep izdal. Ta ga odstopi
županu v reševanje.
O ugovoru odloči župan v petnajstih dneh od prejema.
Odločitev župana je dokončna.

7. člen
Komisija se sestane na sklic predsednika. Komisija je
sklepčna, če je na njeni seji prisotna večina članov in odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.

13. člen
Na podlagi dokončne odločitve skleneta Občina Žirovnica kot najemodajalec in izbrani ponudnik kot najemnik
pisno pogodbo o najemu poslovnega prostora.
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14. člen
Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov ni uspešen
kadar:
– na razpis ne prispe nobena ponudba,
– nihče od prijavljenih ponudnikov ne izpolnjuje pogojev navedenih v razpisu.
15. člen
Poslovni prostor se lahko odda v najem brez javnega
razpisa v naslednjih primerih:
– če je sedanji najemnik v stečaju ali redni likvidaciji,
novi najemnik pa prevzame delavce v redno delovno razmerje,
– če je predvideno rušenje stavbe ali adaptacija oziroma rekonstrukcija stavbe, ki zahteva preselitev dejavnosti iz
stavbe,
– če se najemna pogodba sklepa z ožjim družinskim
članom sedanjega najemnika, pod pogojem, če je dosedanji najemnik dosegel upokojitev ali če je umrl,
– če nadaljujejo dejavnost najemnika delavci, ki so bili
pri njem zaposleni zadnji dve leti in izpolnjujejo pogoje za
opravljanje dejavnosti,
– po dveh neuspelih javnih razpisih,
– v posebej utemeljenih primerih po predhodnem pisnem mnenju župana.

Št.
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19. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumno odpovedjo najemnega razmerja,
– zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil,
– če so poslovni prostori namenjeni najemodajalcu zaradi rušitve ali preureditve objekta,
– z odpovedjo najemne pogodbe,
– s potekom časa za katerega je bila sklenjena najemna pogodba.
20. člen
Občina Žirovnica lahko odpove najemno pogodbo in
zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času,
ne glede na pogodbene določbe o trajanju najemnega razmerja in odpovednem roku, v naslednjih primerih:
– če najemnik med trajanjem najemnega razmerja brez
soglasja najemodajalca spremeni ali razširi predmet poslovanja v poslovnem prostoru,
– če najemnik uporablja poslovni prostor na način, s
katerim druge najemnike ali stanovalce huje moti ali ovira pri
normalni uporabi njihovih poslovnih prostorov in stanovanj,
– če najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru
adaptacijo brez poprejšnjega soglasja najemodajalca,
– če najemnik najmanj dva meseca ne plača najemnine in obratovalnih stroškov in če jih ne poravna niti v nadaljnjih 30 dneh od prejema opomina.

IV. NAJEMNO RAZMERJE
V. VZDRŽEVANJE IN VLAGANJA V POSLOVNI PROSTOR
16. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne
pogodbe, ki se sklene najkasneje v petnajstih dneh po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
17. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– navedbo poslovnih prostorov (število, lokacija, velikost, opremljenost),
– naslov stavbe s parcelno številko in katastrsko občino, v kateri se poslovni prostori nahajajo,
– dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru,
– določila o uporabi skupnih naprav in prostorov v
zgradbi,
– določilo o času trajanja najemnega razmerja,
– določilo o višini najemnine in stroških vzdrževanja
skupnih delov in naprav zgradbe, obratovalnih stroških in
drugih stroških, ki bremenijo najemnika,
– obveznosti in vzdrževanje poslovnega prostora,
– odpovedni rok ter odpovedni razlogi,
– določbe o načinu obračunavanja nujno vloženih sredstev v primeru predčasne prekinitve pogodbe,
– kraj in datum sklenitve pogodbe in podpise obeh
strank.
18. člen
Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora v podnajem drugi pravni ali fizični osebi brez soglasja najemodajalca. Če najemodajalec da soglasje za podnajem, z najemnikom in podnajemnikom sklene dodatek k najemni pogodbi.

21. člen
Najemnik je dolžan najeti prostor vzdrževati v zapisniško prevzetem stanju, upoštevajoč normalno obrabo v skladu s standardi vzdrževanja. V primeru nujnega popravila je
najemnik dolžan to takoj sporočiti najemodajalcu oziroma
upravljalcu, vendar najkasneje v treh dneh. Najemnik je
dolžan odpraviti škodo v poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki jo je povzročil sam.
Najemnik bo poslovni prostor uporabljal kot dober gospodar. Stroške tekočega vzdrževanja plača najemnik. Po
prenehanju najema je najemnik dolžan poslovni prostor s
ključi vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzel. Ob predaji
izpraznjenega poslovnega prostora se napiše primopredajni
zapisnik.
Najemodajalec bo poslovni prostor, skupne prostore,
dele in naprave vzdrževal tako, da bo opravil vsa investicijska vzdrževalna dela in s tem preprečil poslabšanje stanja
poslovnega prostora.
VI. NAČIN IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN
22. člen
Izhodiščne mesečne najemnine za poslovne prostore v
SIT/m2 so za navedene dejavnosti v določenih območjih
naslednje:
Namembnost

Območje A

Območje B

Območje C

1. skupina
2. skupina
3. skupina

500
800
1500

400
700
1300

–
–
1800
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23. člen
Skupine namembnosti v Občini Žirovnici so:
1. družbene dejavnosti:
– poslovni prostori namenjeni za varstvo kulturnih dobrin, kulturno umetniške dejavnosti, športne dejavnosti,
družbene organizacije in društva, socialno varstvo in varstvo mladine, in druge neprofitne organizacije in politične
stranke;
2. gospodarske dejavnosti ter garaže:
– obrtne delavnice,
– proizvodni prostori,
– prostori za kmetijsko in pridelovalno dejavnost,
– garaže,
– skladišča;
3. ostale dejavnosti:
– pisarne,
– gostinski lokali,
– trgovine in lekarne,
– poslovni prostori za ostale poslovne dejavnosti.
24. člen
Območje poslovnih prostorov je po pomembnosti lokacij razdeljeno na dve območji:
Območje A obsega:
– območja Občine Žirovnica, kjer so objekti oddaljeni
do 50 m od državne ceste.
Območje B obsega:
– vsa ostala območja v Občini Žirovnica.
Območje C obsega:
– območje Ceste maršala Tita Jesenice.
25. člen
Po prvem neuspelem javnem razpisu lahko župan na
predlog komisije zniža izhodiščno najemnino do 10%, po
drugem pa do 20%.
V primeru deficitarnih obrtnih dejavnosti se najemnina
lahko zniža za 15%.
26. člen
Najemnine se mesečno usklajujejo z rastjo življenjskih
stroškov v Republiki Sloveniji.
27. člen
Najemnik poslovnega prostora plačuje najemnino za
tekoči mesec, mesečno, in sicer do 10. v mesecu, razen v
primerih, ko je to drugače opredeljeno v najemni pogodbi.
Najemnik je dolžan plačevati vse stroške obratovanja
poslovnega prostora.
Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi vse
stroške, ki nastajajo pri obratovanju objekta, v katerem se
poslovni prostor nahaja, in sicer v sorazmernem deležu, ki je
določen v najemni pogodbi.
V primeru zamude plačila najemnine, se zaračunavajo
zakonite obresti.
28. člen
Za določen čas se lahko zniža ali oprosti plačevanja
najemnine v naslednjih primerih:
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– ko najemnik ne more opravljati dejavnosti zaradi bolezni, ki je daljša od 60 dni, če je najemnik edini zaposleni,
– za čas adaptacije poslovnega prostora s predhodnim
pisnim soglasjem najemodajalca,
– za čas vzdrževalnih del pri odpravi posledic poškodovanja poslovnega prostora ali objekta iz razlogov za katere ni zadolžen najemnik.
VII. ODDAJANJE POSEBNIH PROSTOROV (DVORANE,
SEJNE SOBE IN PODOBNO)
29. člen
Določeni prostori kot so dvorane, sejne sobe ipd. se
oddajajo v najem po dnevih oziroma po urah.
Prostori iz prvega odstavka se oddajajo v najem neposredno na podlagi pisne vloge ali naročilnice prosilca pri
pristojnem organu.
Cenik za oddajo prostorov iz prvega odstavka sprejme
župan s sklepom.
VIII. ODDAJANJE PARKIRIŠČ V NAJEM
30. člen
Parkirišča – boksi, ki so bila zgrajena za potrebe uporabnikov posameznih zgradb, se praviloma oddajajo v najem
lastnikom in najemnikom stanovanj ter poslovnih prostorov v
teh zgradbah.
Prednost imajo upravičenci, ki so najemniki stanovanj
in poslovnih prostorov v Občini Žirovnica.
V primeru, da parkirišča ostanejo nezasedena, se lahko oddajo v najem tudi drugim osebam.
31. člen
Najemnik parkirišča ne sme oddajati drugim osebam v
podnajem.
32. člen
Mesečna najemnina znaša za:
– pokrita parkirišča – bokse: 6.000 SIT,
– odprta parkirišča – bokse: 5.000 SIT.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Vse najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika ostanejo v veljavi.
34. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00201-0006/00
Žirovnica, dne 6. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
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VLADA
727.

Uredba o načinu, predmetu in pogojih
opravljanja gospodarske javne službe toplotne
obdelave klavničnih odpadkov in kužnega
materiala živalskega porekla

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 30/93, 20/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 36/00),
drugega odstavka 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00) in
133. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00 in 102/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe toplotne obdelave
klavničnih odpadkov in kužnega materiala
živalskega porekla
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa način opravljanja gospodarske javne
službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega
materiala živalskega porekla (v nadaljnjem besedilu: javna
služba) na območju Republike Slovenije v naslednjem
obsegu:
– toplotna obdelava klavničnih odpadkov in odpadkov
živalskega izvora z visokim tveganjem (v nadaljnjem besedilu: toplotna obdelava živalskih odpadkov), ki jih oddaja v
toplotno obdelavo neposredno povzročitelj živalskih odpadkov ali izvajalec javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki
in kužnim materialom živalskega porekla, in
– priprava predelanih živalskih beljakovin in živalskih
maščob, ki so pridobljene s toplotno obdelavo klavničnih
odpadkov v obratih za predelavo živalskih odpadkov, v obliko, ki je primerna za odstranjevanje s sežiganjem in za
začasno skladiščenje pred njihovim odstranjevanjem.
Ta uredba je v delu, kjer so določeni predmet in pogoji
za opravljanje javne službe, koncesijski akt.
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Klavnični odpadki in kužni material živalskega porekla so živalski odpadki, ki spadajo v kategorijo živalskih
odpadkov z visokim tveganjem ali so opredeljeni v skupini
posebej nevarnih živalskih odpadkov, skladno s predpisi na
področju veterinarstva, za katere je določen poseben postopek predelave in neškodljivega odstranjevanja (v nadaljnjem
besedilu: živalski odpadki).
2. Predelane živalske beljakovine so:
– kostna, mesna in mesno-kostna moka,
– krvna moka,
– perna moka in moka iz tkiv perutnine,
– ribja moka,
– vse vrste krmil, pridobljene s predelavo živalskih odpadkov in trupel vseh živalskih vrst in
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– vse vrste krmilnih predmešanic in mešanic, ki vsebujejo katerokoli komponento iz prejšnjih alinei.
3. Toplotna obdelava živalskih odpadkov je obdelava
živalskih odpadkov v obratu za predelavo odpadkov (v nadaljnjem besedilu: kafilerija), ki obratujejo pod nadzorom
veterinarske inšpekcije tako, da je mogoče zagotoviti, da se
s toplotno obdelavo pridobljene predelane živalske beljakovine in živalske maščobe ne uporabljajo za prehrano ljudi,
niti kot krmilo ali gnojilo.
4. Sežiganje predelanih živalskih beljakovin in živalskih
maščob je njihova uporaba v kurilnih napravah, industrijskih
pečeh ali sežigalnicah odpadkov. Za sežiganje živalskih maščob se šteje tudi njihova predelava v gorivo za pogon
motorjev, če je za to gorivo zagotovljena sledljiva uporaba v
motorjih z notranjim izgorevanjem.
5. Javna služba ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla je javna služba, ki se
opravlja skladno z določbami uredbe o načinu, predmetu in
pogojih opravljanja gospodarske javne službe s klavničnimi
odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list
RS, št. 13/98 in 31/00; v nadaljnjem besedilu: javna služba ravnanja z živalskimi odpadki).
3. člen
Ta uredba ne ureja odstranjevanja predelanih živalskih
beljakovin in živalskih maščob s sežiganjem in odstranjevanja živalskih odpadkov s sežiganjem brez predhodne toplotne obdelave teh odpadkov.
2. DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE
4. člen
Javna služba po tej uredbi obsega:
1. toplotno obdelavo živalskih odpadkov, ki jih izvajalec
javne službe ravnanja z živalskimi odpadki prevzema od povzročiteljev živalskih odpadkov z namenom predelave v kafileriji;
2. toplotno obdelavo živalskih odpadkov v kafilerijah
tistih povzročiteljev odpadkov, ki imajo dovoljenje za lastno
oskrbo živalskih odpadkov, skladno z uredbo o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi odpadki;
3. pripravo predelanih živalskih beljakovin in živalskih
maščob v obliko, ki je primerna za začasno skladiščenje
pred njihovim odstranjevanjem s sežiganjem;
4. oddajanje predelanih živalskih beljakovin in živalskih
maščob v začasno skladiščenje ali neposredno v odstranjevanje s sežiganjem, in
5. posredovanje podatkov o toplotni obdelavi živalskih
odpadkov skladno s predpisi na področju veterinarstva in
varstva okolja.
3. UPORABNIKI JAVNE SLUŽBE
5. člen
Uporabnik storitev javne službe je povzročitelj živalskih
odpadkov.
Za živalske odpadke, ki jih je povzročitelj živalskih odpadkov oddal izvajalcu javne službe ravnanja z živalskimi
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odpadki, prevzame obveznost uporabe storitev javne službe
po tej uredbi izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi
odpadki.
Uporabnik storitev javne službe je tudi:
– povzročitelj živalskih odpadkov, ki ima dovoljenje za
lastno oskrbo živalskih odpadkov s toplotno obdelavo v lastni kafileriji, skladno z uredbo o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list
RS, št. 13/98 in 31/00) in
– povzročitelj živalskih odpadkov iz četrtega odstavka
6. člena te uredbe.
4. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
Javna služba iz 1. člena te uredbe se opravlja kot
koncesionirana gospodarska javna služba.
Koncesijo podeljuje za Republiko Slovenijo, ki je koncedent, Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada).
Koncesija se lahko podeli več koncesionarjem, in sicer:
– posebej za izvajanje storitev toplotne obdelave živalskih odpadkov, ki jih od povzročiteljev odpadkov prevzame
in zbere izvajalec javne službe ravnanja s živalskimi odpadki,
in
– posebej za izvajanje storitev toplotne obdelave živalskih odpadkov, ki nastajajo pri povzročitelju odpadkov, ki
ima dovoljenje za lastno oskrbo živalskih odpadkov po predpisu o javni službi ravnanja z živalskimi odpadki.
Pri podelitvi koncesije se lahko določi, da se lahko
izvaja storitev toplotne obdelave živalskih odpadkov iz druge
alinee prejšnjega odstavka tudi za drugega povzročitelja živalskih odpadkov:
– če pri njem nastaja v letnem povprečju za več kot
1 tono živalskih odpadkov na delovni dan,
– če sam zagotavlja prevoz živalskih odpadkov v kafilerijo skladno s predpisi o prevozu nevarnega blaga,
– če je s povzročiteljem odpadkov, ki ima dovoljenje za
lastno oskrbo živalskih odpadkov, sklenil pogodbo o toplotni obdelavi svojih odpadkov za obdobje, ki ni krajše od časa
trajanja koncesije, in
– če ne gre za odpadke poginulih živali.
Izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi odpadki je
lahko hkrati tudi koncesionar po tej uredbi za izvajanje storitev toplotne obdelave živalskih odpadkov.
5. KONCESIJSKO OBMOČJE
7. člen
Koncesionar pridobi koncesijo za opravljanje javne službe samo za toplotno obdelavo živalskih odpadkov, ki nastajajo na območju Republike Slovenije.
6. IZBIRA KONCESIONARJA
8. člen
Izbira koncesionarja za opravljanje toplotne obdelave
živalskih odpadkov, ki jih od povzročiteljev odpadkov pre-
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vzame in zbere izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi
odpadki, se opravi z javnim razpisom, skladno s 133. členom zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, v
nadaljnjem besedilu ZJN-1).
Javni razpis za izbiro koncesionarja toplotne obdelave
živalskih odpadkov iz prejšnjega odstavka se lahko opravi
tudi skupaj z javnim razpisom za izbiro koncesionarja za
izvajanje javne službe ravnanja z živalskimi odpadki.
O izbiri koncesionarja odloči vlada.
Koncesijo za opravljanje toplotne obdelave živalskih
odpadkov, ki jih povzročitelj odpadkov neposredno oddaja v
toplotno obdelavo, se podeli osebi, ki ima dovoljenje za
lastno oskrbo živalskih odpadkov po predpisu o javni službi
ravnanja z živalskimi odpadki, na podlagi njegove vloge.
Poleg dokazil o lastni oskrbi živalskih odpadkov mora
povzročitelj odpadkov iz prejšnjega odstavka k vlogi za podelitev koncesije priložiti tudi podatke iz četrtega odstavka
6. člena te uredbe o povzročiteljih živalskih odpadkov, za
katere v svoji kafileriji na podlagi pogodbe toplotno obdeluje
živalske odpadke.
9. člen
Podlaga za vsebino javnega razpisa za izbiro koncesionarja iz prvega odstavka prejšnjega člena je ta uredba. Poleg obveznih elementov, ki jih določa 68. člen ZJN-1, javni
razpis vsebuje še:
– navedbo o začetku in času trajanja koncesije,
– opis obveznosti koncesionarja v skladu s to uredbo,
– navedbo o roku za izdajo sklepa o izbiri koncesionarja, in
– način obveščanja kandidatov o poteku postopka.
Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
10. člen
Rok za oddajo ponudbe velja 52 dni od dneva, ko je bilo
poslano obvestilo za objavo koncesije Uradnemu listu RS.
Če koncedent pridobi premalo ponudb oziroma nepravilne, nepopolne ali nesprejemljive ponudbe, lahko odda
koncesijo po postopku s pogajanji, skladno z 20. členom
ZJN-1.
11. člen
Izbiro koncesionarja opravi vlada na podlagi predloga
posebne strokovne komisije, ki jo sama imenuje.
Strokovno komisijo sestavlja pet članov, ki izmed sebe
izvolijo predsednika komisije.
V strokovno komisijo predlaga dva člana minister, pristojen za veterinarstvo, dva člana minister, pristojen za okolje in enega člana minister, pristojen za finance. Člani komisije ne smejo biti interesno ali družinsko povezani s ponudniki oziroma zaposlenimi pri ponudnikih, kar morajo pisno
potrditi. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo
takoj predlagati svojo zamenjavo. Noben član strokovne
komisije ne sme neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko ministrstva, pristojnega za veterinarstvo.
Predsednik strokovne komisije koordinira delo komisije in pripravi skupno poročilo o ocenjevanju ponudb za
vlado.
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12. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– vzpostavitev javne službe v čim krajšem času po sklenitvi pogodbe, vendar ne daljšem od treh mesecev po sklenitvi pogodbe,
– višina cene za storitve, ki jih ponudi kandidat, veljavne za celotno storitev ter preračunane na enoto mase prevzetih živalskih odpadkov, pri čemer bo koncedent upošteval čim nižjo ponujeno ceno,
– stopnja obremenitve okolja z odvajanjem odpadnih
voda, emisij snovi in vonjav v zrak in z nastajanjem odpadkov
pri toplotni obdelavi, pri čemer bo koncedent upošteval
ponudbe, pri katerih toplotna obdelava ne povzroča čezmernih obremenitev okolja, in
– kakovost storitev, pri čemer bo koncedent upošteval
predvsem sposobnost kandidata, da toplotno obdelavo izvaja skladno s predpisi na področju veterinarstva, da sam
zagotavlja kapacitete za začasno skladiščenje predelanih
živalskih beljakovin in živalskih maščob najmanj za 15 dni
toplotne obdelave živalskih odpadkov ter da zagotavlja za
čim več predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob
uporabo iz 20. člena te uredbe.
Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionarja je sestavni del razpisne dokumentacije.
7. KONCESIJSKA POGODBA
13. člen
Za Republiko Slovenijo, kot koncedenta, podpiše koncesijsko pogodbo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
minister, pristojen za veterinarstvo.
S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar zaveže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.
Z odvzemom koncesije koncesijska pogodba preneha
veljati.
Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora
biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku
tega roka.
14. člen
Koncesija za opravljanje javne službe se podeli za dobo petih let.
Koncesija se po poteku časa iz prejšnjega odstavka
lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v 27. členu te uredbe, razpisni dokumentaciji iz 9. člena te uredbe in
koncesijski pogodbi.
Koncesija začne veljati z dnem, ko začne veljati koncesijska pogodba, kar je določeno v koncesijski pogodbi.
15. člen
V koncesijski pogodbi se določijo način in pogoji:
– prevzema živalskih odpadkov, ki jih v toplotno obdelavo oddaja izvajalec javne službe ravnanja s klavničnimi
odpadki in kužnim materialom živalskega porekla ali povzročitelj živalskih odpadkov iz četrtega odstavka 6. člena te
uredbe, in
– oddaje predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob v začasno skladiščenje ali neposredno odstranjevalcem v sežiganje.
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Koncesionar, ki opravlja toplotno obdelavo živalskih
odpadkov, ki jih od povzročiteljev odpadkov prevzame in
zbere izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi odpadki,
mora zagotavljati kapacitete za toplotno obdelavo najmanj
180 ton živalskih odpadkov za vsak delovni dan.
Koncesionar iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti
povečanje kapacitet za toplotno obdelavo živalskih odpadkov, če se količina živalskih odpadkov, ki jih zbere izvajalec javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim
materialom živalskega porekla, poveča. Način, rok ter druge pogoje za povečanje kapacitet za toplotno obdelavo
živalskih odpadkov koncedent in koncesionar uredita v
koncesijski pogodbi.
Koncesionar, ki ima dovoljenje za lastno oskrbo živalskih odpadkov, mora zagotavljati kapacitete za toplotno obdelavo, ki so zadostne za predelavo vseh lastnih živalskih
odpadkov in vseh živalskih odpadkov, ki nastajajo pri tistih
povzročiteljev živalskih odpadkov iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe, s katerimi ima pogodbo o toplotni obdelavi
živalskih odpadkov.

8. SPLOŠNI POGOJI OPRAVLJANJA KONCESIONIRANE
JAVNE SLUŽBE
16. člen
Opravljanje javne službe mora potekati tako, da se
zagotavlja za uporabnika storitev stalno in pravočasno ter za
zdravje ljudi in okolje varno:
– prevzemanje živalskih odpadkov v toplotno obdelavo
v kafileriji,
– toplotna obdelava živalskih odpadkov, in
– oddajanje predelanih živalskih beljakovin in živalskih
maščob v začasno skladiščenje ali odstranjevalcem v sežiganje.
Opravljanje javne službe mora potekati v skladu s predpisi na področju varstva okolja in veterinarstva.
17. člen
Koncesionar mora v kafileriji pripraviti predelane živalske beljakovine in živalske maščobe v skladu s predpisanimi
pogoji.
Dodatne pogoje in tehnične podrobnosti pri predelavi
živalskih beljakovin in živalskih maščob v obliko, ki je primerna za sežiganje, ter kraj in način oddaje živalskih beljakovin
in živalskih maščob v začasno skladiščenje ali odstranjevalcu v sežiganje določita podrobneje koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi.
Koncesionar, ki opravlja toplotno obdelavo živalskih
odpadkov, ki jih od povzročiteljev odpadkov prevzame in
zbere izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi odpadki, in
izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi odpadki morata
za izvajanje storitev javne službe skleniti pogodbo, v kateri
določita predvsem način ugotavljanja količine in kakovosti
živalskih odpadkov, ki se jih v kafileriji prevzema v toplotno
predelavo.
Koncesionar, ki opravlja toplotno obdelavo živalskih
odpadkov, ki jih od povzročiteljev odpadkov prevzame in
zbere izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi odpadki,
mora zagotavljati prevzem živalskih odpadkov vsak delovni
dan, s koncesijsko pogodbo pa se določi tudi pogoje za
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prevzem živalskih odpadkov v primeru množičnih poginov
živali, lahko pa tudi pogoje za prevzem živalskih odpadkov,
če so zaradi praznikov več kot trije dnevi dela prosti.
18. člen
Koncesionar mora zagotoviti izvajanje javne službe v
polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih
delavcev.
Če koncesionar ne more zagotovi opravljanja javne
službe v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev, mora
dati koncedentu za čas trajanja stavke na razpolago objekte
in naprave ter vozila za opravljanje javne službe, ki so opredeljeni v koncesijski pogodbi.
19. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe.
20. člen
Koncesionarju ni treba oddati predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob v začasno skladiščenje ali neposredno odstranjevalcem v sežiganje v skladu z določbami te
uredbe in drugimi predpisanimi pogoji uporabe predelanih
živalskih beljakovin in živalskih maščob, če sam zagotovi
uporabo predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob:
– v proizvodnji farmacevtskih sredstev in zdravil,
– v proizvodnji izdelkov, ki niso namenjeni za prehrano
ljudi, za izdelavo krme za živali ali za rastlinska gnojila, ali
– v razvojni, raziskovalni ali izobraževalni dejavnosti.
Podrobnosti o načinu uporabe predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob za namene iz prejšnjega odstavka uredita koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi.
9. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR
21. člen
Koncesionar mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa 41. člen ZJN-1, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima zagotovljeno uporabo kafilerije za toplotno
obdelavo živalskih odpadkov,
– da kafilerija, v kateri ima zagotovljeno toplotno obdelavo živalskih odpadkov, obratuje v skladu s predpisi na
področju varstva okolja.
10. SPOSOBNOST KONCESIONARJA ZA OPRAVLJANJE
JAVNE SLUŽBE
22. člen
Koncesionar mora opravljati javno službo v celotnem
obdobju koncesije s svojimi ali najetimi kadrovskimi, finančnimi in tehničnimi zmogljivostmi trajno, redno in nemoteno
v vsej dobi trajanja koncesije.
V svoji ponudbi v postopku izbire koncesionarja mora
ponudnik natančno navesti zmogljivost kafilerije, navesti lokacijo kafilerije ter predložiti dokazilo o lastništvu ali pravici
do uporabe teh zmogljivosti vsaj za čas trajanja koncesije,
če bo sklenil koncesijsko pogodbo, oziroma ali bo imel te
zmogljivosti proste, če bo sklenil koncesijsko pogodbo.
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Če gre za ponudbo koncesionarja, ki ima dovoljenje za
lastno oskrbo živalskih odpadkov, mora ponudnik v svoji
ponudbi navesti tudi naslove in količine živalskih odpadkov
tistih povzročiteljev živalskih odpadkov, za katere bo po
pogodbi izvajal toplotno obdelavo živalskih odpadkov.
23. člen
Koncesionar pridobi s koncesijo izključno pravico za
opravljanje javne službe v svojem imenu in za svoj račun.
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki je
podeljena na podlagi te uredbe.
Koncesionar lahko za opravljanje določenih del javne
službe najame drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec).
V postopku izbire koncesionarja mora ponudnik navesti ime podizvajalca že v svoji ponudbi, če pa ga bo vključil
po podpisu koncesijske pogodbe, mora pridobiti predhodno soglasje ministra, pristojnega za veterinarstvo.
24. člen
Koncesionar lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme
vplivati na opravljanje javne službe.
Za opravljanje koncesionirane javne službe mora voditi
posebno ločeno računovodstvo in druge evidence, ki bodo
omogočale finančni in drugi nadzor nad poslovanjem koncesionarja v zvezi z nadzorom nad izvajanjem koncesije.
Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v
nasprotju z namenom in načinom opravljanja javne službe.
Podrobnejši pogoji za opravljanje javne službe in način
njenega opravljanja se lahko določijo tudi v koncesijski
pogodbi.
25. člen
Koncesionar je dolžan izdati informacijo o načinu opravljanja storitev javne službe in z njo na svoje stroške seznaniti
vse uporabnike najkasneje en mesec po podpisu koncesijske pogodbe. Informacijo mora posredovati v pisni obliki ali
na željo uporabnikov tudi po elektronskem mediju.
Koncesionar mora prav tako na svoje stroške obveščati uporabnike o tehničnih spremembah izvajanja koncesije.
Koncesionar mora pred izdajo informacije glede njene
vsebine pridobiti soglasje ministra, pristojnega za veterinarstvo.
26. člen
Za višjo silo, za katero se v koncesijski pogodbi določijo pogoji in način opravljanja javne službe, se štejejo naravne nesreče ali kadar se količina prevzetih živalskih odpadkov v toplotno obdelavo v kafileriji znatno poveča zaradi
ukrepov pristojnih veterinarskih služb pri zatiranju kužnih
bolezni.
V primeru višje sile iz prejšnjega odstavka je koncesionar dolžan sprejeti vse živalske odpadke, ki zaradi takšne
višje sile nastanejo in jih toplotno obdelati v skladu s predpisi.
V primeru nastanka višje sile se v koncesijski pogodbi
določijo zlasti:
– povračilo stroškov, ki so nastali zaradi povečanega
obsega dejavnosti ali težjih pogojev izvajanja dejavnosti,
– prepoved uveljavljanja zahtevkov zaradi kršitev pogodbenih strank, če so kršitve nastale zaradi višje sile, in
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– podaljšanje rokov za izvršitev koncesijske obveznosti, če je njihovo izpolnjevanje onemogočeno zaradi
višje sile.
11. PRAVICE KONCEDENTA
27. člen
Koncedent lahko podaljša koncesijo za pet let, če koncesionar v roku 8 mesecev pred prenehanjem veljavnosti
koncesijske pogodbe, pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe. Koncedent mora pisno v roku
90 dni po sprejemu vloge sporočiti postopek za podaljšanje
koncesijske pogodbe. Če koncedent koncesijske pogodbe
ne podaljša ali pa ni pravočasno dosežen sporazum o podaljšanju, velja pogodba na pisno zahtevo koncedenta do prevzema opravil javne službe s strani novega koncesionarja,
vendar največ še za 12 mesecev.
Koncedent sme v primeru predloga za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveriti izpolnjevanje splošnih
in posebnih pogojev. Merila mora v tem primeru primerjati s
konkurenčnimi cenami, roki in drugimi parametri izvajanja
storitev koncesije, ki veljajo za te dejavnosti na drugih tržiščih v podobnih okoliščinah.
28. člen
Koncedent lahko pred iztekom časa trajanja koncesijo
odkupi, skladno s predpisi na področju gospodarskih javnih
služb. Način odkupa, obseg in pogoji se podrobneje uredijo
v koncesijski pogodbi.
29. člen
Koncedent lahko koncesijo odvzame, če:
– koncesionar ni podal vseh podatkov, zahtevanih v
razpisu, ali je podal netočne podatke,
– koncesionar ni upošteval določb zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi
zakona,
– koncesionar ni vodil posebnega računovodstva in
drugih evidenc zaradi izvajanja nadzora, skladno s 24. členom te uredbe, ali ni dal predpisanih podatkov državnim
organom,
– koncesionar ne izpolnjuje več splošnih ali posebnih
pogojev, ki so bili določeni za pridobitev koncesije,
– pride do stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– koncesionar ne začne z opravljanjem javne službe v
roku iz 14. člena te uredbe, ali
– ne obvešča uporabnikov skladno s 25. členom te
uredbe.
Pogoji in medsebojne pravice ter obveznosti zaradi
odvzema koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko
pogodbo.
30. člen
Koncedent lahko pred iztekom časa koncesijo odvzame tudi, če se javna služba preneha opravljati kot koncesionirana javna služba ali kot gospodarska javna služba.
V primeru, da se javna služba preneha opravljati kot
koncesionirana javna služba, lahko koncedent prevzame
izvajanje javne službe v režijo ali pa za njeno opravljanje
ustanovi javno podjetje ali javni gospodarski zavod.
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31. člen
Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo, če:
– koncesionar bistveno krši predpise s področja veterinarstva in varstva okolja, pri čemer pride do ogrožanja zdravja ljudi ali živali ter okolja,
– koncesionar ne izvrši odločbe pristojnega organa, s
katerim mu je bila naložena izvršitev določene obveznosti v
skladu s predpisi,
– pride do prisilnega poplačila terjatev, zavarovanih s
hipoteko ali zastavno pravico na objektih, napravah, opremi
ali vozilih koncesionarja, zaradi česar koncesionar deloma
ali v celoti ne more več opravljati javne službe.
Podrobnejši pogoji in način prevzema se določijo s
koncesijsko pogodbo.
12. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
32. člen
V razmerjih do koncesionarja in koncedenta imajo uporabniki naslednje pravice:
– pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do enake kakovosti storitev, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na celotnem koncesijskem območju,
– pravico do s tarifo zagotovljenih cen storitev, ki se
razlikujejo glede na vrsto in količino živalskih odpadkov.
Ceno storitev koncesionirane javne službe toplotne obdelave živalskih odpadkov, ki jih od povzročiteljev odpadkov
prevzame in zbere izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi odpadki, določi vlada v obliki tarife za opravljanje storitve
javne službe na podlagi predlagane najnižje cene.
Koncesionar, ki opravlja toplotno obdelavo živalskih
odpadkov, ki jih od povzročiteljev odpadkov prevzame in
zbere izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi odpadki,
mora dajati koncedentu na njegovo zahtevo vse podatke, ki
so potrebni za določitev tarife in cene storitve javne službe.
33. člen
Uporabniki storitev javne službe so dolžni ravnati v skladu s predpisi o ravnanju z živalskimi odpadki in predpisi o
ravnanju z odpadki, zlasti pa:
– izpolniti zahteve koncesionarja v zadevah, za katere
ima koncesionar pravice oziroma pooblastila,
– omogočati nadzor veterinarskemu inšpektoratu, inšpektoratu za varstvo okolja ter pooblaščenim osebam koncesionarja,
– plačati koncesionarju opravljeno storitev javne službe v roku, ki je določen v koncesijski pogodbi.
13. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBLIKOVANJA CEN
34. člen
Viri financiranja koncesionirane javne službe po tej uredbi so:
– plačilo uporabnikov za storitve koncesionarja in
– sredstva državnega proračuna za toplotno obdelavo
živalskih odpadkov, ki nastanejo v primerih množičnega pogina.
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35. člen
Stroški koncesionarja obsegajo predvsem:
– stroške poslovanja,
– stroške dela in
– stroške varstva okolja.

36. člen
Stroške storitev koncesionirane javne službe toplotne
obdelave živalskih odpadkov, ki jih je v toplotno obdelavo
oddal izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi odpadki,
plača povzročitelj živalskih odpadkov, ki oddaja odpadke
izvajalcu javne službe ravnanja z živalskimi odpadki.
14. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
37. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja veterinarska
inšpekcija.
38. člen
Koncesionar, ki opravlja toplotno obdelavo živalskih
odpadkov, ki jih je v toplotno obdelavo oddal izvajalec javne
službe ravnanja z živalskimi odpadki, mora najkasneje 30 dni
po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno
garancijo s trajanjem enega leta. Višino bančne garancije, ki
ne sme biti manjša od stroškov opravljanja storitev toplotne
obdelave za obdobje treh tednov, določita koncedent in
koncesionar v koncesijski pogodbi. Najkasneje 15 dni pred
potekom garancije mora predložiti koncedentu novo garancijo. Če tega ne stori, sme koncedent vnovčiti bančno garancijo.
Bančno garancijo sme koncedent vnovčiti v primeru,
da koncesionar ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, kakovosti in količini, pa zato nima utemeljenega razloga.
15. KONČNA DOLOČBA
39. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-03/2001-1
Ljubljana, dne 15. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

728.

Uredna o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarin za mineralna olja in plin
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UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin
za mineralna olja in plin
1. člen
V peti točki 1. člena uredbe o določitvi zneska trošarin
za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 51/99, 88/00,
95/00, 114/00 in 121/00) se spremeni znesek trošarine
za naravni plin iz tarifnih oznak 2711 00 in 2711 21 00
tako, da znaša 1,50 tolarja za kubični meter naravnega
plina.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik naravnega plina iz prejšnjega
člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za naravni plin, ki ga sprostita v porabo od vključno 1. marca 2001
dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-6
Ljubljana, dne 15. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

729.

Uredba o spremembi uredbe o načinu izvajanja
gospodarske javne službe prenos zemeljskega
plina in gospodarske javne službe upravljanje
prenosnega omrežja

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

UREDBO
o spremembi uredbe o načinu izvajanja
gospodarske javne službe prenos zemeljskega
plina in gospodarske javne službe upravljanje
prenosnega omrežja
1. člen
V 48. členu uredbe o načinu izvajanja gospodarske
javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št.
8/01) se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 319-05/2001-1
Ljubljana, dne 15. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98, 52/99, 57/99 in 2/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
730.

Pravilnik o pogojih za uporabo označbe višje
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena in drugega
odstavka 56. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v soglasju z ministrom za zdravstvo

PRAVILNIK
o pogojih za uporabo označbe višje kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za uporabo označbe višje
kakovosti za kmetijske pridelke oziroma živila, vsebino vloge
za priznavanje označbe višje kakovosti ter način kontrole.
Ta pravilnik se ne uporablja za vino in druge proizvode
iz grozdja in vina ter za žgane pijače.
2. člen
(začetek postopka)
Postopek za uporabo označb višje kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil vodi Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: urad).
Postopek za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil se začne na podlagi vloge pridelovalca oziroma predelovalca ali njihovega združenja. Za
združenje pridelovalcev oziroma predelovalcev se šteje skupina ali združba pridelovalcev ali predelovalcev, ki pridelujejo oziroma predelujejo isti kmetijski pridelek oziroma živilo.
Vloga se lahko nanaša le na kmetijske pridelke oziroma
živila, ki jih pridelovalec oziroma predelovalec prideluje oziroma predeluje.
3. člen
(vloga)
Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko in
enotno matično številko občana oziroma matično številko) in
v primeru združenja tudi status združenja;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila;
– opis značilnosti kmetijskega pridelka oziroma živila,
vključno s surovinami in poglavitnimi fizikalnimi, kemijskimi,
mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi lastnostmi kmetijskega pridelka oziroma živila;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da je določen kmetijski
pridelek oziroma živilo po svojih specifičnih lastnostih boljše
od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil minimalne
kakovosti.
4. člen
(odločitev o vlogi)
Urad odloči o popolni vlogi za priznanje označbe višje
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil v roku treh mesecev.
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Če so izpolnjeni predpisani pogoji za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila, urad z odločbo dovoli uporabo
označbe višje kakovosti.
5. člen
(dopolnitev vloge)
Urad lahko med postopkom za priznanje označbe višje
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil zaradi razvoja na
znanstvenem in tehničnem področju ali zaradi sprememb
predpisov o minimalni kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil zahteva dopolnitev vloge.
6. člen
(označba)
Označbo višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma
živil lahko pridelovalci oziroma predelovalci, ki jim je bila
dovoljena uporaba, uporabljajo na isti etiketi, ki označuje
ime kmetijskega pridelka oziroma živila, ali na dodatni etiketi, pri čemer črke “višja kakovost” ne smejo biti večje od črk,
ki označujejo ime kmetijskega pridelka oziroma živila.
7. člen
(zvišanje minimalne kakovosti)
Če se po dovolitvi uporabe označbe višje kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil s predpisi, ki določajo
minimalno kakovost kmetijskih pridelkov oziroma živil, zviša
minimalna kakovost, urad po uradni dolžnosti preveri, če
istovrstni kmetijski pridelki oziroma živila še izpolnjujejo pogoje za uporabo označbe višje kakovosti.
Urad zahteva od pridelovalcev oziroma predelovalcev,
ki v primerih iz prejšnjega odstavka ne izpolnjujejo več pogojev za uporabo označbe višje kakovosti, dopolnitev vloge.
Če urad v določenem roku ne prejme dopolnitve, se šteje,
da niso več izpolnjeni pogoji za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.
8. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kakovost kmetijskih pridelkov in
živil.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-40/00
Ljubljana, dne 9. februarja 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
prof. dr. Dušan Keber, dr. med l. r.
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731.

Pravilnik o uporabi izraza mleko in uporabi
označb za mlečne izdelke

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-33/00
Ljubljana, dne 19. januarja 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o uporabi izraza mleko in uporabi označb za
mlečne izdelke*
1. člen
Ta pravilnik ureja uporabo izraza mleko za kravje mleko
za pitje (v nadaljnjem besedilu: mleko) in uporabo označb za
mlečne izdelke.

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

2. člen
Izraz “mleko“ se uporablja za surovo mleko, ki je proizvod mlečne žleze, dobljeno z molžo ene ali več krav.
Izraz “mleko“ se uporablja tudi za predpakirano mleko
za pitje, ki je toplotno obdelano.
3. člen
Izraz “mlečni izdelki“ se uporablja za označbo mlečnih
izdelkov, ki se pridobivajo izključno iz mleka, pri čemer se
lahko dodajo snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo, če se
te snovi ne uporabljajo zato, da bi v celoti ali delno zamenjale katero koli sestavino mleka.
Mlečni izdelki se lahko označijo kot:
– sirotka, smetana, maslo, pinjenec, mlečna maščoba
brez vode, sir, jogurt, kefir, kumis,
ali z
– označbo ali imenom, ki se dejansko uporablja za
mlečne izdelke, ki so poimenovani in označeni skladno s
predpisom o splošnem označevanju predpakiranih živil.
4. člen
Izraz “mleko“ in označbe za mlečne izdelke se uporabljajo tudi v povezavi z besedo ali besedami za sestavljene
mlečne izdelke, katerih bistveni del je mleko ali mlečni izdelek glede na količino ali značilnost izdelka in katerih sestavine ne zamenjujejo ali niso namenjene zamenjavi neke sestavine mleka.
5. člen
Izraza “mleko“ in navedenih označb za mlečne izdelke
se ne sme uporabljati za označevanje drugih izdelkov, razen
izdelkov v skladu s tem pravilnikom.
Izjema so izdelki, navedeni v prilogi, ki je sestavni del
tega pravilnika.

* Ta pravilnik vsebinsko prevzema uredbo sveta 1898/87, ki
pomeni uredbo sveta z dne 2. julija 1987 in odločbo komisije
88/566/EEC, z dne 3. februarja 1998 in spremembe in dopolnitve 98/144/EC o ureditvi zakonodaj glede zaščite poimenovanj,
uporabljenih v prometu z mlekom in mlečnimi izdelki.

PRILOGA
Seznam izdelkov:
I
Kakaosmør
Mandelsmør
Jordnøddesmør
Kokosmølk
Flødeboller
Ime ‘ ... fromage’ uporabljeno za opis desertov,
proizvedenih na osnovi sadja, ki ne vsebujejo
mleka ali njihovih nadomestkov (npr. citron-fromage).
Smørtyve
Ostekiks
Osterejer
Flødetablet
Flødefodbolde
Flødemint
Flødekaramel
II
Kokosmilch
Liebfrau(en)milch
Fischmilch
Milchner
Butterbirne
Rahmapfel
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Butterbohne
Butterkohl
Butterpilz
Milchbrätling
Buttersalat
Erdnußbutter
Kakaobutter
Fleischkäse
Leberkäse
Käseklee
III

IV
Leche de almendras
V
Lait damande
Lait de coco
Ime Crême..., uporabljeno za opis juhe, ki ne
vsebuje mleka ali drugih mleènih izdelkov ali
njihovih nadomestkov (npr. crême de volailles,
crême de légumes, crême de tomates, crême
dasperges, crême de bolets etc.)
Ime Crême ... uporabljeno za opis alkoholnih
pijaè, ki ne vsebujejo mleka ali drugih mleènih
izdelkov ali njihovih nadomestkov (npr. crême
de cassis, crême de framboise, crême de banane,
crême de cacao, crême de menthe etc.)
Crême de mads
Crême de riz
Crême davoine
Ime Crême ...  uporabljeno za opis gotovih
oziroma pripravljenih mesnih izdelkov (npr. perutninska jetrna krema (poultry liver cream),
cream pâté itd.)
Crême danchois
Crême décrevisses

Št.

11 / 16. 2. 2001 / Stran 1233

Crême de pruneaux, crême de marron (krema iz
drugih vrst koèièastega sadja)
Crême confiseur
Beurre de cacao
Beurre de cacahouête
Fromage de tête
Haricot beurre
Beurré Hardy
VI
Coconut milk
Imena Cream ... ali Milk ..., uporabljena za
opis alkoholnih pijaè, ki ne vsebujejo mleka ali
drugih mleènih izdelkov ali njihovih nadomestkov (npr. cream sherry, milk sherry)
Cream soda
S kremo polnjeni pikoti (npr. custard cream,
bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream itd.)
S kremo polnjeni bonboni ali èokolada (npr. peppermint cream, raspberry cream, crême egg)
Cream crackers
Salad cream
Kokosova krema (Creamed coconut) in drugi
podobni izdelki iz sadja, jedrc in zelenjave, kjer
ime creamed (kremni) opisuje znaèilno teksturo izdelka
Cream of tartar
Krema ali kremne juhe (npr. cream of tomato
soup, cream of celery, cream of chicken itd.).
Horsevadish cream
Ice-cream
Jelly cream
Table cream
Cocoa butter
Shea butter
Nut butters (npr. peanut butter)
Butter beans
Butter puffs
Fruit cheese (npr. lemon cheese, damson cheese)
VII
Latte di mandorla
Burro di cacao
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Latte di cocco
Fagiolini al burro
VIII
Pindakaas
Hoofdkaas
Cacaoboter
Leverkaas
Hamkaas
Tongkaas
Nierkaas
Kokosmelk
Ime ... crême, uporabljeno za opis juhe, ki ne
vsebuje mleka ali drugih mleènih izdelkov ali
njihovih nadomestkov (npr. groenten-crême, tomaten-crême, asperge-crême itd.)
Ime ... crême, uporabljeno za opis alkoholnih
pijaè, ki ne vsebujejo mleka ali drugih mleènih
izdelkov ali njihovih nadomestkov (npr. cassiscrême, frambozen-crême, cacao-crême, bananencrême itd.)
Crêmevulling
Levercrême
Boterbonen
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IX
Leite de coco
Manteiga de cacau
Manteiga de amendoim
Queijo doce de Tomar
Queijinho de sal
X
Jordnötsmör
Kakaosmör
Smörsopp
Kokosmjölk
Ostkex
Magarinost
Smördeg
XI
Kaakaovoi
Maapähkinävoi
Voilepäkeksi
Voitatti
Voileipäkakku
XII
Mesni sir
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
661.
662.
663.
664.
665.
666.

667.

Zakon o revidiranju (ZRev-1)
Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1)
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS)
Zakon o spremembah zakona o popravi krivic
(ZPKri-A)
Zakon o članstvu Republike Slovenije v Razvojni
banki Sveta Evrope (ZČRBSE)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta
Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov
pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP-A)
Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-A)

BANKA SLOVENIJE
1137
1154
1163

678.

1175

680.

1175

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
681.
682.
683.
1176

669.
727.

728.
729.

670.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil rastlinskega izvora
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za
lepljenje
Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave
klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
Uredna o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarin za mineralna olja in plin
Uredba o spremembi uredbe o načinu izvajanja
gospodarske javne službe prenos zemeljskega
plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
Sklep o ustanovitvi medresorske komisije za varno ravnanje s kemikalijami

684.

1177
685.

VLADA
668.

679.

1177
1179

686.
687.
688.

1225
1230

689.

690.
1230
1180

672.
673.
730.
731.
674.
675.

Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta
Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni ter
ukrepov za njegovo varovanje
Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
Pravilnik o potrdilu o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca
Pravilnik o pogojih za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
Pravilnik o uporabi izraza mleko in uporabi označb
za mlečne izdelke
Navodilo o vsebini in načinu vodenja računovodskih evidenc za prejemnike državnih nadomestil
na področju železniškega prometa
Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Fundacije Janez Vajkard Valvasor, ustanove za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine

1181

677.

693.

1232
694.
1184
695.
1185

USTAVNO SODIŠČE
676.

692.

1182
1231

Odločba o razveljavitvi četrte alinee 12. člena
odloka o ureditvenem območju Mesta Litije levi
breg in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1,
GS 2, LS 3 in LS 1 in sklepa o toleranci pri rekonstrukciji, razširitvi in sanaciji obstoječega objekta
1185
Odločba o razveljavitvi 20. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
1187

1192
1192
1192
1193
1193
1193
1194
1194
1194

Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
1194

OBČINE
691.

1182

Sklep o potrditvi učnega sredstva SISTEM
LESTVIC ZA VIOLO
Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBENA
PRAVLJICA, LUNINO KRALJESTVO
Sklep o potrditvi učnega sredstva LA LA BUM,
Plesna abeceda za začetnike
Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽIVIM V SLOVENIJI, GEOGRAFIJA ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, Delovni zvezek
Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽIVIM V SLOVENIJI, GEOGRAFIJA ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Sklep o zavarovanju zdravnikov in zobozdravnikov za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu
Sprememba pravil o prirejanju nagradne igre “Vzemite račun”
Poročilo o indeksu cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za januar 2001

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

MINISTRSTVA
671.

Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških
zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1189
Sklep o spremembah sklepa o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
1190
Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 19. do 25. 2. 2001 1190

696.
697.

698.

BELTINCI
Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci
BLED
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu južne razbremenilne ceste
ČRNA NA KOROŠKEM
Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
KAMNIK
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik
LENDAVA
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih
ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
Odlok o plakatiranju in neprometnih znakih v Občini Lendava
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Lendava za leto 2001
LJUTOMER
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ljutomer za leto 1999

1196

1196

1196

1197

1197
1197
1200

1200
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701.
702.

703.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.
711.
712.
713.
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METLIKA
Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2001
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika
Sklep o določitvi nove cene za zbiranje in odvoz
komunalnih odpadkov
MORAVSKE TOPLICE
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001
MURSKA SOBOTA
Program priprave lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje ceste R2-441/1298 (Lendavska
ulica) s progo SŽ Ormož–Hodoš v Murski Soboti
NOVO MESTO
Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Novo mesto (PZ za spremembo LN severne obvoznice Novega mesta-bencinski servis
OMV Istrabenz na odseku Bučna vas – Muhaber) b) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za severno obvoznico
Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na
odseku Bučna vas – Muhaber
PREVALJE
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
SLOVENJ GRADEC
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
ŠMARJE PRI JELŠAH
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001
ŠTORE
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom
VERŽEJ
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2001
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Veržej
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Veržej
Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Veržej
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714.
1202

1203

715.
716.
717.

1203

718.

1204
719.
720.
1204

1204

721.
722.
723.

724.
725.
726.

1207

9.
10.

1208
11.
1208
12.
1209
1209
1211
1212

13.

–
1213

ZREČE
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2001
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Zreče
Spremembe pravilnika o merilih za določanje dežurnih prodajaln

1213
1215
1216
1217
1217

ŽETALE
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale 1218
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žetale
1218
ŽIROVNICA
Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000
Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, poslovnih stavb in garaž v najem ter določanju najemnin
v Občini Žirovnica

1218
1220

1221
1221
1221
1221

MEDNARODNE POGODBE
8.

1208

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti njihovega
delodajalca (Konvencija ILO št. 173) (MKVZDI)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu s krajšim
delovnim časom (Konvencija ILO št. 175)
(MKDKDČ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o
spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom (BSESZN)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o
medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
(BMKMPC)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o
medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
(BNOMPC)
Uredba o spremembi Uredbe o ratifikaciji Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma
o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

277
283

288

296

304

311
311

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – 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

