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VLADA
1267. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

začasnem financiranju Republike Slovenije v
obdobju januar–marec leta 2001

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

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

začasnem financiranju Republike Slovenije v
obdobju januar–marec leta 2001

1. člen
V naslovu uredbe o začasnem financiranju Republike

Slovenije v obdobju januar–marec leta 2001 (Uradni list RS,
št. 124/00) se beseda “marec“ nadomesti z besedo “junij“.

2. člen
V 1. členu se besedi “31. marca“ nadomestijo z bese-

dama “30. junija“.

3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) V obdobju začasnega financiranja se prejemki ter

izdatki Republike Slovenije določijo v naslednjih zneskih:

Bilance proračuna Sredstva
v tisoč SIT

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. Skupaj prihodki 466.460.187
II. Skupaj odhodki 533.017.832
III. Proračunski primanjkljaj 66.557.645
III./1 Primarni primanjkljaj 17.472.122
III/2 Tekoči primanjkljaj 33.810.864

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 3.740.464
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 5.391.275
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 1.650.811

C. RAČUN FINANCIRANJA:
VII. Zadolževanje 121.307.296
VIII. Odplačila dolga 53.098.841
IX. Sprememba stanja na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) 68.208.455
XI. Neto financiranje (VI.+X.) 66.557.645“
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4. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu doda besedilo:

“in v skladu s 6.a členom te uredbe“.
V prvi točki drugega odstavka se podpičje spremeni v

vejico in doda besedilo: “razen postavk, ki so novim nepo-
srednim uporabnikom odprte v skladu s 47. členom zakona
o javnih financah;“.

V 2. točki drugega odstavka se za številko 2000 doda
vejica in naslednje besedilo: “razen za število delavcev, ki so
prerazporejeni iz drugih državnih organov hkrati s sredstvi za
plače“.

5. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:

“6.a člen
(1) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo po obdobju začasne-
ga financiranja oziroma v prihodnjih letih za investicijske
odhodke, investicijske transfere ter material in opremo voj-
ske oziroma za specialno opremo policije, ne sme presegati
50% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu nepo-
srednega uporabnika.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo po obdobju začasne-
ga financiranja oziroma v prihodnjih letih za blago in storitve,
razen za material in opremo vojske oziroma za specialno
opremo policije, in za tekoče transfere ne sme presegati
15% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu nepo-
srednega uporabnika.

(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov
donacij in z najemnimi pogodbami.“

6. člen
8. člen se črta.

7. člen
V 9. členu se besedilo “ne izločajo“ nadomesti z bese-

dilom “izločajo v višini 1.600.000.000 tolarjev“.

8. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:

“10.a člen
Neposredni uporabnik lahko nabavlja osnovna sredstva

in izvaja investicijsko vzdrževanje, če je tovrsten izdatek nujen
za izvedbo nepredvidenih popravil, odpravo napak ter nabavo
blaga ali izvedbo drugih storitev, ki so potrebne za zagotovitev
nemotenega delovanja neposrednega uporabnika.“

9. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) V obdobju začasnega financiranja se država lahko

zadolži do višine 172.890.882.000 tolarjev, ki je potrebna
za odplačilo glavnic državnega dolga v tekočem proračun-
skem letu. V to zadolžitev se ne šteje zadolžitev po:

1. zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo teme-
ljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije
v letih 1994-2003 (Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00 –
obvezna razlaga) in

2. zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za
zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe
premoženja (Uradni list RS, št. 49/99).

(2) V obdobju začasnega financiranja se poroštva Re-
publike Slovenije, razen po zakonu o merilih in postopku za
dajanje poroštev (Uradni list RS, št. 21/95 in 18/96), izda-
jajo do skupne višine glavnic 25.000.000.000 tolarjev.

(3) Pravne osebe javnega sektorja na ravni države se v
obdobju začasnega financiranja lahko zadolžijo in izdajo
poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne viši-
ne 32.000.000.000 tolarjev.

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

1. največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova
zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komerci-
alnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki se ne
tržijo, v višini 162.000.000.000 tolarjev,

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

3. poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glav-
nic kreditov in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo
dala Republika Slovenije poroštva, ki znašajo
9.000.000.000 tolarjev.

(5) Višina črpanih kreditov in izdanih vrednostnih papir-
jev iz tretje točke prejšnjega odstavka se všteva v kvoto iz
tretjega odstavka tega člena, poroštvena kvota iz 3. točke
prejšnjega odstavka pa v kvoto iz drugega odstavka tega
člena.“

10. člen
Priloga uredbe o začasnem financiranju Republike Slo-

venije v obdobju januar–marec leta 2001 “Začasno financi-
ranje Republike Slovenije v prvih treh mesecih leta 2001“
se nadomesti z novo prilogo “Začasno financiranje Republi-
ke Slovenije v obdobju januar–junij“, ki je sestavni del te
uredbe.

11. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2001.

Št. 400-00/2000-2
Ljubljana, dne 22. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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II. POSEBNI DEL 
(1) Odhodki in drugi izdatki  Republike Slovenije so v obdobju začasnega financiranja v letu 2001 skupaj za 
nevladne proračunske uporabnike, ministrstva in vladne službe ter skupine pravosodnih proračunskih 
uporabnikov izkazani kot 

A. BILANCA ODHODKOV v tisoč tolarjih 
 Ministrstva Znesek 

 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 195.378 
 121 DRŽAVNI ZBOR 2.561.282 
 122 DRŽAVNI SVET 184.603 
 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 149.485 
 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 122.932 
 131 USTAVNO SODIŠČE 320.485 
 132 RAČUNSKO SODIŠČE 486.591 
 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 149.847 
 134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 72.157 
 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 270.284 
SKUPAJ: 1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 4.513.045 
 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 169.198 
 15 VLADNE SLUŽBE 7.845.134 
 152 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA 1.602.712 
 155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 99.955 
 156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 1.334.589 
 158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE 555.611 
 159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 195.128 
 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 162.821.348 
 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 22.173.229 
 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 4.650.295 
 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 26.154.221 
 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 2.881.371 
 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 6.677.596 
 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 17.883.614 
 24 MINISTRSTVO ZA PROMET 27.024.189 
 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 6.091.495 
 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 101.540.666 
 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 3.414.927 
 28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 397.226 
 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 105.706.887 
 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 10.039.347 
 62 UPRAVNE ENOTE 7.095.260 
SKUPAJ: 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 516.354.000 
 41 VRHOVNO SODIŠČE RS 665.713 
 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 7.211.094 
 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 219.168 
 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 568.664 
 44 TOŽILSTVA 1.286.686 
 452 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 61.357 
 454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 666.275 
 49 SENAT ZA PREKRŠKE RS 146.442 
 61 SODNIKI ZA PREKRŠKE 1.325.389 
SKUPAJ: 3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 12.150.787 
SKUPAJ: A. BILANCA ODHODKOV 533.017.832 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v tisoč tolarjih 
 Ministrstva Znesek 

 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 3.571.038 
 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 1.661.425 
 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 158.812 
SKUPAJ: 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 5.391.275 
SKUPAJ: B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5.391.275 
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C. RAČUN FINANCIRANJA v tisoč tolarjih  
 Ministrstva Znesek 

 15 VLADNE SLUŽBE 27.600 
 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 53.067.281 
 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 3.960 
SKUPAJ: 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 53.098.841 
SKUPAJ: C. RAČUN FINANCIRANJA 53.098.841 
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 ZAČASNO FINANCIRANJE 
 Republike Slovenije v obdobju januar - junij 2001 

 I.    SPLOŠNI DEL 
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki Republike Slovenije v obdobju začasnega 
financiranja so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v 
računu financiranja v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih 

 Konto Znesek 

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 466.460.187 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 462.026.927 
  70 DAVČNI PRIHODKI 425.957.611 
 700 Davki na dohodek in dobiček 126.645.996 
7000 Dohodnina 91.819.728 
7001 Davek od dobička pravnih oseb 34.826.268 
7002 Drugi davki na dohodek in dobiček 0 
 701 Prispevki za socialno varnost 3.419.203 
7010 Prispevki zaposlenih 1.870.091 
7011 Prispevki delodajalcev 1.294.860 
7012 Prispevki samozaposlenih 195.280 
7013 Ostali prispevki za socialno varnost 58.972 
 702 Davki na plačilno listo in delovno silo 38.483.092 
7020 Davek na izplačane plače 36.237.033 
7021 Posebni davek na določene prejemke 2.246.059 
 703 Davki na premoženje 1.264.601 
7030 Davki na nepremičnine 0 
7031 Davki na nepremičnine 0 
7032 Davki na dediščine in darila 0 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 1.264.601 
 704 Domači davki na blago in storitve 239.350.026 
7040 Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost 159.214.380 
7041 Drugi davki na blago in storitve 5.127.175 
7042 Trošarine (akcize) 52.332.321 
7043 Dobički fiskalnih monopolov 0 
7044 Davki na posebne storitve 8.420.688 
7045 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti 0 
7046 Pristojbine za motorna vozila 9.144.334 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 2.409.806 
7048 Davki na motorna vozila 2.701.322 
 705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije 16.794.693 
7050 Carine 15.910.216 
7051 Druge uvozne dajatve 884.477 
 706 Drugi davki 0 
7060 Drugi davki 0 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 36.069.316 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 12.505.643 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 87.201 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 12.950 
7102 Prihodki od obresti 3.101.074 
7103 Prihodki od premoženja 9.304.418 
 711 Takse in pristojbine 11.064.317 
7110 Sodne takse 4.257.280 
7111 Upravne takse in pristojbine 6.807.037 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih 

 Konto Znesek 
 712 Denarne kazni 3.835.368 
7120 Denarne kazni 3.835.368 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.729.781 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.729.781 
 714 Drugi nedavčni prihodki 5.934.207 
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 
7141 Drugi nedavčni prihodki 5.934.207 

  72 KAPITALSKI PRIHODKI 380.387 
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 380.387 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 338.814 
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 34.781 
7202 Prihodki od prodaje opreme 6.792 
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0 
 721 Prihodki od prodaje zalog 0 
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 0 
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog 0 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 0 
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0 
7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja 0 

  73 PREJETE DONACIJE 4.051.109 
 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo 0 
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije 0 
 731 Prejete donacije iz tujine 4.051.109 
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo 3.195.569 
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije 855.540 

  74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.765 
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.765 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 1.765 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 533.017.832 
  40 TEKOČI ODHODKI 177.776.275 
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 64.592.736 
4000 Plače in dodatki 56.713.751 
4001 Regres za letni dopust 24.204 
4002 Povračila in nadomestila 5.046.058 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.435.526 
4004 Sredstva za nadurno delo 1.047.573 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 2.688 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 322.936 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 10.854.913 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.756.704 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.004.668 
4012 Prispevek za zaposlovanje 35.112 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 58.429 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih 

 Konto Znesek 
 402 Izdatki za blago in storitve 47.542.028 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.327.952 
4021 Posebni material in storitve 9.612.061 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.425.592 
4023 Prevozni stroški in storitve 1.659.406 
4024 Izdatki za službena potovanja 1.134.116 
4025 Tekoče vzdrževanje 7.825.079 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 4.728.662 
4027 Kazni in odškodnine 1.150.964 
4028 Davek na izplačane plače 3.191.485 
4029 Drugi operativni odhodki 6.486.711 
 403 Plačila domačih obresti 21.216.230 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 3.581.291 
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.393 
4034 Plačila obresti od vrednost. papirjev izdanih na domač. trgu 17.633.547 
 404 Plačila obresti v tujino 30.970.366 
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnarodnim finančnim institucijam 2.639.916 
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 80.196 
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim  2.580.601 
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem 0 
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 25.669.653 
 409 Rezerve 2.600.000 
4090 Splošna proračunska rezervacija 1.000.000 
4091 Proračunska rezerva 1.600.000 

  41 TEKOČI TRANSFERI 318.061.516 
 410 Subvencije 21.352.820 
4100 Subvencije javnim podjetjem 5.358.638 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.994.182 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 83.598.583 
4110 Transferi nezaposlenim 12.866.217 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 40.442.000 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.691.593 
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 7.824.164 
4115 Nadomestila plač 0 
4117 Štipendije 9.376.456 
4119 Drugi transferi posameznikom 4.398.152 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.964.170 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.964.170 
 413 Drugi tekoči domači transferi 210.572.491 
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 16.290.267 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 79.643.310 
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 469.636 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 114.124.277 
4134 Tekoči transferi v državni proračun 45.000 
 414 Tekoči transferi v tujino 573.452 
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 13.040 
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 2 
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 73.602 
4143 Drugi tekoči trasferi v tujino 486.808 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih 

 Konto Znesek 
  42 INVESTICIJSKI ODHODKI 21.783.935 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 21.783.935 
4200 Nakup zgradb in prostorov 925.293 
4201 Nakup prevoznih sredstev 500.566 
4202 Nakup opreme 5.412.966 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 66.043 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.333.003 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.296.548 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 314.242 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 340.215 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacja, nadzor in  1.562.992 
 investicijski inženiring 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 32.066 

  43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 15.396.106 
 430 Investicijski transferi 15.396.106 
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 1.750.220 
4301 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 27.973 
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 94.108 
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 9.470.710 
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 2.188.794 
4306 Investicijski transferi posameznikom 113.805 
4307 Investicijski transfer javnim zavodom in javnim gospodarskim službam 1.750.497 
4308 Investicijski transferi v tujino 0 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -66.557.645 
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
     (I. - II.) 
     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ) -17.472.122 
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) 
     (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
      minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ) -33.810.864 
     (70 + 71) - (40 + 41) 
     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v tisoč tolarjih 

 Konto Znesek 

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 3.740.464 
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
  75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  3.740.464 
 KAPITALSKIH DELEŽEV 
 750 Prejeta vračila danih posojil 1.841.761 
7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov 528 
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov 0 
7502 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij 1.740.000 
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 57.906 
7504 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij in zasebnikov 43.327 
7505 Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države 0 
 751 Prodaja kapitalskih deležev 30.323 
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih 0 
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih  0 
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 30.323 
 752 Kupnine iz naslova privatizacije 1.868.380 
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 1.868.380 

 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  5.391.275 
 DELEŽEV (440+441+442) 
  44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 5.391.275 
 440 Dana posojila 3.302.225 
4400 Dana posojila posameznikom 0 
4401 Dana posojila javnim skladom 0 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom 3.302.225 
 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 220.669 
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 0 
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 110.000 
4415 Povečanje drugih finančnih naložb 110.669 
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 1.868.380 
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 366.173 
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 1.466.679 
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 35.529 

 VI. PREJETA MINUS DANA POSJILA IN SPREMEMBE -1.650.811 
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 
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C. RAČUN FINANCIRANJA v tisoč tolarjih 

 Konto Znesek 

 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 121.307.296 
  50 ZADOLŽEVANJE 121.307.296 
 500 Domače zadolževanje 0 
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0 
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0 
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 0 
 501 Zadolževanje v tujini 0 
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 0 
5011 Najeti krediti pri tujih vladah 0 
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah 0 
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 0 
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini 0 

 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 53.098.841 
  55 ODPLAČILA DOLGA 53.098.841 
 550 Odplačila domačega dolga 36.733.877 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 12.536.997 
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 24.196.880 
 551 Odplačila dolga v tujino 16.364.964 
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 3.923.237 
5511 Odplačila dolga tujim vladam 4.437.578 
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 6.543.140 
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 0 
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 1.461.009 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    0 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
X. NETO  ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 68.208.455 
XI. NETO  FINANCIRANJE (VI.+X.) 66.557.645 
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A. Bilanca odhodkov 
 1 NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 195.378 
 1111 Predsednik Republike Slovenije 195.378 
 1 Uprava in administracija 192.694 
 1010 Plače 162.339 
 3000 Plače 162.339 
 1020 Materialni in drugi stroški 30.279 
 3324 Materialni stroški 29.875 
 3540 Drugi odhodki za delo na področju obrambe 403 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 76 
 8700 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 76 
 3 Programi 2.685 
 1185 Investicije 2.685 
 2815 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.685 

 121 DRŽAVNI ZBOR 2.561.282 
 1211 Državni zbor 2.561.282 
 1 Uprava in administracija 1.776.282 
 1010 Plače 1.531.928 
 3001 Plače 1.531.928 
 1020 Materialni in drugi stroški 200.613 
 3325 Materialni stroški 200.613 
 1030 Lastna dejavnost 43.298 
 124 Poročevalec 19.355 
 125 Restavracija 23.942 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 444 
 8352 Nakup prevoznih sredstev - sredstva od prodaje državnega premoženja 444 
 2 Financiranje javnih služb 564.316 
 1201 Sofinanciranje strank 347.286 
 5485 Sofinanciranje strank 282.529 
 8273 Povračilo stroškov volilne kampanje 64.757 
 1202 Sofinanciranje svetov 34.853 
 6455 Svet za radiodifuzijo 27.019 
 6456 Svet za varstvo okolja 7.834 
 1203 Operativni odhodki za delo poslancev 182.178 
 3649 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 182.178 
 3 Programi 220.683 
 1286 Investicije 220.683 
 2817 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 220.683 
 1291 Donacije- Phare CFCU 0 
 8398 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - podpora predpristopnim pripravam  0 
 - COP 97 - SL 9703 
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A. Bilanca odhodkov 
 1 NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 122 DRŽAVNI SVET 184.603 
 1212 Državni svet 184.603 
 1 Uprava in administracija 95.280 
 1010 Plače 78.461 
 8131 Plače 78.461 
 1020 Materialni in drugi stroški 14.702 
 8134 Materialni stroški 14.702 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 2.117 
 8640 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 2.000 
 8721 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 117 
 2 Financiranje javnih služb 87.827 
 1204 Operativni odhodki za delo svetnikov 87.827 
 8139 Drugi odhodki za delo 87.827 
 3 Programi 1.496 
 1285 Investicije 1.496 
 2818 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.496 

 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 149.485 
 1213 Republiška volilna komisija 149.485 
 1 Uprava in administracija 21.342 
 1010 Plače 11.138 
 7660 Plače 11.138 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.204 
 7670 Materialni stroški 10.204 
 2 Financiranje javnih služb 126.643 
 1205 Izvedba volitev 126.643 
 7000 Izvedba volitev v državni zbor 126.628 
 8749 Izvedba lokalnih volitev (2. kroga) 15 
 3 Programi 1.500 
 1287 Investicije 1.500 
 2819 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.500 

 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 122.932 
 1214 Varuh človekovih pravic 122.932 
 1 Uprava in administracija 117.032 
 1010 Plače 94.033 
 3095 Plače 94.033 
 1020 Materialni in drugi stroški 22.999 
 3419 Materialni stroški 22.999 
 3 Programi 5.900 
 1287 Investicije 5.900 
 7338 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 5.000 
 8621 Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 900 
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A. Bilanca odhodkov 
 1 NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 131 USTAVNO SODIŠČE 320.485 
 1311 Ustavno sodišče 320.485 
 1 Uprava in administracija 300.485 
 1010 Plače 249.504 
 3007 Plače 249.504 
 1020 Materialni in drugi stroški 27.701 
 3331 Materialni stroški 25.368 
 3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.372 
 8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj 961 
 1030 Lastna dejavnost 464 
 131 Gostinska dejavnost za potrebe državnih organov 464 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 22.816 
 8372 Nakup prevoznih sred. - Sredstva od prodaje državnega premoženja 6.810 
 8408 Stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja 14.850 
 8420 Računalniška oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja 293 
 8421 Pisarniška oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja 735 
 8906 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 129 
 3 Programi 20.000 
 1385 Investicije 20.000 
 2820 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 20.000 

 132 RAČUNSKO SODIŠČE 486.591 
 1312 Računsko sodišče 486.591 
 1 Uprava in administracija 448.840 
 1010 Plače 281.409 
 5911 Plače 281.409 
 1020 Materialni in drugi stroški 167.000 
 5914 Materialni stroški 167.000 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 431 
 1093 Odprodaja  243 
 8652 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 187 
 3 Programi 37.751 
 1386 Investicije 37.751 
 2822 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 37.751 
 1391 Donacija-beneška komisija 0 
 8565 PHARE CFCU - Javne finance in nadzor - SNP 99 0 
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A. Bilanca odhodkov 
 1 NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA  149.847 
 PREOBLIKOVANJA 
 1313 Agencija za revidiranje postopkov lastnin.preoblikovanja 149.847 
 1 Uprava in administracija 147.459 
 1010 Plače 120.059 
 7278 Plače 120.059 
 1020 Materialni in drugi stroški 27.000 
 7281 Materialni stroški 27.000 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 400 
 8895 Oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja 400 
 3 Programi 2.388 
 1387 Investicije 2.388 
 2823 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.388 

 134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 72.157 
 1314 Državna revizijska komisija 72.157 
 1 Uprava in administracija 68.520 
 1010 Plače 48.690 
 1020 Plače 48.690 
 1020 Materialni in drugi stroški 19.829 
 1021 Materialni stroški 19.829 
 3 Programi 3.638 
 1354 investicije 3.638 
 1022 Investicije in investicijsko vzdrževanje 3.638 

 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 270.284 
 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 270.284 
 1 Uprava in administracija 88.575 
 1010 Plače 76.825 
 3092 Plače 76.825 
 1020 Materialni in drugi stroški 11.750 
 3416 Materialni stroški 4.311 
 6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU 4.425 
 8719 Oddelek za spremljanje razvoja znanosti 3.014 
 2 Financiranje javnih služb 150.065 
 3911 Javne službe in transferi 150.065 
 4483 Znanstveno raziskovalni center SAZU 31.168 
 5252 Članske nagrade akademikom 114.202 
 6164 Materialni stroški biblioteke 2.500 
 7944 Fond upokojenih akademikov 2.194 
 3 Programi 31.644 
 3951 Razvojni programi 31.644 
 2938 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 29.278 
 3740 Meddržavno sodelovanje 1.356 
 6163 Nakup revij in knjig 167 
 7945 Mednarodna združenja in članarine 843 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 169.198 
 1411 Urad predsednika vlade 169.198 
 1 Uprava in administracija 161.722 
 1010 Plače 84.282 
 3002 Plače 84.282 
 1020 Materialni in drugi stroški 51.927 
 2474 Stroški za delo SODP 0 
 3326 Materialni stroški 39.537 
 4900 Sistem varovanja 12.390 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 25.512 
 8904 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 25.512 
 3 Programi 7.476 
 1451 Financiranje projektov 5.000 
 1823 Financiranje projektov 5.000 
 5503 Projekt izdelave zaščitne zakonodaje 0 
 1485 Investicije 2.476 
 2825 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.476 

 15 VLADNE SLUŽBE 7.845.134 
 1511 Generalni sekretariat vlade 481.179 
 1 Uprava in administracija 460.935 
 1010 Plače 303.447 
 1576 Plače 303.447 
 1020 Materialni in drugi stroški 157.488 
 1607 Materialni stroški 157.488 
 1030 Lastna dejavnost 0 
 140 Letalski prevozi 0 
 142 Počitniška dejavnost GSV 0 
 3 Programi 20.244 
 1485 Investicije 20.244 
 1554 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 20.244 

 1512 Protokol v vladi Republike Slovenije 116.275 
 1 Uprava in administracija 114.995 
 1010 Plače 49.592 
 3005 Plače 49.592 
 1020 Materialni in drugi stroški 65.403 
 3329 Materialni stroški 6.611 
 3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 58.792 
 3 Programi 1.280 
 1585 Investicije 1.280 
 2826 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.280 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 1513 Servis za protokolarne storitve 269.690 
 1 Uprava in administracija 269.068 
 1010 Plače 251.068 
 3006 Plače 251.068 
 1020 Materialni in drugi stroški 18.000 
 3330 Materialni stroški 18.000 
 3 Programi 622 
 1585 Investicije 622 
 2827 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 622 

 1514 Urad za priseljevanje in begunce 458.237 
 1 Uprava in administracija 52.221 
 1010 Plače 47.318 
 7672 Plače 47.318 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.903 
 7675 Materialni stroški 4.903 
 2 Financiranje javnih služb 371.146 
 1501 Oskrba beguncev 371.146 
 1294 Oskrba beguncev 371.146 
 3 Programi 34.870 
 1591 Donacije 34.870 
 8183 UNHCR - TUJA DONACIJA 1.615 
 8184 ESF - TUJA DONACIJA 28.473 
 8185 DONACIJE - razne 4.288 
 8186 Nadomeščanje Roške - TUJA DONACIJA 494 

 1515 Urad za žensko politiko 31.194 
 1 Uprava in administracija 28.167 
 1010 Plače 22.105 
 7678 Plače 22.105 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.061 
 7681 Materialni stroški 6.061 
 2 Financiranje javnih služb 741 
 1502 Sofinanciranje programov ženskih organizacij 741 
 4390 Sofinanciranje programov nevladnih ženskih organizacij 741 
 3 Programi 2.287 
 1585 Investicije 41 
 1060 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 41 
 1592 Donacija 2.246 
 8641 Izdaja poročila - tuja donacija 2.246 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 147.970 
 1 Uprava in administracija 17.794 
 1010 Plače 15.225 
 3003 Plače 15.225 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.568 
 3327 Materialni stroški 2.568 
 7355 Študije, objave, ekspertize 0 
 2 Financiranje javnih služb 129.651 
 1503 Narodnostne skupnosti 43.561 
 1821 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti 880 
 1872 Sofinanciranje radijskega programa za Rome 1.902 
 5203 Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti 20.977 
 5205 Narodnostne skupnosti 19.802 
 1504 Sofinanciranje medijev 86.090 
 7356 Sofinanciranje RTV programov za narodnostne skupnosti 61.729 
 7357 Sofinanciranje tednika Nepujsag 24.360 
 3 Programi 526 
 1585 Investicije 526 
 2831 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 526 

 1518 Urad vlade za informiranje 413.949 
 1 Uprava in administracija 117.879 
 1010 Plače 97.203 
 3013 Plače 97.203 
 1020 Materialni in drugi stroški 20.658 
 1873 Mednarodno sodelovanje na področju javnega obveščanja 0 
 3337 Materialni stroški 20.658 
 6202 Strokovno usposabljanje 0 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 18 
 8897 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 18 
 2 Financiranje javnih služb 261.454 
 1505 Sofinanciranje  STA,  RTV programov in glasil 206.776 
 5244 Obveščanje domače in tuje javnosti 55.155 
 5245 Tiskovna in publicistična dejavnost 24.684 
 5285 Slovenska tiskovna agencija 124.314 
 6198 Programi RTV za tujino 0 
 6200 Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne 0 
 6201 Sofinanciranje glasil za gluhe 2.622 
 1509 Promocija Slovenije 10.500 
 5284 Promocija Slovenije 10.500 
 1510 Financiranje prireditev 44.179 
 8212 Financiranje prireditev ob počastitvi državnih praznikov 44.179 
 3 Programi 34.615 
 1552 Prilagajanje EU 29.264 
 7360 Financiranje aktivnosti glede pristopa Slovenije v EU 29.264 
 1585 Investicije 1.445 
 2835 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.445 
 1594 Donacija 3.906 
 8365 Pomoč za izvedbo predstavitve EXPO 98 -DONACIJA 3.906 
 8452 PHARE CFCU - Državni operativni progam za leto 1997 - podpora predpristopnim pripravam  - 0 
  COP 97 - SL 9703 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 1519 Kadrovska služba vlade 240.912 
 1 Uprava in administracija 98.809 
 1010 Plače 90.248 
 3004 Plače 90.248 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.561 
 1066 Vzpostavitev sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v organih državne  0 
 uprave 
 3328 Materialni stroški 8.561 
 2 Financiranje javnih služb 139.587 
 1506 Štipendije 139.029 
 5221 Republiške štipendije 127.469 
 5596 Republiške štipendije v tujini 11.559 
 1511 Državna odlikovanja 558 
 3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko evidenco 558 
 3 Programi 2.517 
 1585 Investicije 2.517 
 2836 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.517 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 1520 Servis skupnih služb vlade 3.096.858 
 1 Uprava in administracija 2.022.896 
 1010 Plače 214.108 
 3102 Plače 214.108 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.198.557 
 1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov 56.576 
 1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški 558.290 
 3426 Materialni stroški 17.823 
 6662 Najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni ravni 426.247 
 6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih prehodih 126.923 
 8847 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj 12.699 
 1030 Lastna dejavnost 94.434 
 2 Obrat družbene prehrane 39.844 
 27 Obrat družbene prehrane 17.540 
 102 Obrat družbene prehrane Vožarski pot 12 14.882 
 127 Fotokopiranje 0 
 237 Obrat družbene prehrane MZZ 4 
 238 Obrat družbene prehrane 22.164 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 515.796 
 8423 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 38.540 
 8424 Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja 245.672 
 8460 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja 219.938 
 8706 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 608 
 8905 Mejni prehod Jezersko - sredstva odškodnine 11.039 
 3 Programi 1.071.262 
 1558 Lastna udeležba za mejne prehode 25.720 
 1042 Lastna udeležba za investicije na mejnih prehodih 25.720 
 1585 Investicije 1.009.381 
 1039 Investicije in investicijsko vzdrževanje na mejnih prehodih 658.414 
 1079 Prestavitev mejnega prehoda Starod na mejno črto 967 
 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 350.000 
 1595  Donacija-Phare-CFCU 36.161 
 8196 PHARE CFCU - Mejni prehod Robič 0 
 8199 PHARE CFCU - Mejni prehod Rateče 0 
 8382 PHARE CFCU - MP Učja 0 
 8384 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1995 - SL 9505 0 
 8459 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1996 - SL 9608 0 
 8486 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1998 - SL 9802 36.161 
 8487 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1997 - SL 9702 0 
 4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 2.700 
 9950 Obresti 2.700 
 8757 Obresti za stanovanjske kredite 2.700 
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 1521 Center vlade za informatiko 2.255.191 
 1 Uprava in administracija 354.362 
 1010 Plače 215.760 
 3103 Plače 215.760 
 1020 Materialni in drugi stroški 23.194 
 3427 Materialni stroški 23.194 
 1030 Lastna dejavnost 115.245 
 122 Priklop na komunikacijsko državno omrežje 86.321 
 146 SIGOV - CA 0 
 900 Posvetovanje INDO 28.925 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 163 
 8715 Informacijska oprema - sredstva odškodnine 163 
 2 Financiranje javnih služb 1.350.830 
 1512 Vzdrževanje informacijskega sistema 1.350.830 
 6457 Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov 1.274.349 
 6512 Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih enotah 76.481 
 3 Programi 550.000 
 1585 Investicije 550.000 
 2838 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 550.000 

 1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave 57.633 
 1 Uprava in administracija 55.022 
 1010 Plače 44.974 
 4735 Plače 44.974 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.001 
 4733 Drugi materialni stroški 10.001 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 47 
 8637 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 47 
 2 Financiranje javnih služb 643 
 1507 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 643 
 6654 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 643 
 3 Programi 1.968 
 1554 Projekt pokrajin 1.882 
 7380 Projekt "Pokrajine v Republiki Sloveniji" 1.882 
 1585 Investicije 86 
 2843 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 86 

 1526 Urad vlade za verske skupnosti 169.122 
 1 Uprava in administracija 17.720 
 1010 Plače 15.707 
 4736 Plače 15.707 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.013 
 4720 Materialni stroški 2.013 
 2 Financiranje javnih služb 151.256 
 1508 Verske skupnosti-prispevki duhovnikom 151.256 
 4702 Prispevki duhovnikom 150.600 
 6209 Pomoč verskim skupnostim 656 
 3 Programi 146 
 1585 Investicije 146 
 2844 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 146 
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 1527 Urad vlade za invalide in bolnike 27.963 
 1 Uprava in administracija 27.963 
 1010 Plače 23.329 
 4737 Plače 23.329 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.634 
 4767 Materialni stroški 3.490 
 7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov 96 
 7383 Svet Evrope za rehabilitacijo in integracijo v Sloveniji 1.048 

 1529 Urad Vlade za droge 31.207 
 1 Uprava in administracija 24.947 
 1010 Plače 15.856 
 6008 Plače 15.856 
 1020 Materialni in drugi stroški 9.092 
 6009 Materialni stroški 7.486 
 6043 Študije in ekspertize 1.606 
 3 Programi 6.259 
 1585 Investicije 810 
 6044 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 810 
 1599 Donacije 5.449 
 8623 Mednarodni prilivi - TUJA DONACIJA 5.449 

 1530 Urad RS za denacionalizacijo 25.754 
 1 Uprava in administracija 23.471 
 1010 Plače 15.013 
 6108 Plače 15.013 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.458 
 6111 Materialni stroški 6.755 
 6120 Študije in analize 1.704 
 3 Programi 2.283 
 1585 Investicije 2.283 
 6173 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.283 

 1531 Urad RS za javna naročila 13.000 
 1 Uprava in administracija 12.000 
 1010 Plače 10.000 
 1090 Plače 10.000 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.000 
 1091 Materialni stroški 2.000 
 3 Programi 1.000 
 1585 Investicije 1.000 
 1108 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.000 
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 1533 Urad za slovenski jezik 9.000 
 1 Uprava in administracija 8.000 
 1010 Plače 6.000 
 1188 Plače 6.000 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.000 
 1196 Materialni stroški 2.000 
 3 Programi 1.000 
 1585 Investicije 1.000 
 1199 Investicije 1.000 

 152 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA 1.602.712 
 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 1.602.712 
 1 Uprava in administracija 1.114.682 
 1010 Plače 958.454 
 1983 Plače 958.454 
 1020 Materialni in drugi stroški 147.302 
 1988 Materialni stroški 147.302 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 8.926 
 8402 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 8.552 
 8419 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 374 
 2 Financiranje javnih služb 88.422 
 1515 Izvajanje nalog - SOVA 88.422 
 1989 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 88.422 
 3 Programi 399.608 
 1585 Investicije 399.608 
 2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 399.608 

 155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 99.955 
 1517 Služba vlade za zakonodajo 99.955 
 1 Uprava in administracija 93.399 
 1010 Plače 82.049 
 3014 Plače 82.049 
 1020 Materialni in drugi stroški 11.350 
 3338 Materialni stroški 8.713 
 6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU 2.636 
 3 Programi 6.557 
 1585 Investicije 2.332 
 2833 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.332 
 1593 Donacija 4.224 
 8255 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU - TUJA DONACIJA 4.224 
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 156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 1.334.589 
 1522 Statistični urad Republike Slovenije 1.334.589 
 1 Uprava in administracija 798.485 
 1010 Plače 702.151 
 3033 Plače 702.151 
 1020 Materialni in drugi stroški 81.945 
 3357 Materialni stroški 74.355 
 5211 Mednarodno sodelovanje 7.590 
 1030 Lastna dejavnost 14.228 
 120 Prodaja publikacij 14.228 
 121 Izobraževanje in seminarji 0 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 161 
 8709 Nakup opreme - sredstva od prodaje državnega premoženja 161 
 2 Financiranje javnih služb 89.977 
 1513 Redne letne raziskave 65.562 
 6967 Redne letne raziskave - ankete 65.562 
 1514 Izredne raziskave 24.415 
 5215 Popis prebivalstva 24.415 
 3 Programi 446.127 
 1553 Razvojne naloge 1.255 
 6968 Razvojne naloge 1.255 
 1585 Investicije 46.000 
 2839 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 46.000 
 1595  Donacija-Phare-CFCU 297.169 
 2493 Lastna udeležba - PHARE 10.378 
 8449 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1998 - predpristopna pomoč k izgradnji institucij  286.790 
 na področju javnih financ - SNP 98 - SL 9803 
 1596 Donacija-PECO 5.807 
 8169 Projekt PECO - TUJA DONACIJA 5.807 
 1598 Druge donacije 95.896 
 8216 Izobraževanje - TUJA DONACIJA 38.336 
 8242 Pilotne raziskave - TUJA DONACIJA 57.560 
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 158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE 555.611 
 1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 555.611 
 1 Uprava in administracija 404.377 
 1010 Plače 286.145 
 2627 Plače 286.145 
 1020 Materialni in drugi stroški 118.232 
 2639 Materialni stroški 118.232 
 2 Financiranje javnih služb 45.440 
 1516 Stroški prevajanj 45.440 
 4094 Prevajanje 45.440 
 3 Programi 105.794 
 1552 Prilagajanje EU 24.559 
 4093 Usposabljanje 24.559 
 6652 Usposabljanje za delovanjev v EU 0 
 1585 Investicije 13.055 
 2846 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 13.055 
 1595  Donacija-Phare-CFCU 68.180 
 8396 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - podpora predpristopnim pripravam  68.180 
 - COP 97 - SL 9703 

 159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 195.128 
 1532 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 195.128 
 1 Uprava in administracija 171.159 
 1010 Plače 150.196 
 1579 Plače 150.196 
 1020 Materialni in drugi stroški 16.276 
 1683 Materialni stroški 10.747 
 1704 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 4.237 
 1881 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam 98 
 1939 Publicistična dejavnost (Ekonomsko ogledalo) 1.193 
 1030 Lastna dejavnost 4.048 
 145 Obveščanje javnosti 4.048 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 639 
 2193 Povračila škode - sredstva odškodnine 639 
 3 Programi 23.969 
 2252 Notranji trg - cene 6.704 
 1550 Strategija gospodarskega razvoja: spremljanje, raziskave, ipd. 6.704 
 2285 Investicije 2.404 
 1570 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.404 
 2291 Tuje donacije 14.862 
 1995 Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije - TUJA DONACIJA 4.516 
 2017 Konferenca - TUJA DONACIJA 10.346 
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 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 162.821.348 
 1611 Ministrstvo za finance 149.972.654 
 1 Uprava in administracija 1.343.551 
 1010 Plače 899.958 
 3008 Plače 899.958 
 1020 Materialni in drugi stroški 419.471 
 1015 Sredstva za udeležbo Slovenije v Fiscalis programu EU 43 
 3332 Materialni stroški 130.025 
 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF 289.202 
 8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino 202 
 1030 Lastna dejavnost 348 
 112 Počitniška dejavnost 348 
 132 Konferenca o financiranju infrastrukture 0 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 23.773 
 8354 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema - sredstva odškodnine 23.773 
 2 Financiranje javnih služb 91.254.278 
 1601 Obveznosti do ZPIZ-a 75.039.825 
 4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ 16.170.000 
 6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ 58.869.825 
 1602 Občine - transfer 16.154.850 
 7505 Dopolnilna sredstva občinam 16.154.850 
 1603 Sukcesija 56.295 
 4980 Sklad RS za sukcesijo 56.295 
 1604 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji 3.308 
 4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji 3.308 
 1605 Nadzor zavarovalnic 0 
 1086 Agencija za zavarovalni nadzor 0 
 3 Programi 395.255 
 1651 Občine -investicije in razvojni programi 93.600 
 2475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije 93.600 
 1652 Evidentiranje nepremičnin 40.909 
 6751 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 40.909 
 1653 Privatizacija in upravljanje z držav. premoženjem 24.144 
 4006 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev 64 
 6595 Stroški upravljanja s premoženjem države RS (SRD) 24.076 
 6596 Stroški privatizacije 4 
 1654 Razvoj financiranja infrastrukture 3.448 
 6750 Konferenca o financiranju infrastrukture 3.448 
 1656 Sofinanciranje projektov Svetovne banke 5.089 
 4005 Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke 5.089 
 1685 Investicije 137.667 
 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 137.667 
 1691 Programi EU - donacije DIS 72.650 
 6578 PHARE NF bančni stroški 786 
 8335 PHARE CFCU - Bančni stroški 0 
 8414 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - prevzem sektorskih normativov in  0 
 standardov - COP 97 - SL 9704 
 8453 PHARE CFCU - Javne finance - COP 97 3.679 
 8454 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1998 - Predpristopna pomoč k izgradnji institucij  0 
 na področju javnih financ - SNP 98 - SL 9803 
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 8479 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99 68.185 
 1693 Druge donacije 14.914 
 8439 Nakup opreme - TUJA DONACIJA 2.829 
 8624 Pomoč pri privatizaciji državnega premoženja - TUJA DONACIJA 12.086 
 1694 Donacije - lastna udeležba 2.833 
 8463 PHARE NF - Bančni stroški 2.833 
 9970 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov 0 
 4147 Donacija skladu svetovne banke (GEF) 0 
 4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 56.979.570 
 1655 Odškodnine 430.696 
 7610 Odškodnine po sodnih sklepih 430.696 
 9950 Obresti 53.821.647 
 1023 Obresti - prevzeti domači dolg Slovenskih železnic 359.541 
 1025 Obresti - prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic 1.019.701 
 3999 Obresti - RS 9 (6%, 1997 - 2000) 0 
 4000 Obresti - RS 10 (zamenjava za neizplačane devizne vloge - banke) 2.255.531 
 4001 Obresti - zadolžnica ZZZS 98.458 
 4002 Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub 46.191 
 4004 Obresti - Euroobveznica - DEM 2.595.801 
 4145 Obresti - domači krediti - TRP 873.473 
 4146 Obresti - tuji krediti - TRP 515.525 
 4609 Obresti - novo zadolževanje v tujini 9.786.586 
 5607 Obresti RS 12 1.334.173 
 5630 Obresti RS 13 334.176 
 5777 Obresti Evroobveznica - ECU 5.932.299 
 6522 Stroški finančnih razmerij 1.575.782 
 6580 Obresti - RS 2 (izvozne stimulacije) 0 
 6581 Obresti - RS 3 (Irak) 0 
 6582 Obresti - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani) 70.490 
 6583 Obresti - RS 4 (neizplačane devizne vloge - banke) 1.196.046 
 6585 Obresti - RS 6 (izplačane devizne vloge) 1.059.602 
 6589 Obresti novega domačega zadolževanja 2.938.606 
 6590 Obresti - domači krediti 1.948.336 
 6591 Obresti - domači krediti (avtoceste) 335.072 
 6593 Obresti - euroobveznica - EUR99 4.204.366 
 6594 Obresti - RS 14 838.186 
 6600 Obresti - tuji krediti 2.793.666 
 6601 Obresti - sukcesija SFRJ - NFA 546.907 
 6602 Obresti - tuji krediti (avtoceste) 925.630 
 6923 Obresti - RS 15 (obveznice za sanacijo bank) 5.241.841 
 7386 Obresti - Euroobveznica - USD 2.603.695 
 8760 Obresti kratkoročnega zadolževanja 2.330.000 
 8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev 61.969 
 9975 Stroški razporejanja prihodkov 5.347 
 7654 Stroški plačilnega prometa 5.347 
 9976 Stroški tiskanja vrednotnic 121.880 
 7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic 121.880 
 9980 Splošna proračunska rezervacija 1.000.000 
 7608 Tekoča proračunska rezerva 1.000.000 
 9981 Proračunska rezerva 1.600.000 
 7640 Rezerva Republike Slovenije 1.600.000 
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 8400 Sredstva rezerv - za popotresno obnovo Posočja (posočnina) 0 

 1612 Davčna uprava RS 6.996.054 
 1 Uprava in administracija 6.696.043 
 1010 Plače 4.824.093 
 3030 Plače 4.608.872 
 4599 Plače DDV 215.221 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.267.126 
 3354 Materialni stroški 1.267.126 
 4605 Materialni stroški DDV 0 
 1030 Lastna dejavnost 603.187 
 103 Izobraževanje davčnih zavezancev 1.567 
 113 Počitniška dejavnost Mareda 0 
 114 Počitniška dejavnost 128 
 126 Sodelovanje in komuniciranje z davčnimi zavezanci 11.393 
 283 Pobiranje prihodkov za druge uporabnike 590.099 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 1.637 
 8619 Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 787 
 8899 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 850 
 3 Programi 300.010 
 1685 Investicije 300.010 
 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 300.010 

 1613 Carinska uprava RS 5.706.138 
 1 Uprava in administracija 5.601.592 
 1010 Plače 4.678.545 
 3096 Plače 4.678.545 
 1020 Materialni in drugi stroški 858.647 
 3420 Materialni stroški 824.837 
 6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil 27.563 
 7391 Tekoče vzdrževanje objektov CURS 4.001 
 7392 Organizacija carinskih iger držav CEFTE in alpskih držav 2.246 
 7393 Stroški prodaje carinskega blaga 0 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 64.400 
 8328 Nakup prevoznih sredstev - sredstva od prodaje državnega premoženja 7.048 
 8385 Nakup poslovnih prostorov - sredstva od prodaje državnega premoženja 39.440 
 8406 Nakup opreme - sredstva odškodnine 5.340 
 8437 Nakup opreme - sredstva od prodaje državnega premoženja 262 
 8467 Nakup prevoznih sredstev - sredstva odškodnine 12.310 
 3 Programi 104.547 
 1685 Investicije 104.547 
 2849 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 104.547 
 1693 Druge donacije 0 
 8705 Stroški izobraževanja - tuja donacija 0 
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 1614 Urad RS za zavarovalni nadzor 0 
 1 Uprava in administracija 0 
 1010 Plače 0 
 5917 Plače 0 
 1020 Materialni in drugi stroški 0 
 4501 Materialni stroški 0 
 3 Programi 0 
 1685 Investicije 0 
 2851 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 

 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 46.559 
 1 Uprava in administracija 41.101 
 1010 Plače 36.687 
 5920 Plače 36.687 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.414 
 4502 Materialni stroški 4.414 
 3 Programi 5.457 
 1685 Investicije 5.457 
 2852 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 5.457 

 1616 Devizni inšpektorat RS 46.688 
 1 Uprava in administracija 46.214 
 1010 Plače 40.161 
 5923 Plače 40.161 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.053 
 4503 Materialni stroški 6.053 
 3 Programi 474 
 1685 Investicije 474 
 2853 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 474 

 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo 53.255 
 1 Uprava in administracija 52.887 
 1010 Plače 42.177 
 7233 Plače 42.177 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.709 
 7236 Materialni stroški 10.709 
 3 Programi 369 
 1685 Investicije 152 
 2855 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 152 
 1693 Druge donacije 217 
 8660 GREF 2000 - tuja donacija 217 
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 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 22.173.229 
 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 2.808.956 
 1 Uprava in administracija 1.738.920 
 1010 Plače 978.287 
 3107 Plače 978.287 
 1020 Materialni in drugi stroški 141.831 
 3431 Materialni stroški 136.737 
 3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 0 
 4150 Financiranje projektov 5.094 
 1030 Lastna dejavnost 63.278 
 297 LASTNA DEJAVNOST MNZ 63.278 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 555.524 
 8386 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 64.922 
 8387 Nakup psov - sredstva od prodaje državnega premoženja 12.429 
 8388 Osebna oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja 616 
 8389 Informacijska oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja 1.628 
 8404 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 27.681 
 8407 Stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja 43.539 
 8433 Oprema - sredstva odškodnine 161 
 8443 Nakup stanovanj iz sred. od obročne prodaje po stan.z. - sred. od prodaje premoženja 238.111 
 8599 Posebna tehnična oprema MNZ - sredstva od prodaje državnega premoženja 522 
 8711 Novogradnje in adaptacije prostorov za potrebe MNZ - sred. od prodaje državnega premoženja 165.915 
 2 Financiranje javnih služb 16.786 
 1702 Tekoči stroški - tujci 14.940 
 1048 Oskrba in prehrana azilantov 14.940 
 1703 Transferi neprofitnim organizacijam 1.311 
 6599 Zbornica za zasebno varovanje 937 
 6605 Detektivska zbornica 375 
 1704 Štipendije 534 
 5387 Štipendije 534 
 3 Programi 1.053.250 
 1785 Objekti in oprema za delo 845.964 
 6597 Nadgradnja državljanskih listin 1.665 
 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 844.299 
 1791 Lastna udeležba PHARE 82.294 
 6598 Državna meja - Lastna udeležba PHARE 79.907 
 7400 Razvoj javne uprave - Lastna udeležba  PHARE 2.388 
 1792 Donacije 124.991 
 8331 Materialni stroški Urada za varnost in zaščito - T. DONACIJA 16 
 8357 Sof.mednarodnega simpozija Policing in Central and Eastern Europe - DONACIJA 2.569 
 8381 Podpora  pri pov.kapacitet za utrjevanje post.o dol.statusa begunca v Sl. - T. DONACIJA 1.751 
 8403 Sofinanciranje popravila helikopterja AUGUSTA BELL 412 - DONACIJA 1.604 
 8464 Poligraf - DONACIJA 16 
 8488 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99 118.697 
 8625 Leonardo da Vinci - TUJA DONACIJA 255 
 8648 Financiranje novoletne prireditve za otroke delavcev MNZ RS - donacija 12 
 8670 Računalniška oprema PU - donacija 72 
 4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 0 
 9950 Obresti 0 
 6754 Plačilo obresti stanovanjskih kreditov najetih do l. 1990 0 
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 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 0 
 2 Financiranje javnih služb 0 
 1702 Tekoči stroški - tujci 0 
 5345 Materialni stroški 0 

 1714 Policija 19.364.273 
 1 Uprava in administracija 17.025.343 
 1010 Plače 16.801.029 
 5569 Plače 16.801.029 
 1030 Lastna dejavnost 201.629 
 298 Lastna dejavnost policije 194.557 
 299 Lastna dejavnost policije 7.072 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 22.685 
 8683 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 22.685 
 2 Financiranje javnih služb 2.163.322 
 1701 Tekoči stroški - javni red in varnost 2.088.976 
 5572 Materialni stroški 2.053.228 
 5573 Strelivo, plinska sredstva 1.579 
 5576 Učni center - materialni stroški 0 
 5577 Stroški službenih stanovanj in samskih domov 16.935 
 5583 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS 17.234 
 1702 Tekoči stroški - tujci 62.468 
 1056 Oskrba,  prehrana in prevozi tujcev 62.468 
 1704 Štipendije 11.878 
 5582 Štipendije 11.878 
 3 Programi 175.608 
 1785 Objekti in oprema za delo 172.834 
 5578 Sredstva za varstvo pri delu 351 
 5579 Osebna oprema 171.781 
 5580 Zaščitna sredstva 702 
 1792 Donacije 2.775 
 8451 Nakup opreme za izvedbo akcije "Mladi voznik" - DONACIJA 109 
 8471 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - Podpora predpristopnim pripravam   0 
 COP 97 - SL 9703 
 8472 Policijski orkester - DONACIJA 2 
 8473 Sofinanciranje 50. letnice šolanja policijskih psov - DONACIJA 15 
 8615 Sof. medn. sem. "Odnosi med policijo, drž. tož. in sod. pri preis. kriminalitete"  - T. DONACIJA 223 
 8717 Izobraževanje UKP - donacija 2.425 
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 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 4.650.295 
 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 4.195.988 
 1 Uprava in administracija 4.070.719 
 1010 Plače 1.983.230 
 2499 Plače DKP 1.367.200 
 3015 Plače 616.029 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.087.489 
 1297 Članarine in kotizacije v tujini 100.000 
 2541 Materialni stroški DKP 652.500 
 2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP 1.115.103 
 2543 Raziskovalne dejavnosti 0 
 3339 Materialni stroški 136.962 
 3663 Meddržavno sodelovanje 81.924 
 4012 Ureditev državne meje 1.000 
 2 Financiranje javnih služb 11.108 
 1810 Razvojna in humanitarna pomoč 11.108 
 8270 Humanitarna pomoč 11.108 
 3 Programi 114.161 
 1852 Diplomatska akademija 2.026 
 7431 Diplomatska akademija 2.026 
 1853 Vključevanje v NATO 8.173 
 7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN 8.173 
 1885 Investicije 22.663 
 7435 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 22.663 
 1893 Druge donacije 81.299 
 8268 Odškodninski zahtevki - Irak - TUJA DONACIJA 81.299 

 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 454.307 
 1 Uprava in administracija 28.671 
 1010 Plače 26.279 
 6019 Plače 26.279 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.393 
 4504 Materialni stroški 2.393 
 2 Financiranje javnih služb 425.636 
 1801 Ustavne obveznosti 412.664 
 1075 Dvojezična šola v Špetru (Videmska pokrajina), zunanja ureditev oz. igrišča ob šoli 0 
 5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodnostni skupnosti 385.028 
 6212 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu 27.636 
 1802 Sofinanciranje organiz. za izseljence in zamejce 12.972 
 4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu 2.974 
 4750 Svetovni slovenski kongres 3.000 
 4975 Slovenska izseljenska matica 6.998 
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 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 26.154.221 
 1911 Ministrstvo za obrambo 5.512.217 
 1 Uprava in administracija 4.808.162 
 1010 Plače 3.191.268 
 3009 Plače 3.191.268 
 1020 Materialni in drugi stroški 704.592 
 3333 Materialni stroški 704.592 
 1030 Lastna dejavnost 45.596 
 109 Publicistika 0 
 116 COU Poljče 6.373 
 117 Počitniška dejavnost 7.160 
 118 Oddelek za prehrano Triglav 32.063 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 866.706 
 8376 Nepremičnine- sredstva od prodaje državnega premoženja 768.987 
 8410 Premičnine- sredstva od prodaje državnega premoženja 45.132 
 8411 Zavarovalnica- sredstva odškodnine 52.587 
 2 Financiranje javnih služb 702.818 
 1902 Tekoči stroški obrambnega usposabljanja 588.022 
 4740 Sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov in drugih organizacij 14.880 
 5883 Stroški operativnega delovanja 298.056 
 5884 Vojaške zadeve 84.009 
 5886 Zdravstveno varstvo 40.415 
 6286 Civilno služenje vojaškega roka 150.663 
 1905 Mednarodno sodelovanje 114.796 
 5885 Mednarodno sodelovanje 114.796 
 3 Programi 1.237 
 1952 Razvoj in raziskave 1.237 
 6295 Razvoj in preizkušanje vojaške opreme in oborožitve ter nabava vzorcev 1.237 
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 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje 1.129.434 
 1 Uprava in administracija 228.004 
 1010 Plače 179.801 
 4921 Plače 179.801 
 1020 Materialni in drugi stroški 40.494 
 4925 Materialni stroški 40.494 
 1030 Lastna dejavnost 7.709 
 110 Izobraževalni center IG 7.709 
 2 Financiranje javnih služb 868.599 
 1903 Sistem zaščite in reševanja 857.668 
 4791 Požarni sklad 673.440 
 4928 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev 0 
 5887 Stroški operativnega delovanja 146.757 
 5888 Usposabljanje in izobraževanje 14.229 
 7645 Gasilska zveza Slovenija 9.663 
 8824 Usposabljanje državljanov z ugovorom vesti za zaščito in reševanje 13.578 
 1905 Mednarodno sodelovanje 10.932 
 8833 Mednarodno sodelovanje 10.932 
 3 Programi 32.831 
 1952 Razvoj in raziskave 7.626 
 5889 Razvoj in raziskave 7.626 
 6307 Razvojno - raziskovalni projekti 0 
 1954 Gradnje, oprema in oborožitev 25.205 
 5890 Gradnje in adaptacije 13.179 
 5891 Investicije v nakup opreme 12.026 

 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 191.459 
 1 Uprava in administracija 190.083 
 1010 Plače 181.924 
 4951 Plače 181.924 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.159 
 4955 Materialni stroški 8.159 
 2 Financiranje javnih služb 1.270 
 1903 Sistem zaščite in reševanja 1.270 
 5892 Stroški operativnega delovanja 1.270 
 3 Programi 106 
 1954 Gradnje, oprema in oborožitev 106 
 4959 Oprema za redno dejavnost 106 
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 1914 Slovenska vojska 19.321.111 
 1 Uprava in administracija 11.354.217 
 1010 Plače 10.399.472 
 5866 Plače 10.399.472 
 1020 Materialni in drugi stroški 952.165 
 5867 Materialni stroški 952.165 
 1030 Lastna dejavnost 2.580 
 111 Vadbeni center Pokljuka 2.580 
 2 Financiranje javnih služb 1.817.496 
 1901 Tekoče vzdrževanje opreme in oborožitve 407.592 
 5900 Vzdrževanje MTS 407.592 
 1902 Tekoči stroški obrambnega usposabljanja 990.963 
 5893 Stroški operativnega delovanja 44.295 
 5894 Vojaško šolstvo 38.337 
 5895 Usposabljanje stalne sestave 79.545 
 5896 Usposabljanje vojnega sestava Slovenske vojske 70.128 
 5897 Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka 758.658 
 1905 Mednarodno sodelovanje 418.941 
 5898 Sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih mirovnih operacijah 283.215 
 5899 Mednarodno sodelovanje 135.726 
 3 Programi 6.149.397 
 1954 Gradnje, oprema in oborožitev 361.143 
 5901 Centralna logistična oskrba 100.021 
 5902 Konstrukcije in infrastruktura 261.122 
 1956 Temeljni razvojni programi 5.788.254 
 6969 Investicije v temeljne razvojne programe obrambnih sil 5.788.254 
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 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 2.881.371 
 2011 Ministrstvo za pravosodje 582.290 
 1 Uprava in administracija 270.396 
 1010 Plače 209.232 
 3010 Plače 209.232 
 1020 Materialni in drugi stroški 53.140 
 3334 Materialni stroški 39.993 
 3658 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.563 
 4015 Stroški cenilcev zgradb 44 
 6757 Mednarodno sodelovanje in EU 8.607 
 8478 Svetovalci za begunce 2.934 
 1030 Lastna dejavnost 7.289 
 48 Počitniška dejavnost 1.771 
 54 Pravosodni bilten 3.219 
 234 Izpiti za sodne cenilce in izvedence 1.441 
 242 Stečajni upravitelji 702 
 243 Sodni izvršitelji 156 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 735 
 6731 Nakupi - sredstva od prodaje državnega premoženja 735 
 2 Financiranje javnih služb 12.366 
 2001 Štipendije 12.366 
 5295 Štipendije 12.366 
 3 Programi 299.528 
 2051 Odškodnine neupravičeno obsojenim 0 
 5281 Odškodnine v skladu s 17. poglavjem Zakona o prekršku 0 
 2052 Projekt evidentiranja nepremičnin 3.416 
 6732 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 3.416 
 2053 Strokovne naloge - licence in revizije mnenj 0 
 8777 Strokovne naloge v zvezi z dodelitvijo in odvzemom licenc stečajnim upraviteljem in izvršiteljem  0 
 ter stroški revizij mnenj sodnih cenilcev in sodnih izvedencev 
 2054 Strokovno izpopolnjevanje 29.393 
 5250 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju 21.377 
 6758 Pravniški državni izpiti 7.635 
 6765 Strokovno izpopolnjevanje sodnih cenilcev, izvedencev in tolmačev 381 
 2085 Investicije 260.769 
 2987 Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov 250.907 
 7447 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (v Ministrstvu za pravosodje) 9.862 
 2091 Programi EU - donacije DIS 5.951 
 8480 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99 5.951 
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 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 2.299.082 
 1 Uprava in administracija 2.108.584 
 1010 Plače 1.643.901 
 6028 Plače 1.643.901 
 1020 Materialni in drugi stroški 393.090 
 4016 Najemnine poslovnih prostorov 27.375 
 4508 Materialni stroški 365.716 
 1030 Lastna dejavnost 12.660 
 31 Obrat družbene prehrane 76 
 106 ZPKZ DOB - Obrat družbene prehrane 11.400 
 107 ZPKZ DOB - Prostočasna dejavnost obsojencev 0 
 108 ZPKZ DOB - Počitniška dejavnost 1.183 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 58.933 
 8602 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja 58.303 
 8636 Premičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja 0 
 8708 Nakup službenega psa - sredstva odškodnine 630 
 2 Financiranje javnih služb 172.095 
 2002 Zdrav.in pok.zavarovanje obsojencev 172.095 
 7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev 117.125 
 7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev 54.970 
 3 Programi 18.403 
 2054 Strokovno izpopolnjevanje 2.011 
 6395 Izobraževanje delavcev 2.011 
 2085 Investicije 16.392 
 2876 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 9.028 
 6680 Oprema PUO in obsojencev 7.344 
 6681 Oborožitev in posebna varnostna oprema 20 
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 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 6.677.596 
 2111 Ministrstvo za gospodarstvo 5.118.236 
 1 Uprava in administracija 932.458 
 1010 Plače 750.664 
 3018 Plače 750.664 
 1020 Materialni in drugi stroški 181.489 
 1546 Članarine mednarodnim organizacijam 15.000 
 1778 Ustanovitev nacionalnega odbora za poenostavitev poslovanja kot obliko dela mednarodnega  0 
 odbora CEFACT 
 2049 Približevanje Evropski uniji 0 
 2077 Najemnine 0 
 2314 Članarine 0 
 3342 Materialni stroški 166.489 
 1030 Lastna dejavnost 0 
 236 Počitniška dejavnost 0 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 305 
 2155 Povračila škode - sredstva odškodnine 305 
 2 Financiranje javnih služb 243.587 
 2101 Agencija za radioaktivne odpadke 70.000 
 5194 Agencija za radioaktivne odpadke 70.000 
 2103 Agencija za energijo 24.584 
 1087 Agencija za energijo 24.584 
 2201 Agencija za prestrukturiranje 20.001 
 1771 Agencija RS za prestrukturiranje 20.001 
 2202 Blagovne rezerve 129.002 
 1902 Storitve Zavoda za blagovne rezerve 129.002 
 3 Programi 3.942.191 
 2151 RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2 98.565 
 1067 Program zapiranja rudnika Laško - Huda jama 24.000 
 6376 Programi zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik po ZPZRTH 0 
 6521 Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH 74.565 
 2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije 610.000 
 5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežica 210.000 
 6101 Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje 0 
 8195 Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje 400.000 
 8786 Rudarska škoda - Idrija 0 
 2153 Gospodarstvo (prestr.ind., poveč. konkurenčnosti) 1.289.261 
 1731 Spodbujanje novih investicij 150.000 
 1991 Spodbujanje tržnih pristopov 0 
 4651 Prestrukturiranje strateških panog - podjetij 0 
 6370 Prestrukturiranje usnjarske in tekstilne industrije 191.361 
 6372 Razvojni program za pospeševanje kunkurenčnosti slovenske industrije 947.900 
 6375 Spremljanje in nadzor industrijskih projektov 0 
 2154 Energetika (prestrukturiranje, sanacije, študije) 77.805 
 1033 Intervencije v obnovljive vire energije 0 
 4163 Modernizacija - tehnološka posodobitev NEK 0 
 4656 Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično sanacijo energetskih objektov 7.172 
 4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HE - Mariborski otok, Zbilje, Most na Soči 10.000 
 5193 Program prestrukturiranja v energetiki 4.138 
 5588 Rekonstrukcije v TE-TO Ljubljana 0 
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 5589 Kogeneracije 0 
 5810 Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava 37.895 
 6379 Priprava nove energetske strategije 0 
 6382 Spremljanje in nadzor energetskih projektov 0 
 8789 Priprava dela in študije HE - spodnja Sava 18.600 
 2155 Prilagajanje EU 48.463 
 6922 Harmonizacija slovenske tehične zakonodaje s tehnično zakonodajo veljavno v državah  12.590 
 članicah EU 
 7453 Sofinanciranje ekspertiz priprave programa prilagajanja EU 16.187 
 8784 Izvajanje strategije Republike Slovenije za vključitev v EU 19.686 
 2156 Drž. premoženje (privatizacija, upravljanje) 3.186 
 4017 Privatizacija in upravljanje državnega premoženja 3.186 
 2157 Socialno varstvo in odškodnine 124.310 
 8289 Dokup zavarovalne dobe in odškodnine po ZPPPAI 124.310 
 2158 Gospodarstvo (prestr.ind., poveč. konkurenčnosti)B 0 
 6112 Slovenske železarne 0 
 2185 Investicije 43.904 
 2877 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 43.904 
 2191 Programi EU - donacije DIS 0 
 8481 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1998 - konkurenčnost gospodarstva - COP  0 
 97 - SL 9705 
 2194 Donacije - lastna udeležba 48.973 
 7454 Mednarodni projekti - lastna udeležba 48.973 
 2251 Regionalni razvoj 854 
 1772 Lokalna infrastruktura 0 
 1814 Regionalna infrastruktura 0 
 1834 Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi pristopa k EU 854 
 2078 Sofinanciranje razvojnih kreditov 0 
 2081 Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije 0 
 2252 Notranji trg - cene 0 
 1229 Sodelovanje z znanstvenimi in drugimi organizacijami 0 
 1543 Raziskave in ekspertize 0 
 1781 Intervencije na trgu 0 
 2080 Stroški ukinitve prostocarinskih prodajaln 0 
 2253 Notranji trg - kmetijski pridelki 0 
 1231 Regresiranje cen določenih proizvodov 0 
 2254 Blagovne rezerve 168.989 
 1545 Investicije - blagovne rezerve 32.065 
 1924 Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv 136.924 
 2255 Sodelovanje s tujino, novi trgi 9.992 
 1549 Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino 5.936 
 1721 Sodelovanje z NATO 0 
 1927 Gospodarska predstavništva 4.056 
 2256 Subvencioniranje izvoza 210.000 
 2018 Program izravnave obresti 210.000 
 2257 Privatizacija, poprava krivic 1.487 
 1540 Študije s področja investicijskih družb in o delovanju družb z notranjim lastništvom 0 
 1541 Zaključek lastninjenja in preoblikovanja in preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb (PID) 0 
 1776 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij z državami bivše Jugoslavije 475 
 1777 Priprava predpisov s področja financiranja poprave krivic 12 
 1829 Sklad za poplačilo vojne odškodnine 0 
 1979 Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka 1.000 
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 2051 Izvajanje zakona o prevzemih 0 
 2064 Priprava predpisov s področja državne lastnine 0 
 2075 Priprava predpisov za notranje delničarstvo 0 
 2258 Razvojna in humanitarna pomoč 63.567 
 1719 Razvojna in ekonomska pomoč 63.567 
 2291 Tuje donacije 25.322 
 1542 Lastna udeležba - PHARE - regeneracija Jesenic 0 
 1544 Posebni pripravljalni program za strukturno pomoč (SPP) - lastna udeležba 0 
 2016 PHARE CFCU - Notranji trg - SNP 99 1.873 
 2019 PRAQ III - tuja donacija 2.448 
 2079 Lastna udeležba - PHARE - DDV 21.001 
 2083 PHARE CFCU - PIU 0 
 2089 PHARE CFCU - Fond malih projektov 0 
 2093 PHARE CFCU - PIU ( SL 9608 ) 0 
 2096 PHARE CFCU - Tehnična pomoč 0 
 2115 PHARE CFCU - Regionalna politika in kohezija - COP 98 0 
 3451 Znanost/raziskovanje - razvojni programi 11.111 
 1803 EUREKA 11.111 
 3461 Tehnološki razvoj 109.694 
 1739 Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi 109.694 
 3651 Promocija malega gospodarstva 215.572 
 1724 Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo 102.022 
 1728 Promocija podjetništva 33.944 
 1736 Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij 79.606 
 1828 Antibirokratski program 0 
 2297 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo 0 
 2299 Usposabljanje za področje malega gospodarstva 0 
 2301 Sofinanciranje pridobivanja ISO standardov 0 
 2310 Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja 0 
 2311 Subvencioniranje DDV domači in umetni obrti 0 
 2317 Sofinanciranje svetovanja in usposabljanja podjetnikov preko vavčerskega sistema 0 
 3652 Promocija turizma 357.944 
 1710 Slovenska turistična organizacija 344.000 
 1732 Spodbujanje razvoja turizma 13.944 
 2295 Usposabljanje gorskih vodnikov 0 
 2302 Sofinanciranje turističnih prireditev 0 
 2315 Stimuliranje posebnih dosežkov na področju turizma in malega gospodarstva 0 
 2339 Turistična zveza Slovenije 0 
 3654 Prilagajanje EU 0 
 2304 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično zakonodajo veljavno v državah  0 
 članicah EU 
 3655 Investicije v turizem 179.862 
 1897 Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture 179.862 
 3691 Programi EU - donacije DIS 222.786 
 1980 PHARE CFCU - Turistično obmejno območje 96 118 
 1981 PHARE CFCU - Informacijski center 0 
 1982 PHARE CFCU - Tehnološka os MB - GZ 96 - SL 9608 10.103 
 1993 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1996 - SL 9701 0 
 1997 PHARE CFCU - Poslovno podporni center - SL 9608 0 
 1998 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1997 - SL 9702 33.596 
 1999 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - konkurenčnost gospodarstva - COP  75.447 
 97 - SL 9705 
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 2009 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 - SL 9802 59.756 
 2010 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807 42.618 
 2343 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1996 - SL 9608 0 
 2348 PHARE CFCU - Obmejno turistično področje 1.149 
 3693 Druge donacije 0 
 2342 PHARE CFCU - Tretji večletni program 0 
 3694 Donacije - lastna udeležba 20.545 
 1733 Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba 20.545 

 2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo 21.613 
 1 Uprava in administracija 5.386 
 1010 Plače 4.454 
 5935 Plače 4.454 
 1020 Materialni in drugi stroški 932 
 4511 Materialni stroški 932 
 3 Programi 16.227 
 2154 Energetika (prestrukturiranje, sanacije, študije) 13.617 
 5591 Operacionalizacija energetske zakonodaje 13.617 
 6383 Upravičenost uporabe omrežij in razreševanje sporov 0 
 2155 Prilagajanje EU 2.610 
 4025 Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije z EU 2.610 
 2185 Investicije 0 
 2880 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 
 5812 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 
 2191 Programi EU - donacije DIS 0 
 8554 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99 0 

 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije 73.565 
 1 Uprava in administracija 23.965 
 1010 Plače 18.264 
 5938 Plače 18.264 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.702 
 4512 Materialni stroški 5.702 
 3 Programi 49.599 
 2154 Energetika (prestrukturiranje, sanacije, študije) 47.910 
 5594 Sofinanciranje projektov v Save II 0 
 6102 Spodbujanje učinkovite rabe energije 28.770 
 6387 Sofinanciranje OPET SLO mreže 2.103 
 6388 Sofinanciranje pilotnih projektov DSM 0 
 7485 Subvencioniranje ukrepov v učinkovito rabo energije 17.036 
 2185 Investicije 885 
 2881 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 885 
 2191 Programi EU - donacije DIS 0 
 8417 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - prevzem sektorskih normativov in  0 
 standardov - COP 97 - SL 9704 
 2194 Donacije - lastna udeležba 804 
 1557 Lastna udeležba - PHARE 419 
 6445 Lastna udeležba TRANSFORM 385 
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 2115 Direkcija RS za rudna bogastva 57.401 
 1 Uprava in administracija 10.805 
 1010 Plače 8.470 
 5941 Plače 8.470 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.335 
 4513 Materialni stroški 2.335 
 3 Programi 46.596 
 2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije 46.235 
 1558 Storitve 11.350 
 6520 Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega zavoda 34.885 
 2185 Investicije 362 
 2883 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 362 

 2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče 41.537 
 1 Uprava in administracija 21.725 
 1010 Plače 15.018 
 5942 Plače 15.018 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.707 
 4514 Materialni stroški 6.707 
 3 Programi 19.812 
 2153 Gospodarstvo (prestr.ind., poveč. konkurenčnosti) 0 
 4165 Harmonizacija informacijskih sistemov 0 
 6545 Trgovinsko središče 0 
 2185 Investicije 0 
 2885 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 
 2192 Programi EU - druge donacije 19.812 
 8643 AIDA - tuja donacija 19.812 

 2117 Republiški energetski inšpektorat 125.234 
 1 Uprava in administracija 124.492 
 1010 Plače 112.840 
 5943 Plače 112.840 
 1020 Materialni in drugi stroški 11.652 
 4515 Materialni stroški 11.652 
 3 Programi 742 
 2185 Investicije 742 
 2887 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 742 

 2118 Republiški rudarski inšpektorat 30.339 
 1 Uprava in administracija 30.166 
 1010 Plače 27.323 
 5944 Plače 27.323 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.843 
 4516 Materialni stroški 2.843 
 3 Programi 173 
 2185 Investicije 173 
 2888 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 173 
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 2119 Republiški gradbeni inšpektorat 11.890 
 1 Uprava in administracija 11.773 
 1010 Plače 11.157 
 5945 Plače 11.157 
 1020 Materialni in drugi stroški 616 
 4517 Materialni stroški 616 
 3 Programi 117 
 2185 Investicije 117 
 2889 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 117 

 2120 Urad RS za varstvo potrošnikov 35.560 
 1 Uprava in administracija 35.282 
 1010 Plače 17.333 
 1856 Plače 17.333 
 1020 Materialni in drugi stroški 17.950 
 1740 Materialni stroški 6.065 
 1929 Delovanje potrošniških organizacij 11.885 
 3 Programi 278 
 2252 Notranji trg - cene 0 
 1880 Informiranje, izobraževanje in svetovanje potrošnikom z ocenjevanjem kvalitete izdelkov in  0 
 storitev 
 2285 Investicije 278 
 1555 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 278 

 2121 Urad RS za varstvo konkurence 30.125 
 1 Uprava in administracija 29.872 
 1010 Plače 22.786 
 1865 Plače 22.786 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.086 
 1741 Materialni stroški 7.086 
 2160 Sodelovanje z Evropsko unijo 0 
 3 Programi 253 
 2252 Notranji trg - cene 0 
 2166 Študije s področja varstva konkurence in ekspertna mnenja 0 
 2255 Sodelovanje s tujino, novi trgi 0 
 2171 Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih 0 
 2285 Investicije 253 
 1560 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 253 
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 2122 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije 83.566 
 1 Uprava in administracija 40.806 
 1010 Plače 30.261 
 1870 Plače 30.261 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.545 
 1752 Materialni stroški 10.545 
 2183 Najemnine 0 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 0 
 2190 Povračila škode - sredstva odškodnine 0 
 3 Programi 42.760 
 2252 Notranji trg - cene 10.500 
 1938 Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih investicij 10.500 
 2181 Spodbujanje tujih investicij 0 
 2256 Subvencioniranje izvoza 31.501 
 1548 Spodbujanje izvoza 31.501 
 2182 Spodbujanje novih marketinških aktivnosti izvoznikov 0 
 2285 Investicije 759 
 1561 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 759 
 2291 Tuje donacije 0 
 1996 PHARE CFCU - TIPO - Promocija tujih vlaganj 0 
 2180 PHARE - lastna udeležba 0 

 2123 Tržni inšpektorat RS 468.394 
 1 Uprava in administracija 467.002 
 1010 Plače 434.982 
 1871 Plače 434.982 
 1020 Materialni in drugi stroški 32.020 
 1763 Materialni stroški 29.565 
 1775 Analize vzorcev 2.456 
 2205 Plačilo stroškov postopka 0 
 3 Programi 1.392 
 2285 Investicije 1.392 
 1571 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.392 
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 2124 Agencija za regionalni razvoj 109.037 
 1 Uprava in administracija 60.547 
 1010 Plače 47.372 
 1847 Plače 47.372 
 1020 Materialni in drugi stroški 13.176 
 1848 Materialni stroški 13.176 
 3 Programi 48.489 
 2251 Regionalni razvoj 12.461 
 1849 Strategija regionalnega razvoja 12.461 
 2291 Tuje donacije 36.028 
 1994 PHARE CFCU - CBC Italija 97 0 
 2005 PHARE CFCU - Regionalni razvoj - SL 9807 18.762 
 2011 PHARE CFCU - Regionalna politika - projektne študije 0 
 2012 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 - SL 9802 15.806 
 2013 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1999 - SL 9912 0 
 2014 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1999 - SL 9911 0 
 2015 PHARE CFCU - Regionalna politika in kohezija - COP 98 1.460 
 2085 PHARE CFCU - Program trilateralnega sodelovanja z Avstrijo in Madžarsko za lto 1995 -  ZZ  0 
 9524 
 2088 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1996  - SL 9608 0 
 2098 PHARE CFCU - CBC SL 9702 0 
 2117 PHARE CFCU - Program trilateralnega sodel. z Avstrijo in Madžarsko za l. 96 - ZZ 9621 0 

 2126 Urad RS za intelektualno lastnino 471.099 
 1 Uprava in administracija 136.733 
 1010 Plače 111.178 
 1595 Plače 111.178 
 1020 Materialni in drugi stroški 15.460 
 1690 Materialni stroški 15.460 
 2257 Program prenosa pravic (JU) 0 
 2288 Podeljevanje pravic industrijske lastnine 0 
 1030 Lastna dejavnost 10.095 
 143 Informacijske storitve 10.095 
 3 Programi 334.366 
 3461 Tehnološki razvoj 0 
 2260 Program mednarodne znamke Madrid 0 
 2267 Program Evropske patentne organizacije 0 
 2282 Avtorsko pravo 0 
 3491 Znanost/raziskovanje - donacije 334.366 
 1970 WIPO Madrid - TUJA DONACIJA 150.910 
 1977 EPO -MEDNARODNA DONACIJA 183.456 
 2287 Stroški dela - TUJA DONACIJA 0 
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 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 17.883.614 
 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 14.321.638 
 1 Uprava in administracija 770.380 
 1010 Plače 502.930 
 3020 Plače 502.930 
 1020 Materialni in drugi stroški 266.838 
 1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 5.013 
 3344 Materialni stroški 261.825 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 612 
 8718 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 612 
 2 Financiranje javnih služb 3.629.338 
 2301 Delovanje služb in javnih zavodov 3.629.338 
 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 253.112 
 1841 Javna gozdarska služba 1.513.861 
 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji 556.000 
 2560 Kmetijska gozdarska zbornica 1.177.111 
 4181 Javni zavod Lipica - investicijsko vzdrževanje in oprema 36.745 
 6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu 16.839 
 6767 Javni zavod Kobilarna Lipica 75.671 
 3 Programi 9.921.919 
 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila 1.466.311 
 5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 1.466.311 
 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga 3.137.891 
 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) 3.137.891 
 2353 Območja s težjimi razmerami - EKO 1 932.785 
 5850 Območja s težjimi razmerami - ECO 1 932.785 
 2354 Slovenski kmetijski okoljski program-EKO2, EKO3 280.742 
 5851 Slovenski kmetijski okoljski program - ECO 2, ECO 3 280.742 
 2355 Kmetijske strukture 1.855.266 
 1491 Agromelioracije 10.000 
 1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč 6.000 
 1497 Akumulacije 7.786 
 2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij 20.900 
 2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in investicijske tehnične  24.225 
 dokumentacije ter promocije 
 2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja 93.682 
 2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije Vogršček 0 
 2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov 0 
 2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah 0 
 2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju 9.770 
 3807 Poizkusni centri za namakanje 2.000 
 4107 Skupni nameni: Sofinanciranje programov sanacije podjetij, zadrug in kmetij 0 
 5537 Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev 3.641 
 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 1.672.957 
 8227 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov 0 
 8745 Splošno: Komasacija - reševanje pritožb 1.000 
 8746 Splošno: Denacionalizacija - reševanje pritožb in revizija pravnomočnih odločb 3.304 
 2356 Živilsko - predelovalna industrija 131.000 
 5853 Programi podpor za prestrukturiranje živilstva 131.000 
 2357 Celovit razvoj podeželja 931.473 
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 1458 Ukrepi prostorskega urejanja - Obnova vasi 206.248 
 2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 106.000 
 2470 Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri 221.208 
 3804 Ukrepi prostorskega urejanja - Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva 398.017 
 2359 Varstvo rastlin 236.215 
 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 57.952 
 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo 66.516 
 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora 9.781 
 2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema 3.900 
 5545 Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable 51.144 
 5854 Fitofarmacevtska sredstva 18.478 
 6634 PHARE-lastna udeležba (fitosanitarna oprema) 0 
 7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin 28.445 
 2360 Gozdarstvo 371.820 
 1403 Drugo: Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi 34.090 
 1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije 695 
 1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov 49.086 
 1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije 3.192 
 1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih 57.572 
 2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov posškodovanih v naravnih  22.830 
 ujmah 
 2552 Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu - podpora 19.117 
 2559 Drugo: Izvršba odločb ZZG Slovenije 1.268 
 4177 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest, ki so predmet denacionalizacije 2.080 
 4178 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih 26.746 
 4179 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih 24.588 
 5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 39.680 
 6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov 45.190 
 6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih 15.028 
 6328 Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih 9.322 
 6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu 10.799 
 6330 Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu 4.657 
 6332 Gozdarstvo - ostalo: Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim namenom 0 
 6632 Podpora združevanju lastnikov gozdov 0 
 6633 Sofinanciranje investicij za izboljšanje pogojev pridobivanja gozdnih proizvodov 0 
 6772 Gozdarstvo - ostalo: Financiranje nakupa varovalnih gozdov s posebnim namenom 1.631 
 7702 Gozdarstvo: Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim prireditvam in strokovni  4.251 
 publicistiki v gozdarstvu 
 2361 Ribištvo 6.745 
 1422 Morsko ribištvo in marikultura 0 
 1449 Sladkovodno ribogojstvo 1 
 1859 Ribištvo: Ulov plave ribe - podpora 1.252 
 2553 Varstvo naravnih virov v ribištvu in monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju 5.492 
 2557 Ribištvo: podpore ribičem za preusmeritev dejavnosti in socialne podpore 0 
 2362 Ukrepi prilagajanja 143.162 
 2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba 73.663 
 2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi mednarodni projekti - lastna udeležba 2.000 
 2558 EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna pomoč 1.425 
 2561 EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z EU 38.769 
 5546 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija predpisov, izdelava primerjalnih analiz in  10.000 
 zakonodaje 
 7504 EU in mednarodno sodelovanje: Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah 16.764 
 7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni center za senzorično analizo vina 541 
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 2363 Drugi spremljajoči ukrepi 315.163 
 1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk 3.555 
 1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora 22.299 
 1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva 12.001 
 1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo 5 
 2419 Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16. čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih, v smislu  0 
 zaokroževanja kmečkih gospodarstev 
 2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu 73.762 
 2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo - podpora 96.807 
 4106 Skupni nameni: Zavarovanje kmetijskih pridelkov in vzajemna zavarovalnica 0 
 6562 Obramba pred točo - oprema 0 
 6631 Politika kakovosti 22.793 
 6635 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Republiki Sloveniji 83.941 
 6637 Agrometeorološki monitoring 0 
 2385 Investicije 15.368 
 5548 Investicije in investicijsko vzdrževanje 15.368 
 2391 SAPARD 620 
 6689 SAPARD - tuja donacija 0 
 6718 SAPARD - lastna sredstva 255 
 8669 Okoljska ocena - tuja donacija 365 
 2392 PHARE - CFCU 97.360 
 8202 PHARE CFCU - Pilotski nasad Tolmin 0 
 8345 PHARE CFCU - Skupni življenjski prostor 0 
 8346 PHARE CFCU - Oživljanje gorskih območij 0 
 8415 PHARE CFCU - Kmetijstvo COP 97 22.265 
 8435 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1998 - predpristopna pomoč na področju  0 
 kmetijstva - SNP 99 - SL 9806 
 8444 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1997 - SL 9702 37.572 
 8493 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99 37.524 
 8494 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 - SL 9802 0 
 8495 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807 0 
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 2312 Veterinarska uprava RS 2.452.828 
 1 Uprava in administracija 1.031.967 
 1010 Plače 881.904 
 5968 Plače 881.904 
 1020 Materialni in drugi stroški 150.063 
 4522 Materialni stroški 150.063 
 2 Financiranje javnih služb 552.694 
 2301 Delovanje služb in javnih zavodov 552.694 
 2562 Veterinarski inštitut Slovenije 253.191 
 2563 Veterinarski zavod Slovenije 299.503 
 3 Programi 868.168 
 2358 Veterina 693.898 
 2473 Vakcinacija lisic 45.000 
 5549 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev 18.439 
 5552 Odškodnine za živali, predmete in surovine 4.132 
 6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini 613.604 
 7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 12.723 
 2385 Investicije 173.239 
 7717 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 173.239 
 2392 PHARE - CFCU 1.031 
 8166 Vakcinacija lisic - TUJA DONACIJA 1.031 

 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva 0 
 1 Uprava in administracija 0 
 1010 Plače 0 
 5969 Plače 0 
 1020 Materialni in drugi stroški 0 
 4523 Materialni stroški 0 
 2 Financiranje javnih služb 0 
 2301 Delovanje služb in javnih zavodov 0 
 2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba 0 
 7718 Pospeševalne naloge 0 
 3 Programi 0 
 2385 Investicije 0 
 7719 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 

 2314 Inšpektorat RS za kmetijijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov 488.558 
 1 Uprava in administracija 477.951 
 1010 Plače 361.816 
 5970 Plače 361.816 
 1020 Materialni in drugi stroški 115.440 
 2618 Certifikati, informatika, obrazci in registri 2.301 
 2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 5.763 
 4524 Materialni stroški 56.874 
 6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine 50.502 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 695 
 8898 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 695 
 3 Programi 10.607 
 2385 Investicije 10.607 
 7720 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 10.607 
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 2317 Urad RS za varstvo in registracijo sort rastlin 15.085 
 1 Uprava in administracija 10.880 
 1010 Plače 8.728 
 6639 Plače 8.728 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.152 
 6645 Materialni stroški 2.152 
 3 Programi 4.205 
 2359 Varstvo rastlin 1.866 
 6647 Program varstva in registracije sort rastlin 1.866 
 2385 Investicije 2.340 
 6646 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.340 

 2318 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 600.035 
 1 Uprava in administracija 387.253 
 1010 Plače 219.090 
 6648 Plače 219.090 
 1020 Materialni in drugi stroški 168.163 
 6649 Materialni stroški 168.163 
 3 Programi 212.782 
 2385 Investicije 212.782 
 6650 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 212.782 

 2319 Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil 5.470 
 1 Uprava in administracija 3.970 
 1010 Plače 2.000 
 1332 Plače 2.000 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.970 
 1334 Materialni stroški 1.970 
 3 Programi 1.500 
 2385 Investicije 1.500 
 1345 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.500 
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 24 MINISTRSTVO ZA PROMET 27.024.189 
 2411 Ministrstvo za promet 9.926.049 
 1 Uprava in administracija 405.407 
 1010 Plače 307.590 
 3021 Plače 307.590 
 1020 Materialni in drugi stroški 97.818 
 1568 Stroški TER projekta 2.583 
 1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah 420 
 3345 Materialni stroški 90.612 
 5498 Strokovno razvojne naloge 4.202 
 2 Financiranje javnih služb 4.952 
 2405 Nadzor pomorskega prometa 4.539 
 5747 Hidrografske meritve slovenskega morja 4.539 
 2406 Nadzor zračnega prometa 413 
 6755 Preiskovalni organ v letalskem prometu 413 
 3 Programi 9.515.689 
 2452 Gradnja in vzdrževanje železniške infrastrukture 0 
 4400 Lastna udeležba - obstoječi krediti 0 
 2456 Gradnja avtocest 9.450.000 
 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) 9.450.000 
 2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 10.863 
 2899 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 10.863 
 2492 Lastna udeležba in donacije EU 54.826 
 6607 Lastna udeležba 4.306 
 8146 Transport COP 97 - lastna udeležba PHARE 0 
 8416 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997  Prevzem sektorskih normativov in  13.859 
 standardov  COP 97 - SL 9704 
 8498 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99 0 
 8499 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807 36.661 
 8500 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih projektov za leto 1999 - LSIF 99 - SL 9904 0 
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 2412 Uprava RS za pomorstvo 191.890 
 1 Uprava in administracija 90.984 
 1010 Plače 77.860 
 3039 Plače 77.860 
 1020 Materialni in drugi stroški 12.615 
 3363 Materialni stroški 12.615 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 509 
 8399 Nakup opreme - sredstva odškodnine 487 
 8620 Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 22 
 2 Financiranje javnih služb 12.597 
 2405 Nadzor pomorskega prometa 12.597 
 5556 Materialni stroški za pomorski promet 4.725 
 7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe 7.872 
 3 Programi 88.310 
 2453 Objekti in oprema v pomorskem prometu 86.763 
 3830 Oprema za varnost pomorskega prometa 1.550 
 5707 Oprema za srednjo pomorsko šolo in fakulteto za pomorstvo in promet 2.618 
 6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 82.595 
 2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 1.547 
 2900 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.547 
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 2413 Uprava RS za zračno plovbo 892.344 
 1 Uprava in administracija 479.820 
 1010 Plače 468.703 
 3097 Plače 468.703 
 1020 Materialni in drugi stroški 11.117 
 3421 Materialni stroški 10.424 
 3745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 693 
 2 Financiranje javnih služb 271.778 
 2406 Nadzor zračnega prometa 271.778 
 1577 Izdelava študije za mednarodni center KL in izdelave drugih študij 4.026 
 3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa 246.351 
 5220 Šolanje kontrolorjev letenja 18.405 
 7738 Strokovno usposabljanje in urjenje letalskega in drugega osebja 2.997 
 3 Programi 140.746 
 2454 Objekti in oprema v zračnem prometu 136.432 
 1578 Obnova vzletno-pristajalne steze in maneverskih površin letališča Maribor ter ostale opreme 10.230 
 4031 Zamenjava RNS 19.461 
 4034 AFTN sistem 2.383 
 5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa 24.342 
 5702 Obnova objektov za radionavigacijska sredstva 1.172 
 6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja Maribor 2.745 
 6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na Letališču Ljubljana 2.072 
 6263 Zamenjava rezervnih sistemov napajanja za radionavigacijske naprave 18.083 
 6265 Rezervni moduli in oprema 13.311 
 6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS 36.722 
 6268 Radar dolgega dosega (PSR+MSSR) za zračne poti 2.908 
 6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole letenja 1.158 
 7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa (alternativna letališča) 169 
 7740 Adaptacija objektov - Portorož 1.675 
 2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 4.314 
 2902 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.589 
 6617 Investicije in investicijsko vzdrževanje v zračnem prometu 1.724 
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 2415 Direkcija RS za ceste 9.478.430 
 1 Uprava in administracija 241.165 
 1010 Plače 189.009 
 3091 Plače 189.009 
 1020 Materialni in drugi stroški 52.156 
 1130 Informiranje 2.651 
 1131 Izobraževanje 1.844 
 3415 Materialni stroški 47.661 
 1030 Lastna dejavnost 0 
 230 Počitniška dejavnost 0 
 231 Publikacije 0 
 2 Financiranje javnih služb 4.563.588 
 2402 Sofinanciranje AMZS 25.288 
 1117 Sofinanciranje AMZ 25.288 
 2403 Tekoče vzdrževanje in gospodar. s cestno infrastr. 4.538.300 
 4036 Redno vzdrževanje javnih cest 3.669.302 
 4038 Upravljanje in varstvo cest 868.998 
 3 Programi 4.673.676 
 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu 4.673.110 
 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest 869.961 
 4040 Ureditve cest skozi naselja 486.481 
 4044 Pripravljalna dela za investicije 262.094 
 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) 1.125.280 
 4046 Novogradnje premostitvenih objektov 182.779 
 4048 Rekonstrukcije 517.636 
 4050 Obnove cest 91.034 
 4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 403.850 
 4052 Sanacija brežin, plazov, obcestja 115.109 
 4053 Sanacije premostitvenih objektov 196.044 
 4054 Sanacije propustov 29.004 
 4055 Sanacije opornih in podpornih konstrukcij 50.388 
 5720 Obvoznice 337.496 
 5721 Kolesarske poti 2.309 
 8526 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 98 SL9807 0 
 8990 Varstvo okolja zaradi prometa 3.644 
 2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 566 
 2908 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 566 
 2491 Donacije 0 
 8448 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1997 - SL 9702 0 

 2418 Prometni inšpektorat RS 130.880 
 1 Uprava in administracija 130.396 
 1010 Plače 115.585 
 5977 Plače 115.585 
 1020 Materialni in drugi stroški 14.811 
 4534 Materialni stroški 14.811 
 6619 Refundacije stroškov tehničnih pregledov 0 
 3 Programi 483 
 2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 483 
 2909 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 483 
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 2422 Direkcija RS za železnice 6.404.596 
 1 Uprava in administracija 79.997 
 1010 Plače 52.582 
 6608 Plače 52.582 
 1020 Materialni in drugi stroški 27.415 
 6671 Materialni stroški 27.415 
 2 Financiranje javnih služb 2.724.428 
 2401 Gospodarjenje z železniško infrastrukturo 2.724.428 
 6610 Upravljanje z železniško infrastrukturo in vodenje prometa 2.724.428 
 3 Programi 3.600.172 
 2451 Subvencija v železniškem prometu 2.050.000 
 6613 Izvajanje prometne politike 2.050.000 
 2452 Gradnja in vzdrževanje železniške infrastrukture 1.541.224 
 6609 Gradnja, vzdrževanje in modernizacija železniške infrastrukture 1.541.224 
 2458 Prodaja državnega premoženja 0 
 1024 Sredstva od prodaje nepremičnin - prevzetih od Slovenskih železnic 0 
 2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 506 
 6615 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 506 
 2492 Lastna udeležba in donacije EU 8.442 
 6616 Lastna udeležba in donacije EU 8.442 
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 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 6.091.495 
 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 1.099.182 
 1 Uprava in administracija 485.512 
 1010 Plače 425.095 
 3016 Plače 425.095 
 1020 Materialni in drugi stroški 60.417 
 3340 Materialni stroški 60.417 
 3 Programi 613.670 
 2551 Aktivnosti v zvezi z Evropsko unijo 18.989 
 1598 Aktivnosti za približevanje k Evropski Uniji 11.620 
 4404 Predpisi 6.041 
 5731 Stroški Stalne misije RS pri EU 0 
 6336 Ciljni raziskovalni projekti 1.328 
 2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 40.542 
 1599 Sredstva za delo sistema slovenske geoinformacijske infrastrukture 1.179 
 4056 Kredit MBOR za projekt - Geografski informacijski sistem 0 
 4405 Informacijsko - promocijska dejavnost 9.732 
 5725 Izvedenska mnenja 0 
 5727 Nastavitev sistemov geokodiranih podatkov 13.550 
 5806 Operacionalizacija, infrastruktura in koncept EIONET-a 2.258 
 6339 Nastavitev drugih geoorientiranih digitalnih baz 9.925 
 7617 Delovanje informacijskega sistema 3.900 
 8283 Kredit MBOR za projekt Geografski informacijski sistem 0 
 2560 Mednarodno sodelovanje 2.863 
 1597 Sodelovanje v okviru OZN 1.779 
 1600 Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam 0 
 9710 Obveznosti iz meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo 1.083 
 2562 Promocija varstva okolja 1.586 
 5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij 1.586 
 2565 Intervencije varstva okolja 348.191 
 1088 Predelava živalskih odpadkov ter skladiščenje in odstranjevanje produktov predelave 345.191 
 6736 Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen 0 
 6742 Razgradnja odsluženih motornih prevoznih sredstev 3.000 
 2569 Popotresna obnova Posočja 2.574 
 5726 Opravljanje finančnih storitev za popotresno obnovo Posočja 2.574 
 2570 Oskrba prebivalstva s stanovanji 0 
 5730 Kontrola poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij 0 
 6743 Premiranje varčevalnih vlog 0 
 2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 14.798 
 7807 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 14.798 
 2591 Donacije - Phare 183.790 
 2137 Lastna udeležba - PHARE - CBC 0 
 2416 Plačilo davka na dodano vrednost o projektov PHARE 23.300 
 5735 Lastna udeležba ISPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij v komunalni infrastrukturi v  8.714 
 skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU 
 5736 Lastna udeležba - PHARE - Project Preparation Facility 8.772 
 5739 Lastna udeležba ISPA - realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim  0 
 programom za prevzem pravnega reda EU 
 6738 Phare CFCU - Nacionalni Phare 0 
 6739 Phare CFCU - CBC Avstrija 1999 0 
 6740 Phare CFCU - CBC Italija 1999 0 
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 8279 PHARE CFCU -  Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1994 - SL 9403 0 
 8281 PHARE CFCU - Pikol 0 
 8287 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z  Avstrijo ze leto 1995 - SL9505 0 
 8294 PHARE CFCU - ECO Adria 0 
 8307 PHARE CFCU - Vipava 0 
 8337 PHARE CFCU - TRI N - 123 0 
 8338 PHARE CFCU - Program triletaralnega sodelovanja z Avstrijo in  Madžarsko za leto 1995 - ZZ  0 
 9524 
 8349 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1996 - SL 9701 0 
 8361 PHARE CFCU - TNP- 1 0 
 8455 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1996 - SL 9608 0 
 8456 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1997 - SL 9702 938 
 8457 PHARE CFCU - Okolje - SL 9805 0 
 8458 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807 10.041 
 8509 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99 0 
 8511 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 - SL 9802 22.025 
 8513 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih projektov za leto 1999 - LSIF 99 - SL 9901 110.000 
 8514 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih objektov za leto 1994 - LSIF 99 - SL 9904 0 
 8516 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih objektov za leto 1999 - LSIF 99 0 
 8528 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1999 - SL 9912 0 
 8549 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1999 - SL 9911 0 
 9708 Lastna udeležba -Phare - nacionalni program 0 
 2592 Druge tuje donacije 337 
 9705 Lastna udeležba - GEF 0 
 9707 Mednarodni projekti Life III - narava 337 
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 2512 Geodetska uprava RS 1.605.983 
 1 Uprava in administracija 1.233.858 
 1010 Plače 1.027.779 
 3029 Plače 1.027.779 
 1020 Materialni in drugi stroški 118.678 
 3353 Materialni stroški 118.678 
 1030 Lastna dejavnost 87.401 
 300 Glavni urad - geodetski podatki 87.401 
 3 Programi 372.125 
 2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 140 
 1813 Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen 140 
 6818 Izdelava državnih topografskih kart 0 
 2553 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 347.320 
 1932 Promocije, razstave, publikacije 1.110 
 2411 Vzpostavitev evidence nepremičnin 8.898 
 4057 Evidentiranje rabe zemljišč v zemljiškem katastru 0 
 5775 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 225.044 
 6344 Predpisi 16.500 
 6345 Vodenje geodetskih evidenc 95.768 
 6811 Sanacija geodetske mreže 0 
 6812 Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško 0 
 6817 Ciklično aerosnemanje 0 
 6819 Vzpostavitev topografskih baz 0 
 2560 Mednarodno sodelovanje 0 
 1812 Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah 0 
 2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 24.665 
 7811 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 24.665 
 2591 Donacije - Phare 0 
 6734 PHARE - Posodobitev zemljiškega katastra in zemljiške knjige 0 
 8555 PHARE CFCU - SNP 99 - Posodobitev zemljiškega katastra in zemljiške knjige 0 
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 2513 Uprava RS za jedrsko varnost 140.732 
 1 Uprava in administracija 119.149 
 1010 Plače 109.756 
 3031 Plače 109.756 
 1020 Materialni in drugi stroški 9.393 
 3355 Materialni stroški 9.393 
 3 Programi 21.583 
 2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 3.154 
 1298 Geotektonske raziskave za oceno varnosti 3.154 
 2560 Mednarodno sodelovanje 1.305 
 5748 Članarine MAAE in USNRC 1.305 
 2563 Informacijski sistem varstva okolja 14.095 
 4411 Varstvo pri delu 336 
 4412 Knjižnica URSJV 87 
 5019 Komisija za jedrsko varnost in preverjanje znanja operaterjev 200 
 5020 Jedrska varnost 1.456 
 5060 Enkratne naloge jedrske varnosti 4.314 
 5061 Trajne naloge s področja jedrske varnosti 3.345 
 6356 Vzdrževanje pripravljenosti 652 
 6809 Razširitev nadzora jedrskih materialov 59 
 7812 Obratovanje mreže za zgodnje obveščanje 3.274 
 7818 Radiološka varnost 372 
 2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 3.029 
 7821 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 3.029 
 2592 Druge tuje donacije 0 
 8647 Prevajanje teksta " Training on Off - Side Emergency Managemant in CEE - tuja donacija 0 

 2514 Urad RS za prostorsko planiranje 213.094 
 1 Uprava in administracija 159.276 
 1010 Plače 145.382 
 3104 Plače 145.382 
 1020 Materialni in drugi stroški 13.895 
 3428 Materialni stroški 13.895 
 1030 Lastna dejavnost 0 
 150 Publikacije 0 
 3 Programi 53.818 
 2554 Modernizacija prostorskega načrtovanja 49.624 
 1799 Prostorske analize in plan Slovenije 19.720 
 1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija 20.506 
 1934 Promocija prostorskega načrtovanja in razvoj metodologij 5.097 
 6351 Regionalno in lokalno načrtovanje, subvencije in intervencije za izdelavo občinske prostorske  4.300 
 dokumentacije 
 2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 4.194 
 7823 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 4.194 
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 2516 Hidrometeorološki zavod RS 630.624 
 1 Uprava in administracija 528.083 
 1010 Plače 458.944 
 3034 Plače 458.944 
 1020 Materialni in drugi stroški 26.885 
 3358 Materialni stroški 26.885 
 1030 Lastna dejavnost 42.253 
 39 Klimatsko - meteorološki podatki 1.924 
 40 Razne publikacije 1.310 
 41 Meteorologija - pogodbe 5.638 
 42 Hidrološki podatki 2.147 
 43 Hidrologija - pogodbe 462 
 44 Varstvo okolja - podatki, mnenja 23 
 45 Varstvo okolja - pogodbe 19.170 
 46 Analize vzorcev vode 237 
 47 Center za kakovostne meritve - umerjanje inštrumentov 388 
 49 Storitve številke 090 - Telekom 576 
 50 Posredovanje napovedi uporabnikom 10.360 
 235 Počitniška dejavnost 19 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 1 
 8682 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 1 
 3 Programi 102.542 
 2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 1.901 
 4058 Vojaška meteorologija 0 
 5014 Meteorološka zaščita letalskega prometa 1.901 
 6826 Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav - Vojkova 0 
 2559 Informacijski sistem varstva narave 10.771 
 5011 Hidrološki monitoring 4.248 
 5012 Meteorološki monitoring 6.523 
 2560 Mednarodno sodelovanje 3.428 
 1794 Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve 480 
 3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah 1.262 
 4059 Članstvo v mednarodnih organizacijah 3 
 6821 Mednarodni projekt LACE in komunikacije 1.683 
 6823 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah 0 
 6824 Mednarodni monitoring voda 0 
 2563 Informacijski sistem varstva okolja 22.811 
 1795 Redne publikacije 525 
 1937 Radarski monitoring 977 
 5009 Kakovost zraka - monitoring 2.786 
 5010 Kakovost voda - monitoring 17.212 
 5016 Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov 1.264 
 6820 Informacijski sistem varstva okolja 48 
 2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 32.569 
 7829 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 32.569 
 2592 Druge tuje donacije 31.060 
 6725 Slovensko - ameriški projekt; DONACIJA 2.974 
 7685 Refundacija potnih stroškov - TUJA DONACIJA 619 
 8181 Projekti COST - TUJA DONACIJA 732 
 8298 Seminar hidrologije 43 
 8333 UNDP/GEF - Materialni stroški - TUJA DONACIJA 9.173 
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 8427 ALOCLIM - TUJA DONACIJA 15 
 8429 COST 78 - TUJA DONACIJA 201 
 8589 WMO - USDA - TUJA DONACIJA 2.236 
 8704 ALATNET - tuja donacija 12.463 
 8900 Global Water Partnership - tuja donacija 2.606 

 2517 Uprava RS za geofiziko 148.653 
 1 Uprava in administracija 71.465 
 1010 Plače 61.204 
 3035 Plače 61.204 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.261 
 3359 Materialni stroški 10.261 
 1030 Lastna dejavnost 0 
 123 Strokovno srečanje Poljče 2000 0 
 204 Ocena seizmične stopnje in seizmološke karte 0 
 3 Programi 77.188 
 2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 6.991 
 1753 Potresno inženirstvo 0 
 1755 Seizmološki monitoring 4.229 
 2963 Geofizikalni monitoring 879 
 2964 Geološki monitoring 1.253 
 6364 Priprava osnov za zakonodajo 631 
 6365 Strokovna srečanja 0 
 2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 54.843 
 7831 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 54.843 
 2592 Druge tuje donacije 15.354 
 8903 EU projekt - tuja donacija 15.354 
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 2521 Uprava RS za varstvo narave 1.779.061 
 1 Uprava in administracija 369.322 
 1010 Plače 326.444 
 5980 Plače 326.444 
 1020 Materialni in drugi stroški 41.902 
 3430 Materialni stroški 41.902 
 1030 Lastna dejavnost 10 
 203 Počitniška dejavnost 10 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 966 
 8605 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 966 
 2 Financiranje javnih služb 1.085.676 
 2501 Varovanje naravne dediščine 251.306 
 6572 Kozjanski park 36.560 
 6573 Triglavski narodni park 88.201 
 6747 Zavod za varstvo narave 93.056 
 6911 Regijski park Škocjanske jame 33.489 
 2502 Vodnogospodarska javna služba 834.369 
 2121 Javna vodnogospodarska služba - skupni program 1.879 
 2122 Varstvo obalnega morja 14.974 
 2125 Vodnogospodarska javna služba 540.351 
 2192 Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav 277.166 
 2596 HE Golica - programi iz odškodnin Kelag 0 
 5764 Dokapitalizacija VGP-jev 0 
 5771 Sofinanciranje plovila morske biološke postaje 0 
 3 Programi 324.063 
 2551 Aktivnosti v zvezi z Evropsko unijo 15.765 
 6060 Upravna in razvojna dokumentacija 11.453 
 9720 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji 4.312 
 2558 Promocija varstva narave 0 
 7832 Naravovarstveno usposabljanje in publikacije 0 
 2559 Informacijski sistem varstva narave 27.678 
 2119 Kartiranje habitatnih tipov 8.996 
 4065 Informacijski sistem varstva narave, študije in raziskave 1.340 
 5767 Računalniške storitve 17.342 
 2560 Mednarodno sodelovanje 6.270 
 1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah 4.511 
 1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave 11 
 2124 Akcije varstva narave in intervencije 1.749 
 5765 Članarine po mednarodnih obveznostih 0 
 2561 Intervencije v naravi in parki 22.096 
 2135 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti 3.374 
 2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave 0 
 5768 Naravni rezervat Škocjanski Zatok 5.447 
 6371 Nadomestila in odškodnine 234 
 6571 Zavarovana območja narave 13.041 
 2562 Promocija varstva okolja 2.243 
 1944 Nacionalni program varstva okolja 0 
 5418 Poročilo o stanju okolja 2.243 
 2563 Informacijski sistem varstva okolja 22.228 
 1782 Recenzije in revizije 39 
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 4061 Inventarizacija odlagališč 0 
 4064 Strokovne podlage za financiranje varstva okolja 0 
 5046 Informacijski sistem varstva okolja 2.382 
 5048 Študija ranljivosti okolja 0 
 5049 Presoje vplivov na okolje 28 
 5762 Vodna zemljišča 1.353 
 7834 Študije in raziskovanje - varstvo okolja 0 
 7835 Strokovna podlaga za lokalne javne službe varstva okolja 16.957 
 7836 Informacijski sistem - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki 0 
 7837 Razvojni programi, plani, koncepti - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki 1.469 
 2565 Intervencije varstva okolja 126.000 
 2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo okolja 0 
 4062 Posredovanje pri uvozu, izvozu, tranzitu nevarnih odpadkov 0 
 5763 Rudnik Žirovski vrh 126.000 
 6377 Mednarodni promet z odpadki 0 
 2566 Informacijski sistem za gospodarjenje z vodami 70.102 
 4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko dokumentacijo 50.843 
 5769 Dolgoročna strategija vodooskrbe RS 1.959 
 5776 Vodnogospodarske osnove 9.074 
 6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in evidence 8.226 
 2568 Ukrepi ob naravnih in ekoloških nesrečah 1.830 
 5423 Intervencije ob naravnih nesrečah 29 
 6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah 0 
 6830 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah 1.801 
 2572 Odprava posledic neurij, poplav in plazenja tal 13.272 
 9714 Izvajanje nacionalnega programa vodnega gospodarstva 0 
 9716 Izvajanje odločb IRSVN 13.272 
 2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 949 
 7845 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 949 
 2591 Donacije - Phare 2.088 
 8309 Inventarizacija mokrišč - TUJA DONACIJA 2.088 
 2592 Druge tuje donacije 13.542 
 8591 Komunikacijska podpora varstvu narave - TUJA DONACIJA 105 
 8597 Priprava drž.strategije (NBS&AP) za ohranjanje biotske raznovrstnosti - TUJA DONACIJA 8.706 
 8600 Mednarodni projekt Ergo Grece Latten - TUJA DONACIJA 326 
 8622 Razvoj mreže EMERALD - TUJA DONACIJA 4.405 
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 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor 474.166 
 1 Uprava in administracija 469.262 
 1010 Plače 428.822 
 5981 Plače 428.822 
 1020 Materialni in drugi stroški 40.440 
 4526 Materialni stroški 40.440 
 3 Programi 4.904 
 2563 Informacijski sistem varstva okolja 0 
 6835 Izvedenska mnenja 0 
 2565 Intervencije varstva okolja 3.935 
 5001 Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov 3.935 
 7846 Javna dela 0 
 2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 969 
 7847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 969 
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 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 101.540.666 
 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 101.220.309 
 1 Uprava in administracija 597.270 
 1010 Plače 400.447 
 3011 Plače 400.447 
 1020 Materialni in drugi stroški 196.367 
 1286 Strokovni nadzor 1.997 
 2200 Vladna komisija za grobišča in medresorski gradbeni odbor 1.163 
 3335 Materialni stroški 88.433 
 4428 Izobraževanje zaposlenih 593 
 5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami 3.173 
 5903 Čezmejno sodelovanje s Hrvaško 0 
 5905 Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnosti 2.731 
 6185 Delo organov in komisij 1.156 
 7089 Sofinanciranje tiska in drugih projektov 3.010 
 7140 Stroški izvajanja zakonov s področja družine 32.503 
 7172 Mednarodno sodelovanje 44.100 
 7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov 17.509 
 1030 Lastna dejavnost 456 
 59 Strokovni izpiti 456 
 2 Financiranje javnih služb 90.781.635 
 2610 Transferi družinam 43.386.505 
 2195 Družinski prejemki in starševska nadomestila 43.011.160 
 7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov 30.111 
 7057 Rejnine 345.234 
 2612 Nevladni sektor - pomoč družini 12.120 
 4070 Nevladne organizacije na področju otroka in družine 8.000 
 4071 Programi v podporo družini 4.120 
 2620 Transferi nezaposlenim 24.550.557 
 1826 Transferi nezaposlenim 14.528.725 
 2546 Jamstveni in preživninski sklad 144.226 
 4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja študentov 37.691 
 5629 Subvencioniranje študentske prehrane 995.080 
 7054 Republiške štipendije 8.844.835 
 2621 Javne službe za zaposlov. in brezposelne 2.440.273 
 1044 Stroški naročanja javnih del 937 
 2607 Izvajanje zakona o jamstvenem in preživninskem skladu 96.000 
 4173 Koncesije na področju zaposlovanja 0 
 4432 Dejavnost zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 2.331.336 
 7868 Stroški izvajanja študentske prehrane 12.000 
 2630 Transferi za socialno varnost 8.287.313 
 7016 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.287.313 
 2631 Javne službe v sociali 3.915.289 
 1276 Dejavnost varstveno-delovnih centrov 846.867 
 1279 Inštitut RS za socialno varstvo 17.385 
 1283 Dejavnost centrov za socialno delo 1.957.572 
 4073 Krizni centri 33.715 
 7094 Institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje 932.453 
 7147 Interventne službe CSD 14.506 
 7866 Koncesije na področju socialnega varstva 112.792 
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 2632 Nevladni sektor v sociali 240.970 
 2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih 60.649 
 2486 Prevozi slepih 4.924 
 4072 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov  70.687 
 nevladnega sektorja 
 4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja 63.171 
 4075 Stanovanjske skupine 26.117 
 4076 Socialna zbornica 14.452 
 7193 Sofinanciranje društev 970 
 2640 Transferi žrtvam vojne 7.824.164 
 6838 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 7.824.164 
 2643 Nevladni sektor - varstvo žrtev vojne 124.444 
 4124 Zveza društev invalidov vojn Slovenije 895 
 4542 Društvo TIGR 1.011 
 4904 Zveza združenj borcev NOV 74.634 
 6180 Zveza veteranov vojne za Slovenijo 21.183 
 6181 Združenje SEVER 5.000 
 6846 Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 3.500 
 6847 Zveza društev izgnancev Slovenije 1941-1945 4.399 
 7874 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in zveze vojnih invalidov v zamejstvu 13.822 
 3 Programi 9.841.403 
 2651 Razvojni programi - družina 25.612 
 2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega varstva in družinskih prejemkov 25.612 
 2661 Razvojni programi v zaposlovanju - APZ 8.469.005 
 2199 Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov 73.112 
 4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene 2.405.301 
 5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij 16.028 
 5512 Mreža poklicno informacijskih centrov 6.000 
 5513 Zaposlovanje s skrajšanim delovnim časom 0 
 5514 Neprofitne organizacije za razvoj človeških virov 34.000 
 5904 Pomoč pri prestrukturiranju podjetij in investicije v razvoj človeških virov 123.435 
 5906 Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 160.763 
 7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev 1.644.000 
 7024 Pospeševanje novega zaposlovanja 214.240 
 7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 1.006.232 
 7029 Javna dela 2.376.620 
 7871 Aktivno razreševanje presežnih delavcev 52.311 
 8663 Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih 77.285 
 8674 Pomoč pri samozaposlovanju 279.678 
 2662 Razvojni programi v zaposlovanju - ostalo 20.432 
 5908 Priznanja na področju zaposlovanja 2.200 
 7869 Spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga dela 18.233 
 2671 Razvojni programi v sociali 38.761 
 1045 Dom paraplegikov 0 
 1047 Centri za pomoč na domu - zagonski stroški 0 
 2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov 144 
 2487 Raziskave, razvoj 18.358 
 3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.049 
 4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva 13.040 
 4996 Stanovanjske skupnosti 0 
 7190 Priznanja socialnega varstva 1.169 
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 7881 Intervencije v socialnem varstvu 5.000 
 2681 Razvojni programi - žrtve vojne 94.158 
 2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini 559 
 6661 Grobišča - Teharje, Kočevski Rog in druga obeležja povojnih pobojev 51.408 
 7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji 7.060 
 7198 Vzdrževanje grobov v tujini 212 
 7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po vojnih zakonih 34.918 
 2684 Razvojni programi - investicije v javne zavode 1.109.191 
 1288 Računalniška oprema CSD 35.800 
 2456 Poslovni prostori RZZ 74.731 
 4441 Vozila za socialnovarstvene zavode 0 
 4442 Poslovni prostori CSD 156.194 
 4443 Poslovni prostori in oprema varstveno-delovnih centrov 216.040 
 4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje 312.416 
 5907 Stroški izvajanja investicij v javne zavode 11.761 
 6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov 59.200 
 6196 Investicijsko vzdrževanje RZZ 45.901 
 6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov 0 
 7884 Program mreže domov za starostnike 197.148 
 2685 Razvojni programi - investicije v upravi 20.786 
 2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 20.786 
 2691 Razvojni programi - donacije 63.459 
 4433 Sofinanciranje PHARE programov 12.028 
 8413 PHARE CFCU - Državni operativni program za leo 1997 - konkurenčnost gospodarstva - COP  0 
 97 - SL 9705 
 8425 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - konkurenčnost gopsodarstva - COP  0 
 97 - SL 9705 
 8517 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99 0 
 8519 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807 26.413 
 8588 PHARE CFCU - Varnost in zdravje pri delu - SNP 99 0 
 8723 PHARE CFCU - Consensus III - SL 9913 0 
 8725 PHARE CFCU - Zaposlovanje in regionalni razvoj - SNP 98 25.018 

 2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu 27.313 
 1 Uprava in administracija 26.977 
 1010 Plače 19.765 
 5986 Plače 19.765 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.467 
 4527 Materialni stroški 5.208 
 6850 Mednarodno sodelovanje 258 
 1030 Lastna dejavnost 1.745 
 104 Strokovni izpiti iz varstva pri delu 1.745 
 3 Programi 336 
 2685 Razvojni programi - investicije v upravi 336 
 2912 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 336 
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 2613 Inšpektorat RS za delo 293.044 
 1 Uprava in administracija 293.044 
 1010 Plače 261.291 
 5987 Plače 261.291 
 1020 Materialni in drugi stroški 31.753 
 4528 Materialni stroški 31.206 
 7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu 243 
 7889 Izobraževanje 305 
 3 Programi 0 
 2685 Razvojni programi - investicije v upravi 0 
 7890 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 
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 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 3.414.927 
 2711 Ministrstvo za zdravstvo 2.769.610 
 1 Uprava in administracija 318.547 
 1010 Plače 217.542 
 3023 Plače 217.542 
 1020 Materialni in drugi stroški 101.005 
 1964 Medicinski tisk 3.135 
 3347 Materialni stroški 36.558 
 5523 Najemnine 34.316 
 6138 Sredstva za delo odbora za investicije v javne zdravstvene zavode 459 
 6174 Prostorski plan Slovenije 298 
 7123 Strokovni nadzor in javna pooblastila 7.820 
 7284 Mednarodno sodelovanje 4.093 
 7891 Zdravstveni svet 820 
 7892 Verifikacija prostorov za zasebno zdravstveno delo 6.094 
 7893 Strokovni izpiti 7.411 
 2 Financiranje javnih služb 1.220.466 
 2711 Javne službe v zdravstvu 1.046.181 
 1292 Sekundariji 371.003 
 5218 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji 13.450 
 5524 Transplantacijska dejavnost 22.928 
 5525 Center za zdravljenje odvisnih od drog 9.328 
 6856 Nujna medicinska pomoč 848 
 7084 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva 609.362 
 7121 Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja 19.263 
 7184 Zdravstvo - demografsko ogrožena območja 0 
 2721 Nevladni sektor v zdravstvu 25.380 
 7086 Zbiranje krvi 20.435 
 7195 Sofinanciranje društev s področja zdravstva 1.368 
 7283 Humanitarna pomoč 1.926 
 7894 Programi terapije in nadzora 1.651 
 2731 Transferi v zdravstvu 148.904 
 7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb 142.752 
 8288 Odškodnine 6.152 
 3 Programi 1.230.597 
 2751 Razvojni programi v zdravstvu 116.079 
 5527 Programi EU na področju javnega zdravja 9.689 
 5617 Programi preprečevanja zasvojenosti z dovoljenimi in nedovoljenimi drogami 2.377 
 6105 Projekt reforme zdravstvenega varstva 68.505 
 6130 Ciljni raziskovalni projekt Zdravje 882 
 6715 Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva 283 
 6855 Nacionalni programi boja proti AIDS 1.812 
 7075 Raziskovalne naloge in študije 8.049 
 7077 Univerzitetne naloge 42 
 7079 Aplikativne študije 0 
 7082 Zdravstveno informacijski sistem 571 
 7083 Zdravstvena prosveta in vzgoja 16.507 
 7085 Programi za krepitev zdravja 4.597 
 7124 Obrambne priprave zdravstva in katastrofne medicine 600 
 7125 Publicistična dejavnost 2.166 
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 2752 Razvojni programi - investicije v zdravstvu 1.098.282 
 1072 Adaptacija Stare Gore - Paviljon IV - bolnišnica za predšolsko invalidno mladino 0 
 1077 SB Murska Sobota - ginekološko porodni oddelek 280 
 2204 Izgradnja pediatrične klinike 49.979 
 2446 Investicije v zdravstvu 1.048.022 
 2785 Investicije v upravi 9.034 
 2913 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 9.034 
 2791 Razvojni programi - donacije 7.201 
 8263 Seminar o ravnanju z nevarnimi snovmi - TUJA DONACIJA 7.201 
 8432 Projekt reforme zdravstvenega sektorja - TUJA DONACIJA 0 

 2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo 48.274 
 1 Uprava in administracija 46.686 
 1010 Plače 4.551 
 5992 Plače 4.551 
 1020 Materialni in drugi stroški 42.136 
 4529 Materialni stroški 41.760 
 6133 Delovanje nacionalnih koordinatorjev 376 
 2 Financiranje javnih služb 1.574 
 2721 Nevladni sektor v zdravstvu 1.574 
 6132 Izvajanje programov sodelovanja z WHO 1.574 
 3 Programi 13 
 2785 Investicije v upravi 13 
 2914 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 13 

 2713 Zdravstveni inšpektorat RS 448.140 
 1 Uprava in administracija 431.728 
 1010 Plače 378.076 
 5993 Plače 378.076 
 1020 Materialni in drugi stroški 53.652 
 4530 Materialni stroški 38.431 
 5529 Najemnine 3.042 
 5530 Izvršbe 0 
 6135 Meritve in analize emisij onesnaženosti 0 
 6136 Analize vzorcev 12.180 
 6137 Ionizirana sevanja 0 
 3 Programi 16.412 
 2785 Investicije v upravi 7.904 
 2915 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 7.904 
 2791 Razvojni programi - donacije 8.508 
 5531 Zagotovitev pogojev za delo zdravstvene inšpekcije na meji - lastna udeležba 8.508 
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 2714 Urad RS za zdravila 55.170 
 1 Uprava in administracija 52.744 
 1010 Plače 47.581 
 8222 Plače 47.581 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.163 
 8225 Materialni stroški 5.163 
 3 Programi 2.427 
 2785 Investicije v upravi 1.572 
 2916 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.572 
 2791 Razvojni programi - donacije 855 
 8653 Študijski obisk EMEA - tuja donacija 855 

 2715 Urad RS za kemikalije 93.733 
 1 Uprava in administracija 67.493 
 1010 Plače 48.412 
 6175 Plače 48.412 
 1020 Materialni in drugi stroški 19.081 
 6176 Materialni stroški 18.779 
 6189 Akreditacija laboratorijev 0 
 6369 Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi 302 
 2 Financiranje javnih služb 17.923 
 2711 Javne službe v zdravstvu 17.923 
 6348 Monitoring pesticidov 4.997 
 6350 Preventiva zastrupitev 12.926 
 3 Programi 8.316 
 2751 Razvojni programi v zdravstvu 7.465 
 6312 Konvencija o kemičnem orožju 466 
 6349 Program kemične varnosti 1.799 
 6368 Razvoj toksikologije 5.200 
 2785 Investicije v upravi 851 
 6279 Investicije in investicijsko vzrževanje državnih organv 851 

 28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 397.226 
 2811 Ministrstvo za informacijsko družbo 87.438 
 1 Uprava in administracija 71.488 
 1010 Plače 53.188 
 1468 Plače  53.188 
 1020 Materialni in drugi stroški 18.299 
 1472 Materialni stroški 18.299 
 3 Programi 15.950 
 1285 Investicije 15.950 
 1477 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 15.950 
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 2812 Uprava RS za telekomunikacije 290.070 
 1 Uprava in administracija 129.203 
 1010 Plače 101.247 
 1593 Plače 101.247 
 1020 Materialni in drugi stroški 27.448 
 1684 Materialni stroški 26.148 
 1707 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 742 
 1783 Najemnine in zakupnine 557 
 1896 Merjenje kakovosti rokov prenosa v mednarodnem poštnem prometu 0 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 508 
 2206 Oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja 508 
 2 Financiranje javnih služb 1 
 2407 Sofinanciranje nekomercialnih RTV postaj 1 
 1900 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV Slovenija 1 
 1901 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne programe 0 
 1941 Najem satelitskega kanala za slovenski program 0 
 3 Programi 160.865 
 1285 Investicije 160.865 
 1547 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in evidenco TK naprav 4.558 
 1575 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 122.788 
 1709 Oprema in montaža kontrolno - merilnega sistema URST 33.519 

 2813 Inšpektorat RS za pošto in telekomunikacije 19.719 
 1 Uprava in administracija 16.404 
 1010 Plače 12.250 
 1492 Plače 12.250 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.153 
 1496 Materialni stroški 4.153 
 3 Programi 3.315 
 1285 Investicije 3.315 
 1500 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 3.315 
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 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 105.706.887 
 3311 Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 105.123.517 
 1 Uprava in administracija 943.967 
 1010 Plače 776.675 
 3024 Plače 776.675 
 1020 Materialni in drugi stroški 167.291 
 3348 Materialni stroški 151.935 
 7908 Stroški komisij za strokovne izpite 15.356 
 2 Financiranje javnih služb 96.308.445 
 3310 OŠ - javne službe 42.962.037 
 6672 Dejavnost osnovnega šolstva 42.849.035 
 7154 Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini 78.822 
 7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva 34.180 
 3311 OŠ - transferi 2.289.013 
 7050 Regresiranje prevozov dijakom 1.626.775 
 7909 Subvencije za šolo v naravi 6.454 
 8638 Regresirana prehrana dijakov 655.784 
 3315 Zavodi za usposabljanje - javne službe in transf. 2.129.364 
 6674 Dejavnost zavodov za usposabljanje 2.129.364 
 3320 SŠ - javne službe 22.433.156 
 6250 Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja 0 
 6542 Materialni stroški vzdrževanje in oprema - dijaški domovi 0 
 6673 Dejavnost dijaških domov 1.177.183 
 6676 Dejavnost srednjega šolstva 21.250.060 
 7004 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema - srednje šolstvo 0 
 7098 Tekmovanja učencev in dijakov 5.913 
 3321 SŠ - transferi 277.570 
 5491 Štipendije za pedagoške poklice 277.570 
 3325 VIŠ - javne službe 355.826 
 8733 Dejavnost višjega šolstva 355.826 
 3330 VŠ - javne službe 15.650.829 
 6675 Dejavnost visokega šolstva 14.728.165 
 7096 Študentski domovi 382.411 
 7163 Sofinanciranje podiplomskega študija 245.902 
 7164 Asistenti stažisti 0 
 7166 Visokošolske knjižnice 293.759 
 9136 Kritje stroškov znanstvenega in umetniškega dela visokošolskih učiteljev 592 
 3335 Izobraževanje odraslih - javne službe 41.637 
 4831 Tuji jeziki 11.664 
 7229 Dejavnost izobraževanja odraslih 29.972 
 9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih 1 
 3340 Infrastruktura - javne službe 856.301 
 6872 Center poklicnega izobraževanja 81.643 
 7187 Nagrade v izobraževanju 1.636 
 8165 Zavod RS za šolstvo 627.199 
 8634 Državni izpitni center 145.823 
 3345 Vrtci - javne službe 78.530 
 8736 Plače pripravnikov v vrtcih 17.462 
 8872 Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske narodnosti 61.068 
 3411 Znanost/raziskovanje - javne službe 8.905.069 



Stran 2250 / Št. 22 / 29. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

  

A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 1883 Ustanoviteljske obveznosti 1.554.543 
 1884 Temeljne in aplikativne raziskave 4.613.003 
 1885 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov 2.612.000 
 1893 Znanstveno informiranje in komuniciranje 120.023 
 1899 Nagrade na področju znanosti 5.500 
 3421 Znanstveno-razisk. infrastruktura - javne službe 329.113 
 1801 ARNES 315.784 
 1854 Dom podiplomcev - upravljanje 13.329 
 3 Programi 7.871.105 
 3351 OŠ - razvojni programi 515.596 
 6317 Šolstvo narodnosti 627 
 6324 Investicije v OŠ na demografsko ogroženih območjih 84.543 
 6325 Investicije v CŠOD 70.740 
 8630 Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti 359.685 
 3356 Zavodi za usposabljanje - razvojni programi 42.117 
 1071 Terapevtski plažni bazen in sanitarije za invalidno mladino 0 
 6323 Investicije v zavode za usposabljanje 42.117 
 3361 SŠ - razvojni programi 2.444.836 
 6316 Investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu 91.274 
 6318 Investicije v srednjem  šolstvu 2.353.562 
 6655 Medpodjetniški centri 0 
 3366 VŠ - razvojni programi 844.358 
 5779 Nove naloge univerz 10.200 
 6321 Investicije v visokem šolstvu 727.331 
 6322 Investicije v študentske domove 93.413 
 6869 Visokošolski študij na daljavo 40 
 7165 Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža 13.374 
 3371 Izobraževanje odraslih - razvojni programi 84.596 
 5780 Izobraževanje brezposelnih 62.209 
 6247 Centri za mlajše odrasle 1.089 
 7914 Izobraževanje mladih odraslih za poklic 21.298 
 3376 Infrastruktura - razvojni programi 1.180.430 
 4827 Investicije v izobraževalne zavode in centre 42.541 
 4828 Priprava investicijske dokumentacije 47.356 
 4829 Intervencijska sredstva za investicije 4.174 
 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika 442.446 
 4832 Učbeniki in učna tehnologija 175.011 
 6656 Komisija za kvaliteto visokega šolstva 0 
 6870 Kurikularna prenova in evalvacije 47.693 
 7097 Strokovna literatura 16.480 
 7153 Izobraževanje učiteljev 148.135 
 7167 Mednarodna dejavnost 134.270 
 7169 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 47.979 
 7192 Sofinanciranje društev na področju izobraževanja 3.000 
 7224 Storitve po vlogah 919 
 8631 Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike 39.966 
 8632 Slovenski šolski muzej 22.838 
 8633 Projekt informatizacije 0 
 8644 Inventarizacija premoženja 7.623 
 3377 Mladinski razvojni programi 12.280 
 7160 Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine 12.280 
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 3378 Šport - razvojni programi 808.965 
 2216 Tekmovanja športnikov (olimpiade, univerziade, Alpe - Jadran) 6.000 
 2217 Sofinanciranje zavodov na področju športa 52.976 
 2220 Investicije v športno infrastrukturo 278.863 
 5619 Šport otrok in mladine 125.666 
 5794 Šahovska olimpiada 0 
 6238 Program šport za vse 40.305 
 7100 Program vrhunskega športa 250.073 
 7159 Strokovne naloge športa 52.554 
 7188 Priznanja Stanka Bloudka 338 
 7225 Nezgodno in pokojninsko zavarovanje vrhunskih športnikov 0 
 8646 Urad za tekmovanja športnikov - invalidov 2.192 
 3379 Vrtci - razvojni programi 5.639 
 8871 Izobraževanje vzgojno - varstvenih delavcev in mentorstvo 0 
 8878 Razvojno in strokovno delo za vrtce 5.639 
 3385 Investicije 22.370 
 2918 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 22.370 
 3391 Razvojni programi - donacije 572.552 
 3891 Sredstva PHARE - poklicno in strokovno izobraževanje 12.351 
 7910 Programi EU 6.939 
 7915 Projekti PHARE - davki (lastna udeležba) 335 
 8171 Šolanje begunskih otrok - TUJE DONACIJE 41.670 
 8275 Program SOCRATES - TUJA DONACIJA 4.178 
 8313 Izobraževanje na daljavo -  donacija PHARE 8 
 8370 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - poklicno izobraževanje - COP 97 -  507.070 
 SL 9706 
 8462 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1997 - SL 9702 0 
 8520 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807 0 
 8560 PHARE CFCU - Usposabljanje in izobraževanje - SNP 99 0 
 3451 Znanost/raziskovanje - razvojni programi 350.757 
 1551 Recenzije, evalvacije in ekspertize 59.425 
 1793 Mednarodne raziskave 114.753 
 1804 EXPO 2000 Hannover 38.668 
 1815 5. okvirni program 0 
 1898 Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja 101.751 
 1952 Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti 36.160 
 3471 Znanstveno-razisk. infrastruktura - razvojni prog. 986.609 
 1552 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani 73.263 
 1800 COBISS in druga knjižnično informacijska dejavnost 544.591 
 1850 Kemijski inštitut v Ljubljani 99.787 
 1855 Tekstilni inštitut 9.990 
 1894 Dom podiplomcev, družboslovno središče v Ljubljani 27.088 
 1942 Raziskovalna oprema 5.000 
 1950 Informacijska in komunikacijska infrastruktura 25.200 
 1953 Morsko biološko središče 201.690 
 1954 Univerza Maribor 0 
 2208 Družboslovno središče FDV 0 
 2210 Knafljev dom 0 
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 3312 Urad RS za šolstvo 61.854 
 1 Uprava in administracija 61.854 
 1010 Plače 33.368 
 3037 Plače 33.368 
 1020 Materialni in drugi stroški 28.485 
 3361 Materialni stroški 9.798 
 6244 Nacionalni kurikulum 18.687 

 3313 Urad RS za mladino 159.784 
 1 Uprava in administracija 28.452 
 1010 Plače 25.070 
 3099 Plače 25.070 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.383 
 3423 Materialni stroški 3.383 
 3 Programi 131.332 
 3377 Mladinski razvojni programi 116.275 
 2221 Program Mladi za Evropo 27.497 
 2222 Projekt Center Sever - Jug 166 
 2223 Evropska mladinska fondacija 0 
 3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.243 
 5787 Prireditve in publikacije 746 
 5795 Delovna skupnost Alpe - Jadran 2.095 
 6234 Mladinski centri 9.032 
 6235 Projekt Evropska mladinska akcija 2.753 
 7223 Programi za mlade 27.627 
 7921 Mobilnost mladih - Servisne organizacije za mlade 6.698 
 7922 Regresiranje potovanj in mladinska kartica 16.810 
 8654 Mladinski svet Slovenije 135 
 9131 Mladinske raziskave 5.118 
 9132 Mladinska prenočišča 3.355 
 9133 Mednarodna dejavnost mladih 5.895 
 9134 Informiranje in svetovanje za mlade 7.106 
 3391 Razvojni programi - donacije 15.057 
 8271 Mladi za Evropo - TUJA DONACIJA 11.854 
 8902 Alpe Jadran - tuja donacija 3.203 

 3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport 42.741 
 1 Uprava in administracija 42.741 
 1010 Plače 36.955 
 5998 Plače 36.955 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.786 
 4531 Materialni stroški 5.786 
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 3315 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO 28.230 
 1 Uprava in administracija 11.910 
 1010 Plače 7.550 
 1876 Plače 7.550 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.360 
 1770 Materialni stroški 2.958 
 1827 Članarine v medvladnih organizacijah 1.402 
 3 Programi 16.320 
 3451 Znanost/raziskovanje - razvojni programi 16.312 
 1882 Program UNESCO 5.526 
 1956 Mednarodni geološki korelacijski program 1.056 
 1959 Mednarodni hidrološki program 5.154 
 1968 Mednarodna ocenografska komisija 1.984 
 1969 Človek in biosfera (MAB) 2.592 
 3485 Investicije 8 
 2293 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 8 
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 3316 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 290.761 
 1 Uprava in administracija 265.466 
 1010 Plače 203.455 
 1594 Plače 203.455 
 1020 Materialni in drugi stroški 32.879 
 1685 Materialni stroški 32.879 
 2218 Meroslovje 0 
 2219 Sektor za evropske zadeve 0 
 2236 Akreditacija 0 
 2237 Splošni sektor 0 
 2239 Standardizacija 0 
 1030 Lastna dejavnost 29.133 
 144 Storitve meritev 29.133 
 2211 Laboratorij za maso 0 
 2212 Laboratorij za plemenite kovine 0 
 2213 Organizirano izobraževanje in izvajanje seminarjev 0 
 2 Financiranje javnih služb 0 
 3411 Znanost/raziskovanje - javne službe 0 
 2214 Slovenska akreditacija 0 
 2215 Slovenski inštitut za standardizacijo 0 
 3 Programi 25.295 
 3461 Tehnološki razvoj 11.578 
 1877 Oprema za reprodukcijo standardizacijske dokumentacije 379 
 1895 PRSPO - program RS za poslovno odličnost 8.524 
 2226 Laboratorijska oprema 0 
 2231 Informacijska podpora 0 
 2256 Mednarodno sodelovanje 2.675 
 3485 Investicije 2.530 
 1955 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.530 
 3491 Znanost/raziskovanje - donacije 11.186 
 1553 Lastna udeležba pri tujih donacijah 2.530 
 1971 Program PRAQ - TUJA DONACIJA 862 
 1972 NIST - TUJA DONACIJA 1.178 
 1978 PRAQ III - SREDSTVA PHARE 5.631 
 2000 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997  - Prevzem sektorskih normativov in  902 
 standardov - COP 97 SL 9704 
 2247 PRAQ III - administrativna pomoč - SREDSTVA PHARE 83 
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 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 10.039.347 
 3511 Ministrstvo za kulturo 9.065.675 
 1 Uprava in administracija 297.357 
 1010 Plače 224.114 
 3025 Plače 224.114 
 1020 Materialni in drugi stroški 73.243 
 3349 Materialni stroški 71.849 
 4088 Članarine v mednarodnih nevladnih organizacijah 1.393 
 2 Financiranje javnih služb 6.852.354 
 3511 Institucionalna kultura - javne službe 6.747.676 
 7006 Javni zavodi v kulturi 6.747.676 
 3521 Kultura - prejemki posameznikov 104.678 
 7052 Kultura - štipendije 79.737 
 7185 Prešernov sklad 24.941 
 7285 Republiška priznavalnina 0 
 3 Programi 1.915.963 
 3551 Institucionalna kultura - razvojni programi 880.551 
 2002 Narodna galerija Ljubljana 3.860 
 2477 Druge investicije v kulturi 414.102 
 5665 Kulturni tolar - knjižnice 0 
 5666 Kulturni tolar - javni zavodi 42.236 
 5667 Kulturni tolar - ljubiteljska kultura 4.200 
 6157 Metelkova 2.298 
 6577 Viba film 259.438 
 7106 Knjižnjičarstvo 150.000 
 8596 Investicijsko vzdrževanje in oprema organizacij s področja kulture 4.418 
 3561 Kultura - drugi programi 1.017.161 
 1966 Enciklopedija Slovenije 0 
 2308 Druge organizacije s področja kulture 7.811 
 2312 Mednarodni festival in prireditve v Sloveniji 0 
 5668 Projekt "Leto 2000" 4.595 
 5909 Manifesta 0 
 6154 Društva 66.204 
 6155 Knjižnično nadomestilo 1.438 
 6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 322.992 
 7049 Samostojni ustvarjalci na področju kulture 244.970 
 7102 Uprizoritvene umetnosti 20.152 
 7103 Glasbena dejavnost 4.999 
 7104 Vizualne umetnosti 22.899 
 7105 Založništvo 48.297 
 7110 Filmski sklad 188.942 
 7112 Raziskovalne naloge 7.763 
 7113 RTV - posredovanje kulturnih dogodkov 0 
 7114 Mednarodno sodelovanje 64.207 
 7115 Nepredvidene akcije 8.720 
 7199 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih skupnosti ter priseljencev 123 
 7202 Kultura za Slovence zunaj RS 3.050 
 3585 Investicije 18.251 
 2929 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 18.251 
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 3512 Uprava RS za kulturno dediščino 729.836 
 1 Uprava in administracija 125.512 
 1010 Plače 84.839 
 3036 Plače 84.839 
 1020 Materialni in drugi stroški 29.595 
 3360 Materialni stroški 23.002 
 7941 INDOK 1.181 
 7942 Mednarodno sodelovanje 2.383 
 7943 Popularizacija dediščine 3.029 
 1030 Lastna dejavnost 11.078 
 133 Arheološka izkopavanja na trasah AC odsekov 11.078 
 2 Financiranje javnih služb 64.690 
 3531 Kulturna dediščina - javne službe 64.690 
 5673 Izvajanje zakona o kulturni dediščini 1.079 
 7107 Muzejska dejavnost 63.611 
 7292 Arboretum Volčji potok 0 
 3 Programi 539.633 
 3571 Kulturna dediščina - razvojni programi 502.580 
 1974 Nujni posegi - intervencije 14.700 
 1975 Arheologija 27.314 
 1976 Lesena plastika in restavratorstvo 0 
 2313 Spomeniki - last RS 9.783 
 2494 Projekt izmer 19.079 
 2495 Projekt Skansen 0 
 4089 Odkupi premične kulturne dediščine 0 
 4590 Obnova Manziolijeve palače v Izoli 0 
 5672 Kulturni tolar - spomeniki 152.419 
 6381 Kulturna krajina 8.400 
 7109 Programi zavodov 4.000 
 8594 Spomeniki 266.885 
 3585 Investicije 8.386 
 2934 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 8.386 
 3591 Kultura - donacije 28.667 
 1057 Phare - lastna udeležba 11.211 
 8521 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovnje z Italijo za leto 1997 - SL 9701 17.456 
 8525 PHARE CFCU - Program trilateralnega sodelovanja z Avstrijo in Madžarsko za leto 1996 - ZZ  0 
 9621 
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 3513 Arhiv Republike Slovenije 223.425 
 1 Uprava in administracija 217.085 
 1010 Plače 171.025 
 3038 Plače 171.025 
 1020 Materialni in drugi stroški 44.070 
 3362 Materialni stroški 28.052 
 5927 Skeniranje načrtov 1.518 
 8712 Izvajanje zakona ZAGA 14.500 
 1030 Lastna dejavnost 1.989 
 35 Reprodukcija 1.989 
 2 Financiranje javnih služb 2.034 
 3531 Kulturna dediščina - javne službe 2.034 
 5674 Arhivski programi 2.034 
 3 Programi 4.307 
 3585 Investicije 4.307 
 2935 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 4.307 
 3591 Kultura - donacije 0 
 8896 Organizacija seminarja " Mozaik " - tuja donacija 0 

 3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine 20.411 
 1 Uprava in administracija 19.183 
 1010 Plače 17.641 
 6004 Plače 17.641 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.542 
 4533 Materialni stroški 1.542 
 3 Programi 1.228 
 3585 Investicije 1.228 
 2936 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.228 

 62 UPRAVNE ENOTE 7.095.260 
 6201 Upravna enota Ajdovščina 91.952 
 1 Uprava in administracija 83.791 
 1010 Plače 74.091 
 4889 Plače 74.091 
 1020 Materialni in drugi stroški 9.700 
 2660 Materialni stroški 9.700 
 2 Financiranje javnih služb 7.877 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 7.877 
 5370 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 7.877 
 3 Programi 284 
 6285 Investicije 284 
 3608 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 284 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6202 Upravna enota Brežice 106.475 
 1 Uprava in administracija 92.711 
 1010 Plače 81.967 
 4892 Plače 81.967 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.745 
 2661 Materialni stroški 10.745 
 2 Financiranje javnih služb 13.460 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 13.460 
 5371 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 13.460 
 3 Programi 304 
 6285 Investicije 304 
 3609 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 304 

 6203 Upravna enota Celje 222.621 
 1 Uprava in administracija 188.407 
 1010 Plače 165.037 
 4895 Plače 165.037 
 1020 Materialni in drugi stroški 23.370 
 2662 Materialni stroški 23.370 
 2 Financiranje javnih služb 33.564 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 33.564 
 5372 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 33.564 
 3 Programi 650 
 6285 Investicije 650 
 3610 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 650 

 6204 Upravna enota Cerknica 86.756 
 1 Uprava in administracija 79.566 
 1010 Plače 69.816 
 4908 Plače 69.816 
 1020 Materialni in drugi stroški 9.750 
 2663 Materialni stroški 9.750 
 2 Financiranje javnih služb 6.934 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 6.934 
 5373 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 6.934 
 3 Programi 257 
 6285 Investicije 257 
 3611 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 257 

 6205 Upravna enota Črnomelj 84.356 
 1 Uprava in administracija 73.915 
 1010 Plače 66.692 
 4911 Plače 66.692 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.223 
 2664 Materialni stroški 7.223 
 2 Financiranje javnih služb 10.183 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 10.183 
 5374 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 10.183 
 3 Programi 257 
 6285 Investicije 257 
 3612 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 257 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6206 Upravna enota Domžale 148.298 
 1 Uprava in administracija 119.510 
 1010 Plače 105.143 
 4914 Plače 105.143 
 1020 Materialni in drugi stroški 14.367 
 2668 Materialni stroški 14.367 
 2 Financiranje javnih služb 28.408 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 28.408 
 5375 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 28.408 
 3 Programi 379 
 6285 Investicije 379 
 3613 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 379 

 6207 Upravna enota Dravograd 51.085 
 1 Uprava in administracija 47.540 
 1010 Plače 41.551 
 4917 Plače 41.551 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.989 
 2669 Materialni stroški 5.989 
 2 Financiranje javnih služb 3.396 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 3.396 
 5376 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 3.396 
 3 Programi 149 
 6285 Investicije 149 
 3614 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 149 

 6208 Upravna enota Gornja Radgona 90.358 
 1 Uprava in administracija 82.577 
 1010 Plače 74.301 
 4920 Plače 74.301 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.276 
 2671 Materialni stroški 8.276 
 2 Financiranje javnih služb 7.497 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 7.497 
 5377 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 7.497 
 3 Programi 284 
 6285 Investicije 284 
 3615 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 284 

 6209 Upravna enota Grosuplje 94.086 
 1 Uprava in administracija 75.198 
 1010 Plače 64.087 
 4935 Plače 64.087 
 1020 Materialni in drugi stroški 11.111 
 2672 Materialni stroški 11.111 
 2 Financiranje javnih služb 18.672 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 18.672 
 5378 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 18.672 
 3 Programi 216 
 6285 Investicije 216 
 3616 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 216 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6210 Upravna enota Hrastnik 49.113 
 1 Uprava in administracija 44.670 
 1010 Plače 39.771 
 4938 Plače 39.771 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.899 
 2675 Materialni stroški 4.899 
 2 Financiranje javnih služb 4.240 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 4.240 
 5379 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 4.240 
 3 Programi 203 
 6285 Investicije 203 
 3617 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 203 

 6211 Upravna enota Idrija 66.330 
 1 Uprava in administracija 60.871 
 1010 Plače 54.414 
 4941 Plače 54.414 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.457 
 2679 Materialni stroški 6.457 
 2 Financiranje javnih služb 5.263 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 5.263 
 5380 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 5.263 
 3 Programi 196 
 6285 Investicije 196 
 3618 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 196 

 6212 Upravna enota Ilirska Bistrica 67.133 
 1 Uprava in administracija 59.756 
 1010 Plače 54.411 
 4944 Plače 54.411 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.345 
 2682 Materialni stroški 5.345 
 2 Financiranje javnih služb 7.173 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 7.173 
 5381 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 7.173 
 3 Programi 203 
 6285 Investicije 203 
 3619 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 203 

 6213 Upravna enota Izola 53.395 
 1 Uprava in administracija 47.360 
 1010 Plače 40.871 
 4947 Plače 40.871 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.489 
 2684 Materialni stroški 6.489 
 2 Financiranje javnih služb 5.879 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 5.879 
 5382 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 5.879 
 3 Programi 155 
 6285 Investicije 155 
 3620 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 155 



Uradni list Republike Slovenije Št. 22 / 29. 3. 2001 / Stran 2261 
 
 

 

A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6214 Upravna enota Jesenice 122.392 
 1 Uprava in administracija 104.241 
 1010 Plače 88.204 
 4950 Plače 88.204 
 1020 Materialni in drugi stroški 16.037 
 2686 Materialni stroški 16.037 
 2 Financiranje javnih služb 17.036 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 17.036 
 5383 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 17.036 
 3 Programi 1.115 
 6285 Investicije 1.115 
 3621 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.115 

 6215 Upravna enota Kamnik 94.003 
 1 Uprava in administracija 78.706 
 1010 Plače 69.808 
 4964 Plače 69.808 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.898 
 2690 Materialni stroški 8.898 
 2 Financiranje javnih služb 14.467 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 14.467 
 5384 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 14.467 
 3 Programi 831 
 6285 Investicije 831 
 3622 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 831 

 6216 Upravna enota Kočevje 76.663 
 1 Uprava in administracija 64.605 
 1010 Plače 57.352 
 4967 Plače 57.352 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.252 
 2692 Materialni stroški 7.252 
 2 Financiranje javnih služb 11.829 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 11.829 
 5385 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 11.829 
 3 Programi 229 
 6285 Investicije 229 
 3623 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 229 

 6217 Upravna enota Koper 134.281 
 1 Uprava in administracija 103.573 
 1010 Plače 90.395 
 4976 Plače 90.395 
 1020 Materialni in drugi stroški 13.179 
 2695 Materialni stroški 13.179 
 2 Financiranje javnih služb 30.370 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 30.370 
 5386 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 30.370 
 3 Programi 338 
 6285 Investicije 338 
 3624 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 338 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6218 Upravna enota Kranj 260.871 
 1 Uprava in administracija 222.519 
 1010 Plače 195.048 
 4993 Plače 195.048 
 1020 Materialni in drugi stroški 27.472 
 2696 Materialni stroški 27.472 
 2 Financiranje javnih služb 37.634 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 37.634 
 5388 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 37.634 
 3 Programi 718 
 6285 Investicije 718 
 3625 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 718 

 6219 Upravna enota Krško 115.801 
 1 Uprava in administracija 103.276 
 1010 Plače 92.374 
 5058 Plače 92.374 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.902 
 2697 Materialni stroški 10.902 
 2 Financiranje javnih služb 12.166 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 12.166 
 5389 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 12.166 
 3 Programi 359 
 6285 Investicije 359 
 3626 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 359 

 6220 Upravna enota Laško 81.067 
 1 Uprava in administracija 72.821 
 1010 Plače 62.903 
 5070 Plače 62.903 
 1020 Materialni in drugi stroški 9.918 
 2699 Materialni stroški 9.918 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 0 
 8609 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 0 
 2 Financiranje javnih služb 8.010 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 8.010 
 5390 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 8.010 
 3 Programi 236 
 6285 Investicije 236 
 3627 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 236 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6221 Upravna enota Lenart 66.369 
 1 Uprava in administracija 57.947 
 1010 Plače 49.495 
 5073 Plače 49.495 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.452 
 2700 Materialni stroški 8.452 
 2 Financiranje javnih služb 8.239 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 8.239 
 5391 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 8.239 
 3 Programi 183 
 6285 Investicije 183 
 3628 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 183 

 6222 Upravna enota Lendava 102.280 
 1 Uprava in administracija 93.331 
 1010 Plače 86.234 
 5076 Plače 86.234 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.097 
 2701 Materialni stroški 7.097 
 2 Financiranje javnih služb 8.619 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 8.619 
 5396 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 8.619 
 3 Programi 331 
 6285 Investicije 331 
 3629 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 331 

 6223 Upravna enota Litija 74.767 
 1 Uprava in administracija 68.094 
 1010 Plače 57.780 
 5079 Plače 57.780 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.314 
 2710 Materialni stroški 10.314 
 2 Financiranje javnih služb 6.458 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 6.458 
 5397 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 6.458 
 3 Programi 216 
 6285 Investicije 216 
 3630 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 216 

 6224 Upravna enota Ljubljana 956.547 
 1 Uprava in administracija 787.407 
 1010 Plače 684.735 
 5082 Plače 684.735 
 1020 Materialni in drugi stroški 102.672 
 2711 Materialni stroški 102.672 
 2 Financiranje javnih služb 166.485 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 166.485 
 5404 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 166.485 
 3 Programi 2.654 
 6285 Investicije 2.654 
 3631 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.654 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6225 Upravna enota Ljutomer 76.782 
 1 Uprava in administracija 69.197 
 1010 Plače 62.266 
 5085 Plače 62.266 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.835 
 2719 Materialni stroški 6.835 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 95 
 8722 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 95 
 2 Financiranje javnih služb 7.335 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 7.335 
 5431 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 7.335 
 3 Programi 250 
 6285 Investicije 250 
 3632 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 250 

 6226 Upravna enota Logatec 65.665 
 1 Uprava in administracija 59.499 
 1010 Plače 53.461 
 5088 Plače 53.461 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.037 
 2723 Materialni stroški 6.037 
 2 Financiranje javnih služb 5.965 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 5.965 
 5433 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 5.965 
 3 Programi 202 
 6285 Investicije 202 
 3633 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 202 

 6227 Upravna enota Maribor 397.425 
 1 Uprava in administracija 316.767 
 1010 Plače 281.430 
 5091 Plače 281.430 
 1020 Materialni in drugi stroški 35.337 
 2725 Materialni stroški 35.337 
 2 Financiranje javnih služb 79.514 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 79.514 
 5434 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 79.514 
 3 Programi 1.144 
 6285 Investicije 1.144 
 3634 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.144 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6228 Upravna enota Metlika 53.894 
 1 Uprava in administracija 47.856 
 1010 Plače 41.456 
 5094 Plače 41.456 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.401 
 2727 Materialni stroški 6.401 
 2 Financiranje javnih služb 5.893 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 5.893 
 5436 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 5.893 
 3 Programi 145 
 6285 Investicije 145 
 3635 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 145 

 6229 Upravna enota Mozirje 71.982 
 1 Uprava in administracija 65.806 
 1010 Plače 57.050 
 5097 Plače 57.050 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.756 
 2729 Materialni stroški 8.756 
 2 Financiranje javnih služb 5.940 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 5.940 
 5437 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 5.940 
 3 Programi 237 
 6285 Investicije 237 
 3636 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 237 

 6230 Upravna enota Murska Sobota 198.682 
 1 Uprava in administracija 173.488 
 1010 Plače 157.314 
 5100 Plače 157.314 
 1020 Materialni in drugi stroški 16.174 
 2731 Materialni stroški 16.174 
 2 Financiranje javnih služb 24.565 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 24.565 
 5440 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 24.565 
 3 Programi 629 
 6285 Investicije 629 
 3637 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 629 

 6231 Upravna enota Nova Gorica 239.769 
 1 Uprava in administracija 208.547 
 1010 Plače 187.317 
 5103 Plače 187.317 
 1020 Materialni in drugi stroški 21.230 
 2734 Materialni stroški 21.230 
 2 Financiranje javnih služb 30.430 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 30.430 
 5442 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 30.430 
 3 Programi 792 
 6285 Investicije 792 
 3638 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 792 



Stran 2266 / Št. 22 / 29. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

  

A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6232 Upravna enota Novo mesto 229.682 
 1 Uprava in administracija 198.710 
 1010 Plače 167.664 
 5106 Plače 167.664 
 1020 Materialni in drugi stroški 31.046 
 2736 Materialni stroški 31.046 
 2 Financiranje javnih služb 30.370 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 30.370 
 5443 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 30.370 
 3 Programi 602 
 6285 Investicije 602 
 3639 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 602 

 6233 Upravna enota Ormož 63.707 
 1 Uprava in administracija 57.464 
 1010 Plače 50.306 
 5109 Plače 50.306 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.158 
 2740 Materialni stroški 7.158 
 2 Financiranje javnih služb 6.047 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 6.047 
 5449 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 6.047 
 3 Programi 196 
 6285 Investicije 196 
 3640 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 196 

 6234 Upravna enota Pesnica 72.370 
 1 Uprava in administracija 64.423 
 1010 Plače 55.211 
 5112 Plače 55.211 
 1020 Materialni in drugi stroški 9.212 
 2741 Materialni stroški 9.212 
 2 Financiranje javnih služb 7.711 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 7.711 
 5450 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 7.711 
 3 Programi 237 
 6285 Investicije 237 
 3641 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 237 

 6235 Upravna enota Piran 86.279 
 1 Uprava in administracija 74.747 
 1010 Plače 65.933 
 5115 Plače 65.933 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.813 
 2743 Materialni stroški 8.813 
 2 Financiranje javnih služb 11.322 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 11.322 
 5451 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 11.322 
 3 Programi 211 
 6285 Investicije 211 
 3642 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 211 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6236 Upravna enota Postojna 87.597 
 1 Uprava in administracija 76.271 
 1010 Plače 68.393 
 5118 Plače 68.393 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.878 
 2745 Materialni stroški 7.878 
 2 Financiranje javnih služb 11.049 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 11.049 
 5452 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 11.049 
 3 Programi 277 
 6285 Investicije 277 
 3643 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 277 

 6237 Upravna enota Ptuj 208.214 
 1 Uprava in administracija 179.083 
 1010 Plače 161.836 
 5121 Plače 161.836 
 1020 Materialni in drugi stroški 17.247 
 2746 Materialni stroški 17.247 
 2 Financiranje javnih služb 28.420 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 28.420 
 5453 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 28.420 
 3 Programi 711 
 6285 Investicije 711 
 3644 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 711 

 6238 Upravna enota Radlje ob Dravi 62.703 
 1 Uprava in administracija 54.398 
 1010 Plače 47.755 
 5124 Plače 47.755 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.643 
 2748 Materialni stroški 6.643 
 2 Financiranje javnih služb 8.095 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 8.095 
 5455 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 8.095 
 3 Programi 209 
 6285 Investicije 209 
 3645 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 209 

 6239 Upravna enota Radovljica 116.220 
 1 Uprava in administracija 102.300 
 1010 Plače 88.105 
 5127 Plače 88.105 
 1020 Materialni in drugi stroški 14.195 
 2760 Materialni stroški 14.195 
 2 Financiranje javnih služb 13.602 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 13.602 
 5456 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 13.602 
 3 Programi 318 
 6285 Investicije 318 
 3646 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 318 
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A. Bilanca odhodkov 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6240 Upravna enota Ravne na Koroškem 100.141 
 1 Uprava in administracija 90.802 
 1010 Plače 80.243 
 5131 Plače 80.243 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.559 
 2763 Materialni stroški 10.559 
 2 Financiranje javnih služb 9.008 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 9.008 
 5457 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 9.008 
 3 Programi 331 
 6285 Investicije 331 
 3651 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 331 

 6241 Upravna enota Ribnica 57.427 
 1 Uprava in administracija 51.769 
 1010 Plače 46.389 
 5156 Plače 46.389 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.380 
 2775 Materialni stroški 5.380 
 2 Financiranje javnih služb 5.659 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 5.659 
 5458 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 5.659 
 3 Programi 0 
 6285 Investicije 0 
 3654 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 

 6242 Upravna enota Ruše 78.274 
 1 Uprava in administracija 71.467 
 1010 Plače 62.484 
 5174 Plače 62.484 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.982 
 2779 Materialni stroški 8.982 
 2 Financiranje javnih služb 6.577 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 6.577 
 5459 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 6.577 
 3 Programi 230 
 6285 Investicije 230 
 3657 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 230 

 6243 Upravna enota Sevnica 71.371 
 1 Uprava in administracija 62.651 
 1010 Plače 52.899 
 5187 Plače 52.899 
 1020 Materialni in drugi stroški 9.751 
 2788 Materialni stroški 9.751 
 2 Financiranje javnih služb 8.497 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 8.497 
 5460 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 8.497 
 3 Programi 223 
 6285 Investicije 223 
 3660 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 223 
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 6244 Upravna enota Sežana 106.244 
 1 Uprava in administracija 95.905 
 1010 Plače 80.805 
 5200 Plače 80.805 
 1020 Materialni in drugi stroški 15.100 
 2789 Materialni stroški 15.100 
 2 Financiranje javnih služb 10.014 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 10.014 
 5461 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 10.014 
 3 Programi 325 
 6285 Investicije 325 
 3661 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 325 

 6245 Upravna enota Slovenj Gradec 84.102 
 1 Uprava in administracija 75.209 
 1010 Plače 66.242 
 5219 Plače 66.242 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.967 
 2792 Materialni stroški 8.967 
 2 Financiranje javnih služb 8.656 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 8.656 
 5462 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 8.656 
 3 Programi 237 
 6285 Investicije 237 
 3662 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 237 

 6246 Upravna enota Slovenska Bistrica 110.403 
 1 Uprava in administracija 94.774 
 1010 Plače 83.372 
 5225 Plače 83.372 
 1020 Materialni in drugi stroški 11.402 
 2793 Materialni stroški 11.402 
 2 Financiranje javnih služb 15.311 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 15.311 
 5463 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 15.311 
 3 Programi 318 
 6285 Investicije 318 
 3665 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 318 

 6247 Upravna enota Slovenske Konjice 83.677 
 1 Uprava in administracija 73.180 
 1010 Plače 63.229 
 5230 Plače 63.229 
 1020 Materialni in drugi stroški 9.951 
 2794 Materialni stroški 9.951 
 2 Financiranje javnih služb 10.247 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 10.247 
 5464 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 10.247 
 3 Programi 250 
 6285 Investicije 250 
 3667 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 250 
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 6248 Upravna enota Šentjur pri Celju 80.891 
 1 Uprava in administracija 69.842 
 1010 Plače 61.499 
 5241 Plače 61.499 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.343 
 2795 Materialni stroški 8.343 
 2 Financiranje javnih služb 10.853 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 10.853 
 5465 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 10.853 
 3 Programi 196 
 6285 Investicije 196 
 3668 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 196 

 6249 Upravna enota Škofja Loka 106.992 
 1 Uprava in administracija 92.546 
 1010 Plače 78.594 
 5247 Plače 78.594 
 1020 Materialni in drugi stroški 13.953 
 2796 Materialni stroški 13.953 
 2 Financiranje javnih služb 14.128 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 14.128 
 5454 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 14.128 
 3 Programi 318 
 6285 Investicije 318 
 3670 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 318 

 6250 Upravna enota Šmarje pri Jelšah 144.225 
 1 Uprava in administracija 128.068 
 1010 Plače 115.288 
 5287 Plače 115.288 
 1020 Materialni in drugi stroški 12.781 
 2797 Materialni stroški 12.781 
 2 Financiranje javnih služb 15.703 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 15.703 
 5477 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 15.703 
 3 Programi 453 
 6285 Investicije 453 
 3674 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 453 
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 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6251 Upravna enota Tolmin 102.969 
 1 Uprava in administracija 97.973 
 1010 Plače 81.854 
 5290 Plače 81.854 
 1020 Materialni in drugi stroški 14.535 
 2798 Materialni stroški 14.535 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 1.584 
 8716 Osnovna sredstva - sredstva odškodnine 1.290 
 8720 Oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja 294 
 2 Financiranje javnih služb 4.652 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 4.652 
 5478 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 4.652 
 3 Programi 344 
 6285 Investicije 344 
 3676 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 344 

 6252 Upravna enota Trbovlje 78.447 
 1 Uprava in administracija 70.447 
 1010 Plače 62.599 
 5293 Plače 62.599 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.848 
 2799 Materialni stroški 7.848 
 2 Financiranje javnih služb 7.750 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 7.750 
 5480 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 7.750 
 3 Programi 250 
 6285 Investicije 250 
 3681 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 250 

 6253 Upravna enota Trebnje 77.026 
 1 Uprava in administracija 68.116 
 1010 Plače 58.541 
 5297 Plače 58.541 
 1020 Materialni in drugi stroški 9.575 
 2803 Materialni stroški 9.575 
 2 Financiranje javnih služb 8.910 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 8.910 
 5481 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 8.910 
 3 Programi 0 
 6285 Investicije 0 
 3682 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 
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 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6254 Upravna enota Tržič 73.943 
 1 Uprava in administracija 67.679 
 1010 Plače 59.591 
 5305 Plače 59.591 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.087 
 2805 Materialni stroški 8.087 
 2 Financiranje javnih služb 6.049 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 6.049 
 5482 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 6.049 
 3 Programi 216 
 6285 Investicije 216 
 3683 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 216 

 6255 Upravna enota Velenje 130.093 
 1 Uprava in administracija 111.752 
 1010 Plače 94.287 
 5335 Plače 94.287 
 1020 Materialni in drugi stroški 17.465 
 2806 Materialni stroški 17.465 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 0 
 8611 Oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja 0 
 2 Financiranje javnih služb 17.955 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 17.955 
 5486 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 17.955 
 3 Programi 386 
 6285 Investicije 386 
 3687 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 386 

 6256 Upravna enota Vrhnika 70.635 
 1 Uprava in administracija 61.605 
 1010 Plače 54.619 
 5360 Plače 54.619 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.986 
 2807 Materialni stroški 6.986 
 2 Financiranje javnih služb 8.833 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 8.833 
 5488 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 8.833 
 3 Programi 196 
 6285 Investicije 196 
 3689 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 196 
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 6257 Upravna enota Zagorje ob Savi 61.104 
 1 Uprava in administracija 53.818 
 1010 Plače 47.487 
 5363 Plače 47.487 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.332 
 2808 Materialni stroški 6.332 
 2 Financiranje javnih služb 7.090 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 7.090 
 5490 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 7.090 
 3 Programi 196 
 6285 Investicije 196 
 3690 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 196 

 6258 Upravna enota Žalec 149.323 
 1 Uprava in administracija 129.307 
 1010 Plače 114.929 
 5366 Plače 114.929 
 1020 Materialni in drugi stroški 14.377 
 2809 Materialni stroški 14.377 
 2 Financiranje javnih služb 19.610 
 6201 Izvajanje upravnih postopkov 19.610 
 5493 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 19.610 
 3 Programi 406 
 6285 Investicije 406 
 3691 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 406 
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 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 41 VRHOVNO SODIŠČE RS 665.713 
 4111 Vrhovno sodišče RS 662.650 
 1 Uprava in administracija 331.813 
 1010 Plače 305.020 
 3053 Plače 305.020 
 1020 Materialni in drugi stroški 26.793 
 3377 Materialni stroški 26.793 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 0 
 8378 Sredstva od prodaje pohištva 0 
 2 Financiranje javnih služb 0 
 4101 Brezplačna pravna pomoč 0 
 6660 Brezplačna pravna pomoč 0 
 3 Programi 330.837 
 4151 Centralna pravosodna knjižnica 1.421 
 6880 Centralna pravosodna knjižnica 1.421 
 4185 Investicije 184.852 
 7948 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 685 
 7949 Informatizacija sodišč 167.680 
 7950 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 16.487 
 4191 Donacije sodišč 144.564 
 7951 PHARE - Posodobitve zemljiškega katastra in zemljiške knjige 0 
 8559 PHARE CFCU - Slovenski nacionalni program - SNP 99 144.564 

 4112 Sodni svet RS 3.063 
 1 Uprava in administracija 2.987 
 1010 Plače 1.450 
 6728 Plače 1.450 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.538 
 6729 Materialni stroški 1.538 
 3 Programi 75 
 4185 Investicije 75 
 6730 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 75 

 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 7.211.094 
 4211 Višje sodišče Celje 134.783 
 1 Uprava in administracija 134.413 
 1010 Plače 132.251 
 3055 Plače 132.251 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.162 
 3379 Materialni stroški 2.162 
 3 Programi 370 
 4285 Investicije 370 
 2939 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 370 
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 MIN/PU/Sklop Znesek 

 4212 Višje sodišče Koper 132.675 
 1 Uprava in administracija 132.275 
 1010 Plače 130.262 
 3056 Plače 130.262 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.013 
 3380 Materialni stroški 2.013 
 3 Programi 400 
 4285 Investicije 400 
 2940 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 400 

 4213 Višje sodišče Ljubljana 497.222 
 1 Uprava in administracija 495.974 
 1010 Plače 486.944 
 3057 Plače 486.944 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.721 
 3381 Materialni stroški 8.721 
 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 308 
 8401 Nakup opreme - sredstva od prodaje državnega premoženja 308 
 3 Programi 1.248 
 4285 Investicije 1.248 
 7953 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.248 

 4214 Višje sodišče Maribor 227.400 
 1 Uprava in administracija 226.668 
 1010 Plače 221.083 
 3058 Plače 221.083 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.585 
 3382 Materialni stroški 5.585 
 3 Programi 732 
 4285 Investicije 732 
 7958 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 732 

 4215 Okrožno sodišče v Celju 749.714 
 1 Uprava in administracija 747.638 
 1010 Plače 612.921 
 3073 Plače 612.921 
 1020 Materialni in drugi stroški 134.717 
 3397 Materialni stroški 134.717 
 3 Programi 2.076 
 4285 Investicije 2.076 
 2941 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.076 

 4216 Okrožno sodišče v Kopru 570.738 
 1 Uprava in administracija 569.115 
 1010 Plače 453.072 
 3074 Plače 453.072 
 1020 Materialni in drugi stroški 116.043 
 3398 Materialni stroški 116.043 
 3 Programi 1.623 
 4285 Investicije 1.623 
 2942 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.623 
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 MIN/PU/Sklop Znesek 

 4217 Okrožno sodišče v Kranju 456.045 
 1 Uprava in administracija 454.610 
 1010 Plače 374.377 
 3075 Plače 374.377 
 1020 Materialni in drugi stroški 80.233 
 3399 Materialni stroški 80.233 
 3 Programi 1.435 
 4285 Investicije 1.435 
 2943 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.435 

 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani 2.096.744 
 1 Uprava in administracija 2.091.421 
 1010 Plače 1.485.351 
 3076 Plače 1.485.351 
 1020 Materialni in drugi stroški 606.070 
 3400 Materialni stroški 606.070 
 3 Programi 5.323 
 4285 Investicije 5.323 
 7965 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 5.323 

 4219 Okrožno sodišče v Mariboru 704.087 
 1 Uprava in administracija 701.890 
 1010 Plače 573.343 
 3077 Plače 573.343 
 1020 Materialni in drugi stroški 128.547 
 3401 Materialni stroški 128.547 
 3 Programi 2.197 
 4285 Investicije 2.197 
 2944 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 2.197 

 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti 348.036 
 1 Uprava in administracija 346.911 
 1010 Plače 295.678 
 3078 Plače 295.678 
 1020 Materialni in drugi stroški 51.233 
 3402 Materialni stroški 51.233 
 3 Programi 1.125 
 4285 Investicije 1.125 
 2945 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.125 

 4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici 322.675 
 1 Uprava in administracija 321.739 
 1010 Plače 267.123 
 3079 Plače 267.123 
 1020 Materialni in drugi stroški 54.616 
 3403 Materialni stroški 54.616 
 3 Programi 936 
 4285 Investicije 936 
 2948 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 936 
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 MIN/PU/Sklop Znesek 

 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu 314.518 
 1 Uprava in administracija 313.597 
 1010 Plače 264.488 
 3080 Plače 264.488 
 1020 Materialni in drugi stroški 49.109 
 3404 Materialni stroški 49.109 
 3 Programi 921 
 4285 Investicije 921 
 7972 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 921 

 4223 Okrožno sodišče v Krškem 232.072 
 1 Uprava in administracija 231.392 
 1010 Plače 185.457 
 4540 Plače 185.457 
 1020 Materialni in drugi stroški 45.935 
 5663 Materialni stroški 45.935 
 3 Programi 680 
 4285 Investicije 680 
 2969 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 680 

 4224 Okrožno sodišče na Ptuju 226.200 
 1 Uprava in administracija 225.588 
 1010 Plače 186.163 
 4546 Plače 186.163 
 1020 Materialni in drugi stroški 39.425 
 5669 Materialni stroški 39.425 
 3 Programi 612 
 4285 Investicije 612 
 2972 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 612 

 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 198.184 
 1 Uprava in administracija 197.656 
 1010 Plače 167.053 
 4547 Plače 167.053 
 1020 Materialni in drugi stroški 30.603 
 5670 Materialni stroški 30.603 
 3 Programi 529 
 4285 Investicije 529 
 7975 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 529 

 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 219.168 
 4611 Upravno sodišče Republike Slovenije 219.168 
 1 Uprava in administracija 218.715 
 1010 Plače 189.080 
 2653 Plače 189.080 
 1020 Materialni in drugi stroški 29.635 
 2659 Materialni stroški 29.635 
 3 Programi 453 
 4685 Investicije 453 
 3588 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 453 
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 MIN/PU/Sklop Znesek 

 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 568.664 
 5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 109.821 
 1 Uprava in administracija 109.617 
 1010 Plače 104.272 
 4100 Plače 104.272 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.345 
 4103 Materialni stroški 5.345 
 3 Programi 204 
 5085 Investicije 204 
 3601 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 204 

 5012 Delovno sodišče v Celju 48.602 
 1 Uprava in administracija 48.481 
 1010 Plače 40.834 
 4110 Plače 40.834 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.647 
 4113 Materialni stroški 7.647 
 3 Programi 121 
 5085 Investicije 121 
 3602 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 121 

 5013 Delovno sodišče v Kopru 48.910 
 1 Uprava in administracija 48.751 
 1010 Plače 42.664 
 4120 Plače 42.664 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.088 
 4123 Materialni stroški 6.088 
 3 Programi 158 
 5085 Investicije 158 
 3603 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 158 

 5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 247.703 
 1 Uprava in administracija 247.114 
 1010 Plače 213.973 
 4130 Plače 213.973 
 1020 Materialni in drugi stroški 33.142 
 4133 Materialni stroški 33.142 
 3 Programi 589 
 5085 Investicije 589 
 3604 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 589 

 5015 Delovno sodišče v Mariboru 113.628 
 1 Uprava in administracija 113.357 
 1010 Plače 96.712 
 4140 Plače 96.712 
 1020 Materialni in drugi stroški 16.645 
 4143 Materialni stroški 16.645 
 3 Programi 272 
 5085 Investicije 272 
 3605 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 272 
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 MIN/PU/Sklop Znesek 

 44 TOŽILSTVA 1.286.686 
 4411 Državno tožilstvo RS 157.219 
 1 Uprava in administracija 157.030 
 1010 Plače 131.707 
 3054 Plače 131.707 
 1020 Materialni in drugi stroški 25.323 
 3378 Materialni stroški 25.323 
 3 Programi 189 
 4485 Investicije 189 
 2981 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 189 

 4412 Višje državno tožilstvo v Celju 39.087 
 1 Uprava in administracija 39.057 
 1010 Plače 33.693 
 3059 Plače 33.693 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.364 
 3383 Materialni stroški 5.364 
 3 Programi 30 
 4485 Investicije 30 
 2988 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 30 

 4413 Višje državno tožilstvo v Kopru 22.519 
 1 Uprava in administracija 22.496 
 1010 Plače 21.719 
 3060 Plače 21.719 
 1020 Materialni in drugi stroški 777 
 3384 Materialni stroški 777 
 3 Programi 23 
 4485 Investicije 23 
 2989 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani 75.260 
 1 Uprava in administracija 75.169 
 1010 Plače 63.806 
 3061 Plače 63.806 
 1020 Materialni in drugi stroški 11.363 
 3385 Materialni stroški 11.363 
 3 Programi 91 
 4485 Investicije 91 
 2991 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 91 

 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru 39.665 
 1 Uprava in administracija 39.604 
 1010 Plače 37.555 
 3062 Plače 37.555 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.049 
 3386 Materialni stroški 2.049 
 3 Programi 60 
 4485 Investicije 60 
 2992 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 60 
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 MIN/PU/Sklop Znesek 

 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju 124.113 
 1 Uprava in administracija 123.879 
 1010 Plače 116.777 
 3081 Plače 116.777 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.102 
 3405 Materialni stroški 7.102 
 3 Programi 234 
 4485 Investicije 234 
 2993 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 234 

 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru 82.347 
 1 Uprava in administracija 82.211 
 1010 Plače 67.421 
 3082 Plače 67.421 
 1020 Materialni in drugi stroški 14.791 
 3406 Materialni stroški 14.791 
 3 Programi 136 
 4485 Investicije 136 
 2997 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 136 

 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju 74.485 
 1 Uprava in administracija 74.303 
 1010 Plače 70.280 
 3083 Plače 70.280 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.023 
 3407 Materialni stroški 4.023 
 3 Programi 181 
 4485 Investicije 181 
 3565 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 181 

 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 252.563 
 1 Uprava in administracija 252.563 
 1010 Plače 233.151 
 3084 Plače 233.151 
 1020 Materialni in drugi stroški 19.412 
 3408 Materialni stroški 19.412 
 3 Programi 0 
 4485 Investicije 0 
 7987 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 

 4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 122.869 
 1 Uprava in administracija 122.552 
 1010 Plače 117.838 
 3085 Plače 117.838 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.714 
 3409 Materialni stroški 4.714 
 3 Programi 317 
 4485 Investicije 317 
 3566 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 317 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 63.493 
 1 Uprava in administracija 63.342 
 1010 Plače 60.764 
 3086 Plače 60.764 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.578 
 3410 Materialni stroški 2.578 
 3 Programi 151 
 4485 Investicije 151 
 3567 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 151 

 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 52.968 
 1 Uprava in administracija 52.854 
 1010 Plače 44.123 
 3087 Plače 44.123 
 1020 Materialni in drugi stroški 8.732 
 3411 Materialni stroški 8.732 
 3 Programi 113 
 4485 Investicije 113 
 3568 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 113 

 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 57.713 
 1 Uprava in administracija 57.607 
 1010 Plače 55.111 
 3088 Plače 55.111 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.496 
 3412 Materialni stroški 2.496 
 3 Programi 106 
 4485 Investicije 106 
 3569 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 106 

 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem 38.840 
 1 Uprava in administracija 38.742 
 1010 Plače 36.922 
 4560 Plače 36.922 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.820 
 5683 Materialni stroški 1.820 
 3 Programi 98 
 4485 Investicije 98 
 3576 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 98 

 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 42.848 
 1 Uprava in administracija 42.765 
 1010 Plače 40.206 
 4566 Plače 40.206 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.559 
 5689 Materialni stroški 2.559 
 3 Programi 83 
 4485 Investicije 83 
 3578 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 83 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 40.700 
 1 Uprava in administracija 40.617 
 1010 Plače 35.496 
 6039 Plače 35.496 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.120 
 6042 Materialni stroški 5.120 
 3 Programi 83 
 4485 Investicije 83 
 3585 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 83 

 452 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 61.357 
 4512 Družbeni pravobranilec RS 61.357 
 1 Uprava in administracija 61.236 
 1010 Plače 55.800 
 3050 Plače 55.800 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.436 
 3374 Materialni stroški 5.436 
 3 Programi 121 
 4585 Investicije 121 
 7994 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 121 

 454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 666.275 
 4514 Državno pravobranilstvo RS 666.275 
 1 Uprava in administracija 366.095 
 1010 Plače 316.142 
 3052 Plače 316.142 
 1020 Materialni in drugi stroški 49.952 
 3376 Materialni stroški 49.952 
 3 Programi 300.180 
 4551 Odškodnine 299.463 
 8436 Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim 299.463 
 4585 Investicije 717 
 3586 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 717 

 49 SENAT ZA PREKRŠKE RS 146.442 
 4911 Senat za prekrške Republike Slovenije 146.442 
 1 Uprava in administracija 146.223 
 1010 Plače 118.746 
 3051 Plače 118.746 
 1020 Materialni in drugi stroški 27.477 
 3375 Materialni stroški 27.477 
 3 Programi 219 
 4985 Investicije 219 
 3589 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 219 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 61 SODNIKI ZA PREKRŠKE 1.325.389 
 6101 Sodnik za prekrške Ajdovščina 17.086 
 1 Uprava in administracija 17.049 
 1010 Plače 14.760 
 4618 Plače 14.760 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.289 
 3692 Materialni stroški 2.289 
 3 Programi 37 
 6185 Investicije 37 
 3762 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 37 

 6102 Sodnik za prekrške Brežice 23.671 
 1 Uprava in administracija 23.611 
 1010 Plače 19.727 
 4624 Plače 19.727 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.885 
 3693 Materialni stroški 3.885 
 3 Programi 60 
 6185 Investicije 60 
 3763 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 60 

 6103 Sodnik za prekrške Celje 41.490 
 1 Uprava in administracija 41.399 
 1010 Plače 34.207 
 4628 Plače 34.207 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.192 
 3694 Materialni stroški 7.192 
 3 Programi 91 
 6185 Investicije 91 
 3764 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 91 

 6104 Sodnik za prekrške Cerknica 7.784 
 1 Uprava in administracija 7.770 
 1010 Plače 6.609 
 4632 Plače 6.609 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.160 
 3695 Materialni stroški 1.160 
 3 Programi 15 
 6185 Investicije 15 
 3765 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 15 

 6105 Sodnik za prekrške Črnomelj 23.565 
 1 Uprava in administracija 23.520 
 1010 Plače 17.593 
 4635 Plače 17.593 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.927 
 3696 Materialni stroški 5.927 
 3 Programi 45 
 6185 Investicije 45 
 3766 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 45 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6106 Sodnik za prekrške Domžale 32.260 
 1 Uprava in administracija 32.192 
 1010 Plače 25.890 
 4638 Plače 25.890 
 1020 Materialni in drugi stroški 6.302 
 3697 Materialni stroški 6.302 
 3 Programi 68 
 6185 Investicije 68 
 3767 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 68 

 6107 Sodnik za prekrške Dravograd 10.537 
 1 Uprava in administracija 10.515 
 1010 Plače 7.926 
 4641 Plače 7.926 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.589 
 3698 Materialni stroški 2.589 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3768 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6108 Sodnik za prekrške Gornja Radgona 18.896 
 1 Uprava in administracija 18.859 
 1010 Plače 16.199 
 4644 Plače 16.199 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.659 
 3699 Materialni stroški 2.659 
 3 Programi 37 
 6185 Investicije 37 
 3769 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 37 

 6109 Sodnik za prekrške Grosuplje 15.475 
 1 Uprava in administracija 15.430 
 1010 Plače 10.957 
 4647 Plače 10.957 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.473 
 3700 Materialni stroški 4.473 
 3 Programi 45 
 6185 Investicije 45 
 3770 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 45 

 6110 Sodnik za prekrške Hrastnik 9.223 
 1 Uprava in administracija 9.201 
 1010 Plače 7.837 
 4659 Plače 7.837 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.363 
 3702 Materialni stroški 1.363 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3771 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6111 Sodnik za prekrške Idrija 11.056 
 1 Uprava in administracija 11.033 
 1010 Plače 8.706 
 4662 Plače 8.706 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.327 
 3703 Materialni stroški 2.327 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3772 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6112 Sodnik za prekrške Ilirska Bistrica 15.885 
 1 Uprava in administracija 15.848 
 1010 Plače 13.981 
 4665 Plače 13.981 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.867 
 3704 Materialni stroški 1.867 
 3 Programi 38 
 6185 Investicije 38 
 3773 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 38 

 6113 Sodnik za prekrške Izola 12.589 
 1 Uprava in administracija 12.544 
 1010 Plače 10.429 
 4668 Plače 10.429 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.115 
 3705 Materialni stroški 2.115 
 3 Programi 45 
 6185 Investicije 45 
 3774 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 45 

 6114 Sodnik za prekrške Jesenice 20.947 
 1 Uprava in administracija 20.895 
 1010 Plače 17.651 
 4671 Plače 17.651 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.243 
 3706 Materialni stroški 3.243 
 3 Programi 53 
 6185 Investicije 53 
 3775 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 53 

 6115 Sodnik za prekrške Kamnik 18.935 
 1 Uprava in administracija 18.890 
 1010 Plače 16.383 
 4674 Plače 16.383 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.507 
 3707 Materialni stroški 2.507 
 3 Programi 45 
 6185 Investicije 45 
 3776 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 45 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6116 Sodnik za prekrške Kočevje 16.595 
 1 Uprava in administracija 16.557 
 1010 Plače 13.590 
 4677 Plače 13.590 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.968 
 3708 Materialni stroški 2.968 
 3 Programi 38 
 6185 Investicije 38 
 3777 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 38 

 6117 Sodnik za prekrške Koper 37.162 
 1 Uprava in administracija 37.079 
 1010 Plače 32.765 
 4680 Plače 32.765 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.314 
 3709 Materialni stroški 4.314 
 3 Programi 83 
 6185 Investicije 83 
 3778 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 83 

 6118 Sodnik za prekrške Kranj 35.675 
 1 Uprava in administracija 35.599 
 1010 Plače 27.801 
 4683 Plače 27.801 
 1020 Materialni in drugi stroški 7.798 
 3710 Materialni stroški 7.798 
 3 Programi 75 
 6185 Investicije 75 
 3779 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 75 

 6119 Sodnik za prekrške Krško 26.005 
 1 Uprava in administracija 25.945 
 1010 Plače 20.513 
 4686 Plače 20.513 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.433 
 3711 Materialni stroški 5.433 
 3 Programi 60 
 6185 Investicije 60 
 3780 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 60 

 6120 Sodnik za prekrške Laško 14.881 
 1 Uprava in administracija 14.844 
 1010 Plače 12.135 
 4689 Plače 12.135 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.709 
 3712 Materialni stroški 2.709 
 3 Programi 38 
 6185 Investicije 38 
 3781 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 38 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6121 Sodnik za prekrške Lenart 10.737 
 1 Uprava in administracija 10.714 
 1010 Plače 8.579 
 4692 Plače 8.579 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.135 
 3713 Materialni stroški 2.135 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3782 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6122 Sodnik za prekrške Lendava 14.166 
 1 Uprava in administracija 14.136 
 1010 Plače 11.475 
 4695 Plače 11.475 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.661 
 3714 Materialni stroški 2.661 
 3 Programi 30 
 6185 Investicije 30 
 3783 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 30 

 6123 Sodnik za prekrške Litija 9.291 
 1 Uprava in administracija 9.269 
 1010 Plače 7.415 
 4698 Plače 7.415 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.854 
 3715 Materialni stroški 1.854 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3785 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6124 Sodnik za prekrške Ljubljana 227.695 
 1 Uprava in administracija 227.122 
 1010 Plače 169.398 
 4704 Plače 169.398 
 1020 Materialni in drugi stroški 57.724 
 3716 Materialni stroški 57.724 
 3 Programi 574 
 6185 Investicije 574 
 3794 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 574 

 6125 Sodnik za prekrške Ljutomer 21.202 
 1 Uprava in administracija 21.164 
 1010 Plače 15.936 
 4707 Plače 15.936 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.229 
 3717 Materialni stroški 5.229 
 3 Programi 37 
 6185 Investicije 37 
 3799 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 37 
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 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6126 Sodnik za prekrške Logatec 8.036 
 1 Uprava in administracija 8.021 
 1010 Plače 6.853 
 4711 Plače 6.853 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.168 
 3718 Materialni stroški 1.168 
 3 Programi 15 
 6185 Investicije 15 
 3801 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 15 

 6127 Sodnik za prekrške Maribor 94.872 
 1 Uprava in administracija 94.661 
 1010 Plače 77.884 
 4714 Plače 77.884 
 1020 Materialni in drugi stroški 16.777 
 3719 Materialni stroški 16.777 
 3 Programi 211 
 6185 Investicije 211 
 3802 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 211 

 6129 Sodnik za prekrške Mozirje 8.625 
 1 Uprava in administracija 8.602 
 1010 Plače 7.129 
 4717 Plače 7.129 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.473 
 3721 Materialni stroški 1.473 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3808 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6130 Sodnik za prekrške Murska Sobota 38.095 
 1 Uprava in administracija 38.005 
 1010 Plače 27.456 
 4723 Plače 27.456 
 1020 Materialni in drugi stroški 10.549 
 3722 Materialni stroški 10.549 
 3 Programi 90 
 6185 Investicije 90 
 3809 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 90 

 6131 Sodnik za prekrške Nova Gorica 39.948 
 1 Uprava in administracija 39.850 
 1010 Plače 35.437 
 4726 Plače 35.437 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.414 
 3723 Materialni stroški 4.414 
 3 Programi 98 
 6185 Investicije 98 
 3810 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 98 
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 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6132 Sodnik za prekrške Novo mesto 46.682 
 1 Uprava in administracija 46.562 
 1010 Plače 32.617 
 4729 Plače 32.617 
 1020 Materialni in drugi stroški 13.945 
 3724 Materialni stroški 13.945 
 3 Programi 121 
 6185 Investicije 121 
 3811 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 121 

 6133 Sodnik za prekrške Ormož 15.644 
 1 Uprava in administracija 15.614 
 1010 Plače 12.819 
 4743 Plače 12.819 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.795 
 3725 Materialni stroški 2.795 
 3 Programi 30 
 6185 Investicije 30 
 3813 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 30 

 6135 Sodnik za prekrške Piran 14.585 
 1 Uprava in administracija 14.548 
 1010 Plače 9.830 
 4752 Plače 9.830 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.717 
 3727 Materialni stroški 4.717 
 3 Programi 38 
 6185 Investicije 38 
 3817 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 38 

 6136 Sodnik za prekrške Postojna 17.026 
 1 Uprava in administracija 16.988 
 1010 Plače 14.506 
 4758 Plače 14.506 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.482 
 3728 Materialni stroški 2.482 
 3 Programi 38 
 6185 Investicije 38 
 3820 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 38 

 6137 Sodnik za prekrške Ptuj 45.578 
 1 Uprava in administracija 45.465 
 1010 Plače 39.895 
 4769 Plače 39.895 
 1020 Materialni in drugi stroški 5.570 
 3729 Materialni stroški 5.570 
 3 Programi 113 
 6185 Investicije 113 
 3821 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 113 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6138 Sodnik za prekrške Radlje ob Dravi 10.706 
 1 Uprava in administracija 10.676 
 1010 Plače 8.804 
 4772 Plače 8.804 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.872 
 3730 Materialni stroški 1.872 
 3 Programi 30 
 6185 Investicije 30 
 3822 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 30 

 6139 Sodnik za prekrške Radovljica 24.317 
 1 Uprava in administracija 24.265 
 1010 Plače 22.094 
 4775 Plače 22.094 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.171 
 3731 Materialni stroški 2.171 
 3 Programi 53 
 6185 Investicije 53 
 3824 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 53 

 6140 Sodnik za prekrške Ravne na Koroškem 16.733 
 1 Uprava in administracija 16.696 
 1010 Plače 13.689 
 4792 Plače 13.689 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.007 
 3732 Materialni stroški 3.007 
 3 Programi 38 
 6185 Investicije 38 
 3825 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 38 

 6141 Sodnik za prekrške Ribnica 12.011 
 1 Uprava in administracija 11.989 
 1010 Plače 9.181 
 4797 Plače 9.181 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.808 
 3733 Materialni stroški 2.808 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3827 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6143 Sodnik za prekrške Sevnica 9.016 
 1 Uprava in administracija 8.993 
 1010 Plače 7.250 
 4833 Plače 7.250 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.744 
 3735 Materialni stroški 1.744 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3829 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 
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 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6144 Sodnik za prekrške Sežana 26.253 
 1 Uprava in administracija 26.201 
 1010 Plače 22.148 
 4836 Plače 22.148 
 1020 Materialni in drugi stroški 4.052 
 3736 Materialni stroški 4.052 
 3 Programi 53 
 6185 Investicije 53 
 3831 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 53 

 6145 Sodnik za prekrške Slovenj Gradec 16.603 
 1 Uprava in administracija 16.558 
 1010 Plače 13.435 
 4839 Plače 13.435 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.122 
 3737 Materialni stroški 3.122 
 3 Programi 45 
 6185 Investicije 45 
 3832 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 45 

 6146 Sodnik za prekrške Slovenska Bistrica 21.583 
 1 Uprava in administracija 21.538 
 1010 Plače 17.731 
 4842 Plače 17.731 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.808 
 3738 Materialni stroški 3.808 
 3 Programi 45 
 6185 Investicije 45 
 3836 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 45 

 6147 Sodnik za prekrške Slovenske Konjice 16.910 
 1 Uprava in administracija 16.865 
 1010 Plače 14.289 
 4845 Plače 14.289 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.576 
 3739 Materialni stroški 2.576 
 3 Programi 45 
 6185 Investicije 45 
 3837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 45 

 6148 Sodnik za prekrške Šentjur pri Celju 11.825 
 1 Uprava in administracija 11.802 
 1010 Plače 8.823 
 4848 Plače 8.823 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.979 
 3742 Materialni stroški 2.979 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3838 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6149 Sodnik za prekrške Škofja Loka 10.294 
 1 Uprava in administracija 10.272 
 1010 Plače 8.558 
 4855 Plače 8.558 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.713 
 3743 Materialni stroški 1.713 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3840 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6150 Sodnik za prekrške Šmarje pri Jelšah 18.800 
 1 Uprava in administracija 18.740 
 1010 Plače 15.382 
 4858 Plače 15.382 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.359 
 3748 Materialni stroški 3.359 
 3 Programi 60 
 6185 Investicije 60 
 3841 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 60 

 6151 Sodnik za prekrške Tolmin 7.909 
 1 Uprava in administracija 7.887 
 1010 Plače 6.832 
 4861 Plače 6.832 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.055 
 3749 Materialni stroški 1.055 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3842 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6152 Sodnik za prekrške Trbovlje 11.584 
 1 Uprava in administracija 11.554 
 1010 Plače 10.217 
 4866 Plače 10.217 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.337 
 3750 Materialni stroški 1.337 
 3 Programi 30 
 6185 Investicije 30 
 3843 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 30 

 6153 Sodnik za prekrške Trebnje 10.040 
 1 Uprava in administracija 10.018 
 1010 Plače 8.155 
 4870 Plače 8.155 
 1020 Materialni in drugi stroški 1.863 
 3751 Materialni stroški 1.863 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3844 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 
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A. Bilanca odhodkov 
 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 6154 Sodnik za prekrške Tržič 13.066 
 1 Uprava in administracija 13.044 
 1010 Plače 9.733 
 4874 Plače 9.733 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.311 
 3757 Materialni stroški 3.311 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3845 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6155 Sodnik za prekrške Velenje 19.816 
 1 Uprava in administracija 19.741 
 1010 Plače 15.798 
 4877 Plače 15.798 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.943 
 3758 Materialni stroški 3.943 
 3 Programi 75 
 6185 Investicije 75 
 3846 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 75 

 6156 Sodnik za prekrške Vrhnika 18.653 
 1 Uprava in administracija 18.615 
 1010 Plače 16.090 
 4880 Plače 16.090 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.525 
 3759 Materialni stroški 2.525 
 3 Programi 37 
 6185 Investicije 37 
 3847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 37 

 6157 Sodnik za prekrške Zagorje ob Savi 9.786 
 1 Uprava in administracija 9.763 
 1010 Plače 7.687 
 4883 Plače 7.687 
 1020 Materialni in drugi stroški 2.076 
 3760 Materialni stroški 2.076 
 3 Programi 23 
 6185 Investicije 23 
 3848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 23 

 6158 Sodnik za prekrške Žalec 17.579 
 1 Uprava in administracija 17.519 
 1010 Plače 14.373 
 4886 Plače 14.373 
 1020 Materialni in drugi stroški 3.146 
 3761 Materialni stroški 3.146 
 3 Programi 60 
 6185 Investicije 60 
 3849 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 60 
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 
 1 NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 131 USTAVNO SODIŠČE 0 
 1311 Ustavno sodišče 0 
 3 Programi 0 
 1351 Dana posojila za stanov. kredite 0 
 6638 Dolgoročna stanovanjska posojila 0 
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 3.571.038 
 1611 Ministrstvo za finance 3.571.038 
 3 Programi 268.812 
 1696 Kupnine 158.812 
 7246 Sred.za poplač.vojne odškodnine in odšk.po z.o popr.krivic 158.812 
 9971 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov (B) 110.000 
 8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov 110.000 
 4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 3.302.225 
 9960 Jamstva 3.302.225 
 6611 Jamstva Republike Slovenije 3.302.225 

 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 1.661.425 
 2111 Ministrstvo za gospodarstvo 1.661.425 
 3 Programi 1.661.425 
 2158 Gospodarstvo (prestr.ind., poveč. konkurenčnosti)B 0 
 4024 Dokapitalizacija Slovenskih železarn 0 
 5863 Dokapitalizacija slovenskih železarn 0 
 2159 Energetika - dokapitalizacija 0 
 8484 Dokapitalizacija v javna podjetja - energetika 0 
 2196 Kupnine 354.992 
 7247 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva 242.889 
 7248 Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva 112.103 
 2261 Kupnine 859.455 
 2025 Dokap.sklada za spodb.reg.razv.in ohran.posel.slov.podeželja 214.864 
 2028 Sred.za spodbuj.in kred.izvoza in dokapitalizacija SID 467.095 
 2031 Sred.za ustvarjanje gosp.osnove za avtohtone nar.skupnosti 46.710 
 2033 Sred.za porav.obv.upravičencem po zak.o denac.-Sl.odšk.sklad 130.787 
 2291 Tuje donacije 110.669 
 2145 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - "RIBNICA" - COP 97 - SL 9707 110.669 
 3452 Sklad za investiranje v razvoj tehnologij 0 
 2035 Sklad za investiranje v razvoj tehnologij 0 
 3492 Kupnine 158.812 
 2034 Dokapitalizacija Tehnološko razvojnega sklada RS 158.812 
 3656 Malo gospodarstvo (B) 0 
 2294 Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva 0 
 3696 Kupnine 177.496 
 2350 Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva - KUPNINE 177.496 
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 158.812 
 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 158.812 
 3 Programi 158.812 
 2575 Kupnine 158.812 
 7254 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada RS 158.812 
 2576 Oskrba prebivalstva s stanovanji (B) 0 
 6913 Stanovanjski sklad 0 
 2577 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada (B) 0 
 6914 Ekološko razvojni sklad 0 
 2593 Donacije - dokapitalizacija Ek. razvojnega sklada 0 
 6918 PHARE CFCU - ECO sklad 0 
 8527 PHARE CFCU - Slovenski nacionalni program - ECO sklad - SNP 99 0 
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C. Račun financiranja 
 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 
 MIN/PU/Sklop Znesek 

 15 VLADNE SLUŽBE 27.600 
 1520 Servis skupnih služb vlade 27.600 
 4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 27.600 
 9900 Dolg 27.600 
 4703 Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov 27.600 

 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 53.067.281 
 1611 Ministrstvo za finance 53.067.281 
 4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 53.067.281 
 9900 Dolg 53.067.281 
 1037 Glavnica - prevzeti domači dolg Slovenskih železnic 293.327 
 1038 Glavnica - prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic 1.224.628 
 4007 Glavnica - RS 10 7.172.209 
 4008 Glavnica - RS 15 (obveznice za sanacijo bank) 0 
 4009 Glavnica - novo domače zadolževanje 200.000 
 4010 Glavnica - sukcesija SFRJ - Pariški klub 4.029.926 
 4148 Glavnica - tuji krediti - TRP 2.488.041 
 4149 Glavnica - domači krediti - TRP 3.396.364 
 5637 Glavnica - RS 2 0 
 5640 Glavnica - RS 09 0 
 6621 Glavnica - RS 3 (Irak) 0 
 6622 Glavnica - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani) 812.383 
 6624 Glavnica - kratkoročno zadolževanje 15.500.030 
 6625 Glavnica - domači krediti 8.778.875 
 6626 Glavnica - domači krediti (avtoceste) 36.871 
 6629 Glavnica - zadolžnica ZZZS 512.257 
 6640 Glavnica - tuji krediti 5.925.123 
 6641 Glavnica - sukcesija SFRJ - NFA 1.461.009 
 6642 Glavnica avtoceste 1.236.237 

 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 3.960 
 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 3.960 
 4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 3.960 
 9900 Dolg 3.960 
 5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov najetih do l. 1990 3.960 
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1268. Uredba o načinu poslovanja organov javne
uprave s strankami

Za izvrševanje zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o načinu poslovanja organov javne uprave

s strankami

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta uredba določa način poslovanja organov državne

uprave, uprav lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil
(v nadaljevanju: organ javne uprave), kadar neposredno po-
slujejo s strankami.

Za uprave lokalnih skupnosti in nosilce javnih poobla-
stil, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, ne veljajo na-
slednje določbe te uredbe: 3. in 4. člen, četrti odstavek
6. člena, 8. člen, prvi odstavek 13. člena, 14., 15. in
16. člen.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– organ državne uprave je ministrstvo, upravni organ in

upravna organizacija v sestavi ministrstva, upravna enota in
služba Vlade Republike Slovenije,

– nosilec javnega pooblastila je oseba javnega prava,
katere pretežna dejavnost je opravljanje upravnih nalog po
javnem pooblastilu,

– poslovni čas je delovni čas organa javne uprave,
– splošne informacije so informacije o načinu poslova-

nja organa javne uprave pri odločanju o upravnih stvareh in
izdajanju potrdil ter pojasnila v zvezi z uresničevanjem pra-
vic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb;
splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje
konkretnega upravnega postopka,

– informator je uradna oseba, zaposlena v organu jav-
ne uprave, ki daje strankam splošne informacije in

– sprejemni prostor je glavna pisarna oziroma vložišče
ali drug poslovni prostor organa javne uprave.

II. SPREJEM STRANKE

3. člen
Organ javne uprave mora v poslovnem času zagotoviti

informatorja, ki daje strankam splošne informacije.
Informator mora stranko na njeno zahtevo naročiti pri

uradni osebi, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za
opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku do iz-
daje odločbe ali za odločanje v upravni stvari.

Splošne informacije organ javne uprave zagotavlja tudi
v obliki pisnih brošur in po elektronskih medijih oziroma na
drug primeren način.

4. člen
Dajanje splošnih informacij se organizira v sprejemnem

prostoru.
V sprejemnem prostoru mora biti na viden način oz-

načeno oziroma na drug način zagotovljeno polje diskret-
nosti.

III. SPREJEMANJE VLOG

5. člen
Pisne vloge se sprejemajo ves poslovni čas organa

javne uprave. Pisne vloge se sprejemajo v glavni pisarni
oziroma vložišču.

6. člen
Vloge na predpisanih obrazcih, o katerih se v posebej

označenih prostorih organa javne uprave odloča takoj, se
vlagajo v času uradnih ur.

Organ javne uprave zagotavlja navodila za izpolnjevanje
v prvem odstavku tega člena navedenih vlog in pojasnila o
predpisanih prilogah tako,

– da jih objavi na vidnem mestu ali
– da jih izroči stranki v pisni obliki skupaj z vlogo.
Vloge na predpisanih obrazcih sprejema pooblaščena

uradna oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za
opravljanje posameznih dejanj oziroma za odločanje v uprav-
nem postopku.

V poslovnem prostoru iz prvega odstavka tega člena
mora biti označeno polje diskretnosti.

7. člen
Vloge na zapisnik se sprejemajo v času uradnih ur,

razen tistih ustnih vlog, ki so vezane na rok ali tudi sicer
neodložljive in se sprejemajo ves poslovni čas. Vloge na
zapisnik sprejema uradna oseba, ki je z zakonom poobla-
ščena za odločanje v upravnih stvareh ali za opravljanje
posameznih dejanj v upravnem postopku, lahko pa tudi in-
formator, če je za to pooblaščen.

Na zapisnik se sprejemajo vloge, za katere ni predpi-
san poseben obrazec.

8. člen
Organ javne uprave zagotavlja obrazce vlog in navodila

za njihovo pravilno izpolnjevanje v obliki tiskovin in po elek-
tronskih medijih, razen predpisanih obrazcev, ki so v javni
prodaji.

Obrazce vlog iz prvega odstavka tega člena in navodila
za njihovo izpolnjevanje ter informacije o predpisanih prilo-
gah k vlogi lahko dobi stranka tudi pri informatorju.

9. člen
Uradna oseba ne sme pogojevati sprejema vloge s

predložitvijo prilog v obliki javne listine o dejstvih iz uradne
evidence, ki jo vodi organ javne uprave, pristojen za spre-
jem vloge, kolikor z materialnim predpisom ni drugače
določeno.

Če je kot priloga k vlogi predpisana javna listina iz
prejšnjega odstavka, sprejme uradna oseba vlogo stranke z
zaznamkom, da bo uradna oseba, kateri bo dodeljena uprav-
na stvar v reševanje, po uradni dolžnosti vpogledala v ura-
dno evidenco.

Če organ javne uprave ugotovi, da dejstev iz svoje
uradne evidence nima, uradna oseba, kateri je bila dodelje-
na upravna stvar v reševanje, o tem pisno ali ustno obvesti
stranko. O ustnem obvestilu se sestavi uradni zaznamek.

10. člen
Uradna oseba ne sme zavrniti obravnavanja stranke, ki

ima s seboj vse potrebne priloge k vlogi, pa ni pravilno
izpolnila predpisanega obrazca ali sestavila pisne vloge,
ampak stranki zagotovi pomoč za odpravo pomanjkljivosti.

Uradna oseba ne sme zavrniti obravnavanja stranke, ki
je bila naročena za razgovor ali povabljena k dejanju uprav-
nega postopka, pa je prišla na razgovor ali k dejanju uprav-
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nega postopka z zamudo, če tako osebo kljub zamudi lahko
obravnava v okviru uradnih ur, ne da bi pri tem postavila
druge stranke v neugodnejši položaj.

IV. PREGLEDOVANJE, PREPISOVANJE IN
PRESLIKOVANJE SPISOV UPRAVNE ZADEVE

11. člen
Pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje spisov

upravne zadeve se opravi v času uradnih ur ob navzočnosti
uradne osebe, kateri je dodeljena upravna stvar v reševanje
oziroma ob navzočnosti druge uradne osebe, ki je v skladu z
zakonom pooblaščena za odločanje ali opravljanje posa-
meznih dejanj v postopku.

Predstojnik ali vodja notranje organizacijske enote v
organu javne uprave mora določiti uradno osebo, v katere
navzočnosti lahko stranka pregleduje, prepisuje in presliku-
je spise upravne zadeve v primeru, da je v času uradnih ur
uradna oseba, kateri je dodeljena upravna stvar v reševanje,
odsotna. Kot takšna uradna oseba se lahko določi tudi
informator.

Stranka in vsakdo drug, ki verjetno izkaže svoj pravni
interes in ima po predpisih pravico pregledovati, prepisovati
in na svoje stroške preslikovati spise upravne zadeve, se za
čas pregleda spisov dogovori z uradno osebo iz prvega
odstavka tega člena.

Informacijo o uradni osebi, kateri je dodeljena upravna
stvar v reševanje, oziroma o drugi pooblaščeni uradni osebi
dobi stranka pri informatorju.

12. člen
Oseba, ki mora za pregledovanje, prepisovanje in pre-

slikovanje spisov upravne zadeve verjetno izkazati svoj prav-
ni interes, vloži pisno vlogo ali ustno obrazloži svoj pravni
interes s podajo vloge na zapisnik.

V. OZNAČEVANJE URADNIH PROSTOROV,
IZKAZOVANJE URADNIH OSEB, PRIPOMBE

IN POHVALE STRANK

13. člen
Organ javne uprave ima v prostorih, kjer posluje, vidno

nameščene napotilne table ter table z navedbo naziva ura-
dnih prostorov.

Organ javne uprave na primeren način objavi tudi sez-
nam uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom pooblaščene
za odločanje o upravnih stvareh in za dejanja v postopku
pred odločbo.

14. člen
Pri poslovanju s strankami se informator in uradna ose-

ba izkazujeta z identifikacijsko priponko ali tablico, ki obse-
ga navedbo imena in priimka ter naziva ali s službeno oziro-
ma inšpektorsko izkaznico kolikor z drugim predpisom ni
drugače določeno.

15. člen
Vsak organ javne uprave mora zagotoviti knjigo pri-

pomb in pohval. Knjiga pripomb in pohval, se vodi v spre-
jemnem prostoru organa javne uprave. Knjigo pripomb in
pohval tedensko pregleduje predstojnik organa javne upra-
ve ter pregled potrdi s podpisom v knjigi.

Stranka ima pravico do zapisa v knjigo pripomb in
pohval. Na zahtevo stranke mora uradna oseba stranki omo-
gočiti zapis v knjigo pripomb in pohval.

V poslovnih prostorih, kjer potekajo uradne ure s
strankami, mora biti na viden način označena pravica
stranke do zapisa v knjigo iz prvega odstavka tega člena
in uradni naslov upravne inšpekcije ministrstva, pristojne-
ga za upravo.

Organ javne uprave lahko poleg knjige pripomb in po-
hval zagotovi tudi nabiralnik pripomb in pohval.

16. člen
Organi javne uprave izvajajo najmanj enkrat letno po-

stopke ugotavljanja kakovosti storitev glede načina poslova-
nja javne uprave s strankami.

Postopki ugotavljanja kakovosti storitev iz prejšnjega
odstavka v upravnih enotah se izvajajo na podlagi metodolo-
gije, ki jo določi minister, pristojen za upravo; drugi organi
javne uprave uporabljajo metodologijo, ki jo določi predstoj-
nik organa javne uprave.

VI. OBVESTILO O POTEKU POSTOPKA

17. člen
Obvestila o poteku postopka se dajejo v času uradnih

ur.
Obvestila o poteku postopka daje uradna oseba, kateri

je dodeljena upravna stvar v reševanje, v primeru njene
odsotnosti pa vodja oddelka ali po pooblastilu predstojnika
druga pooblaščena uradna oseba osebno tistemu, ki izkaže
svoj pravni interes.

Obvestila o poteku postopka lahko daje tudi informa-
tor, če je za to pooblaščen.

18. člen
Stranka lahko zahteva pojasnilo o razlogu, zaradi kate-

rega odločba ni bila izdana v zakonsko določenem roku.
Uradna oseba, kateri je dodeljena upravna stvar v reševanje,
mora stranko obvestiti o razlogu za zamudo pisno, lahko pa
tudi ustno, najkasneje v treh dneh od prejema zahtevka za
pojasnilo. O ustnem obvestilu se sestavi uradni zaznamek.

Obvestilo o poteku postopkov o istovrstnih upravnih
stvareh lahko organ javne uprave sporoči tudi preko sred-
stev javnega obveščanja ali po elektronskih medijih.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM

19. člen
Za izvajanje te uredbe je odgovoren predstojnik organa

javne uprave.
V ministrstvih je za izvajanje te uredbe odgovoren tudi

generalni sekretar, v upravi lokalne skupnosti pa tudi direk-
tor uprave lokalne skupnosti oziroma tajnik.

Za izvajanje te uredbe je v območni enoti oziroma drugi
dislocirani organizacijski enoti organa javne uprave odgovo-
ren tudi vodja območne enote oziroma druge dislocirane
enote.

20. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja upravna in-

špekcija pri ministrstvu, pristojnem za upravo.
V primeru kršitev te uredbe lahko minister, pristojen za

upravo, predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in obve-
sti vlado oziroma svet lokalne skupnosti o kršitvah.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Minister, pristojen za upravo, določi metodologijo iz

drugega odstavka 16. člena te uredbe najkasneje v treh
mesecih po uveljavitvi te uredbe.

22. člen
Določbe 3. in 4. člena, četrtega odstavka 6. člena,

8. člena, prvega odstavka 13. člena, 14., 15. in 16. člena
te uredbe pričnejo organi javne uprave izvajati najkasneje s
sprejemom proračuna Republike Slovenije za leto 2002.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka začnejo z
izvajanjem te uredbe v celoti z dnem njene uveljavitve Uprav-
na enota Ajdovščina, Upravna enota Cerknica, Upravna eno-
ta Črnomelj, Upravna enota Dravograd, Upravna enota Idri-
ja, Upravna enota Ljutomer, Upravna enota Logatec, Uprav-
na enota Maribor, Upravna enota Murska Sobota, Upravna
enota Ormož, Upravna enota Ptuj, Upravna enota Slovenska
Bistrica, Upravna enota Slovenske Konjice in Upravna enota
Zagorje.

Po preteku šestih mesecev od dneva uveljavitve te
uredbe ministrstvo, pristojno za upravo, analizira učinke iz-
vajanja te uredbe v upravnih enotah iz prejšnjega odstavka
ter o tem poda poročilo Vladi Republike Slovenije.

23. člen
Predstojniki organov javne uprave uskladijo akte o no-

tranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s to uredbo
najkasneje mesec dni po začetku njenega izvajanja.

24. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 040-00/2000-1
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1269. Odredba o pripravi konsolidirane premoženjske
bilance države in občin

Na podlagi 93. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o pripravi konsolidirane premoženjske bilance

države in občin

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to odredbo se določajo postopki za pripravo:
– premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov prora-

čuna,
– premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov pro-

računa,

– premoženjske bilance Zavoda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije,

– premoženjske bilance Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije,

– premoženjskih bilanc občin,
– premoženjske bilance države ter
– konsolidirane premoženjske bilance države in občin.
Premoženjske bilance iz prejšnjega odstavka se pripra-

vijo v skladu z določbami te odredbe na obrazcih in po
metodologijah, ki so sestavni del te odredbe.

2. člen
Podlaga za sestavitev premoženjskih bilanc iz prej-

šnjega člena so bilance stanja, sestavljene v skladu z do-
ločbami pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovod-
skih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, prora-
čunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni
list RS, št. 48/00 in 8/01). Pri izkazovanju posameznih
podatkov v premoženjski bilanci upoštevajo zavezanci tudi
določbe te odredbe.

3. člen
Z izrazom “proračun” so v tej odredbi mišljeni podatki,

ki se zagotavljajo v poslovnih knjigah proračuna države ozi-
roma občine.

4. člen
V premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih

uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov občin in
občine se ločeno izkažejo terjatve in obveznosti do državne-
ga proračuna, posrednih in neposrednih uporabnikov držav-
nega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije ter do posrednih in neposrednih uporabnikov drugih
občinskih proračunov, ožjih delov drugih lokalnih skupnosti
oziroma občin in drugih občinskih proračunov.

V premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih
uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije ter države se ločeno izkažejo
terjatve in obveznosti do proračunov občin, posrednih in
neposrednih uporabnikov občinskih proračunov ter ožjih
delov občin.

PREMOŽENJSKE BILANCE POSREDNIH UPORABNIKOV
PRORAČUNA

5. člen
Posredni uporabnik proračuna sestavi premoženjsko

bilanco na obrazcu “Premoženjska bilanca posrednega upo-
rabnika proračuna”, ki je priloga te odredbe (priloga 1).

Podatki se vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca
posrednega uporabnika proračuna” v skladu z metodologijo
za izpolnjevanje obrazca premoženjske bilance posrednega
uporabnika proračuna, ki je priloga te odredbe (priloga 2).

Posredni uporabniki občinskega proračuna

6. člen
Terjatve in obveznosti med posrednim uporabnikom

občinskega proračuna ter občinskim proračunom, neposre-
dnimi uporabniki občinskega proračuna, ožjimi deli občine
in drugimi posrednimi uporabniki občinskega proračuna,
razen obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, se ob
sestavitvi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za
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razliko med obveznostmi in terjatvami pa posredni upora-
bnik občinskega proračuna v svoji premoženjski bilanci zma-
njša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Posredni uporabnik občinskega proračuna ob sestavi-
tvi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne
kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne ča-
sovne razmejitve razen zneska vrednotnic, za razliko pa
zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravlja-
nje.

Ob sestavitvi premoženjske bilance javnega sklada, ki
ga je ustanovila občina, se medsebojno pobotajo tudi nepla-
čani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča
obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obvez-
nostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni sklad, za
razlike, ugotovljene po določbah prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sred-
stva, prejeta v upravljanje. Če pa je razlika, za katero bi
moral zmanjšati obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje,
večja od zneska te obveznosti, zmanjša za preostali del
razlike splošni sklad.

Posredni uporabniki državnega proračuna

7. člen
Terjatve in obveznosti med posrednim uporabnikom

državnega proračuna ter državnim proračunom, neposre-
dnimi uporabniki državnega proračuna in drugimi posredni-
mi uporabniki državnega proračuna, razen obveznosti za
sredstva, prejeta v upravljanje, se ob sestavitvi premoženj-
ske bilance medsebojno pobotajo, za razliko med obvez-
nostmi in terjatvami pa posredni uporabnik državnega prora-
čuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obvez-
nost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Posredni uporabnik državnega proračuna ob sestavitvi
premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne krat-
koročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne
razmejitve razen zneska vrednotnic, za razliko pa zmanjša ali
poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Ob sestavitvi premoženjske bilance javnega sklada, ki
ga je ustanovila država, se medsebojno pobotajo tudi nepla-
čani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča
obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obvez-
nostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni sklad, za
razliko, ugotovljeno po določbah prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sred-
stva, prejeta v upravljanje. Če pa je razlika, za katero bi
moral zmanjšati obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje,
večja od zneska te obveznosti, zmanjša za preostali del
razlike splošni sklad.

PREMOŽENJSKE BILANCE NEPOSREDNIH
UPORABNIKOV PRORAČUNA

8. člen
Neposredni uporabnik proračuna sestavi premoženj-

sko bilanco na obrazcu “Premoženjska bilanca neposre-
dnega uporabnika proračuna”, ki je priloga te odredbe
(priloga 3).

Podatki se vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca
neposrednega uporabnika proračuna” v skladu z metodo-
logijo za izpolnitev obrazca premoženjske bilance nepo-
srednega uporabnika proračuna, ki je priloga te odredbe
(priloga 4).

Neposredni uporabnik občinskega proračuna

9. člen
Terjatve in obveznosti med neposrednim uporabnikom

občinskega proračuna ter občinskim proračunom, posre-
dnimi uporabniki občinskega proračuna, ožjimi deli občine
in drugimi neposrednimi uporabniki občinskega proračuna,
razen terjatev in obveznosti za sredstva, dana oziroma preje-
ta v upravljanje, se ob sestavitvi premoženjske bilance med-
sebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami
pa neposredni uporabnik občinskega proračuna v svoji pre-
moženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva,
prejeta v upravljanje.

Neposredni uporabnik občinskega proračuna ob se-
stavitvi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pa-
sivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne
časovne razmejitve razen zneska vrednotnic, za razliko pa
zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravlja-
nje.

Ob sestavitvi premoženjske bilance neposrednega upo-
rabnika občinskega proračuna se medsebojno pobotajo tu-
di neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali
poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Neposredni uporabnik občinskega proračuna, ki ima
med obveznostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni
sklad, za razliko, ugotovljeno po določbah prvega, drugega
in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obvez-
nost za sredstva, prejeta v upravljanje. Če pa je razlika za
katero bi moral zmanjšati obveznost za sredstva, prejeta v
upravljanje, večja od zneska te obveznosti, zmanjša za preo-
stali del razlike splošni sklad.

Neposredni uporabnik državnega proračuna

10. člen
Terjatve in obveznosti med neposrednim uporabnikom

državnega proračuna ter državnim proračunom, Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenje, posrednimi upora-
bniki državnega proračuna in drugimi neposrednimi upora-
bniki državnega proračuna, katerih premoženje se vključuje
v premoženjsko bilanco države, razen terjatev in obveznosti
za sredstva, dana oziroma prejeta v upravljanje, se ob sesta-
vitvi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za razliko
med obveznostmi in terjatvami pa neposredni uporabnik
državnega proračuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša
ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Neposredni uporabnik državnega proračuna ob se-
stavitvi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pa-
sivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoroč-
ne časovne razmejitve razen zneska vrednotnic, za razliko
pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v
upravljanje.

Ob sestavitvi premoženjske bilance neposrednega upo-
rabnika državnega proračuna se medsebojno pobotajo tudi
neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali
poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.

Neposredni uporabnik državnega proračuna, ki ima
med obveznostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni
sklad, za razliko, ugotovljeno po določbah prvega, drugega
in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obvez-
nost za sredstva, prejeta v upravljanje, če pa je razlika, za
katero bi moral zmanjšati obveznost za sredstva, prejeta v
upravljanje, večja od zneska te obveznosti, zmanjša za preo-
stali del razlike splošni sklad.



Stran 2302 / Št. 22 / 29. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

PREMOŽENJSKE BILANCE OŽJIH DELOV OBČIN

11. člen
Ožji deli lokalnih skupnosti oziroma občin se štejejo

med neposredne uporabnike občinskih proračunov.
Ožji del občine sestavi premoženjsko bilanco na obraz-

cu “Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika prora-
čuna”, ki je priloga te odredbe (priloga 3).

Podatki se vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca
neposrednega uporabnika proračuna” v skladu z metodo-
logijo za izpolnitev obrazca premoženjske bilance nepo-
srednega uporabnika proračuna, ki je priloga te odredbe
(priloga 4).

Glede izkazovanja posameznih postavk v premoženjski
bilanci ožjega dela občine se uporabljajo določbe 9. člena
te odredbe.

PREMOŽENJSKA BILANCA ZAVODA ZA POKOJNINSKO
IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE IN ZAVODA

ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

12. člen
Zavoda sestavita premoženjski bilanci na obrazcu “Pre-

moženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna”,
ki je priloga te odredbe (priloga 3).

Podatki se vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilanca
neposrednega uporabnika proračuna” v skladu z metodo-
logijo za izpolnitev obrazca premoženjske bilance nepo-
srednega uporabnika proračuna, ki je priloga te odredbe
(priloga 4).

Glede izkazovanja posameznih postavk v premoženjski
bilanci zavoda se uporabljajo določbe 10. člena te odredbe.

PREMOŽENJSKE BILANCE OBČIN

13. člen
Občina sestavi premoženjsko bilanco na obrazcu “Pre-

moženjska bilanca občine”, ki je priloga te odredbe (prilo-
ga 5).

Podatki se vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilan-
ca občine” v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca
premoženjske bilance občine, ki je priloga te odredbe
(priloga 6).

14. člen
Pred sestavitvijo premoženjske bilance občine se ob-

veznosti in terjatve med občinskim proračunom ter posre-
dnimi uporabniki občinskega proračuna, ožjimi deli občine
ustanoviteljice in neposrednimi uporabniki občinskega pro-
računa, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje, med-
sebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami
pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.

Medsebojno se pobotajo tudi v proračunu občine izka-
zane pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne krat-
koročne časovne razmejitve razen zneska vrednotnic ter
neplačani prihodki in odhodki, za razliko pa se zmanjša ali
poveča splošni sklad.

15. člen
Premoženjska bilanca občine se sestavi kot zbirna bi-

lanca iz podatkov, ugotovljenih v skladu z določbami prej-
šnjega člena, ter podatkov, izkazanih v premoženjskih bilan-
cah neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih
delov občine in posrednih uporabnikov občinskega prora-
čuna.

Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc ne-
posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov
občine ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna, v
premoženjsko bilanco občine, se pobotajo terjatve in obvez-
nosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravlja-
nje, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje javnim
podjetjem, izkazanih v občinskem proračunu in premoženj-
skih bilancah, ki se vključujejo v premoženjsko bilanco obči-
ne, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad občine.

PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE

16. člen
Premoženjska bilanca države se sestavi na obrazcu

“Premoženjska bilanca države”, ki je priloga te odredbe
(priloga 7).

Podatki se vpisujejo v obrazec “Premoženjska bilan-
ca države” v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca
premoženjske bilance države, ki je priloga te odredbe
(priloga 8).

17. člen
Pred sestavitvijo premoženjske bilance države se terja-

tve in obveznosti med državnim proračunom ter posrednimi
uporabniki državnega proračuna, Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenje in neposrednimi uporabniki držav-
nega proračuna, razen terjatev za sredstva dana v upravlja-
nje, medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in
terjatvami pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.

Medsebojno se pobotajo tudi v državnem proračunu
izkazane pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne
kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednotnic ter
neplačani prihodki in odhodki, za razliko pa se zmanjša ali
poveča splošni sklad.

18. člen
Premoženjska bilanca države se sestavi kot zbirna bi-

lanca iz podatkov, ugotovljenih v skladu z določbami prej-
šnjega člena, ter podatkov, izkazanih v premoženjskih bilan-
cah neposrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenje in posrednih
uporabnikov državnega proračuna.

Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc ne-
posrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenje in posrednih uporabnikov
državnega proračuna v premoženjsko bilanco države se po-
botajo terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziro-
ma prejetih v upravljanje, razen terjatev za sredstva, dana v
upravljanje javnim podjetjem, izkazanih v državnem proraču-
nu in premoženjskih bilancah, ki se vključujejo v premoženj-
sko bilanco države, za razliko pa se zmanjša ali poveča
splošni sklad države.

KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE
IN OBČIN

19. člen
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin se

sestavi na obrazcu “Konsolidirana premoženjska bilanca dr-
žave in občin”, ki je priloga te odredbe (priloga 9).

Podatki se vpisujejo v obrazec “Konsolidirana premo-
ženjska bilanca države in občin” v skladu z metodologijo za
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izpolnitev obrazca konsolidirane premoženjske bilance dr-
žave in občin, ki je priloga te odredbe (priloga 10).

20. člen
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin se

sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov premoženjskih bilanc
države in občin.

Pred sestavitvijo konsolidirane premoženjske bilance
države in občin se terjatve in obveznosti med občinami in
državo, izkazane v premoženjskih bilancah države in občin,
medsebojno pobotajo, razlika pa se izkaže kot zmanjšanje
oziroma povečanje splošnega sklada države.

POJASNILA K PREMOŽENJSKIM BILANCAM

21. člen
Posredni in neposredni uporabniki proračuna, ožji deli

občin, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenje v prilogi k
obrazcu premoženjske bilance, ki jo pošljejo Ministrstvu za
finance oziroma občinskemu organu, pristojnemu za finan-
ce, navedejo podatke o postavkah iz bilanc stanja, ki so jih v
skladu z določbami te odredbe pred sestavitvijo premoženj-
ske bilance medsebojno pobotali, ter podatke, ki so jih
upoštevali pri zmanjšanju ali povečanju obveznosti za sred-
stva, prejeta v upravljanje, oziroma splošnega sklada.

PREDLAGANJE PREMOŽENJSKIH BILANC

22. člen
Občine predložijo Ministrstvu za finance svoje premo-

ženjske bilance do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.
Roki za predlaganje drugih premoženjskih bilanc so določe-
ni v 93. členu zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in 124/00).

23. člen
Javna podjetja, ki so jih ustanovile občine, pošljejo do

31. marca tekočega leta za preteklo leto podbilanco sred-
stev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju, določeno
v SRS 35.44., organu občinske uprave pristojnemu za fi-
nance, javna podjetja, ki jih je ustanovila država, pa Ministr-
stvu za finance.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

24. člen
Premoženjske bilance tistih posrednih uporabnikov pro-

računov, katerih premoženje je predmet delitvene bilance
občin, ki so nastale z delitvijo prejšnje občine in še niso
sprejele delitvene bilance, se vključijo v premoženjsko bilan-
co občine, na območju katere ima posredni uporabnik pro-
računa sedež.

Občina iz prejšnjega odstavka mora o vključitvi premo-
ženjske bilance posrednega uporabnika proračuna v svojo
premoženjsko bilanco obvestiti ostale občine upravičenke iz
delitvene bilance in jim poslati kopije premoženjske bilance
posrednega uporabnika proračuna.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-30/01
Ljubljana, dne 16. marca 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance
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Priloga 2

METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA PREMOŽENJSKA BILANCA POSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

1. Vpiše se znesek sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev (AOP 101-102).
2. Vpiše se znesek nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 00, v

skladu z določbami 3. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00 in 2/01; v nadaljevanju: pravilnik).

3. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih
skupine 01, v skladu z določbami 4. člena pravilnika.

4. Vpiše se znesek sedanje vrednosti nepremičnin (AOP 104-105).
5. Vpiše se znesek nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 02, v skladu z določbami 5. člena

pravilnika.
6. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 03, v skladu z

določbami 6. člena pravilnika.
7. Vpiše se znesek sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 107-108).
8. Vpiše se znesek nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih

skupine 04, v skladu z določbami 7. člena pravilnika.
9. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se izkazujejo na

kontih skupine 05, v skladu z določbami 8. člena pravilnika.
10. Vpiše se znesek vrednosti zalog, ki se izkazujejo na kontih skupin 30, 31, 32, 33, 34, 35 in 36, v skladu z

določbami 33. do 39. člena pravilnika.
11. Vpiše se znesek vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb, ki se izkazujejo na kontih skupine 06, v skladu z

določbami 9. člena pravilnika.
12. Vpiše se znesek dolgoročno danih posojil in depozitov, ki se izkazujejo na kontih skupine 07, v skladu z določbami

10. člena pravilnika, razen posojil iz prvega odstavka 6. člena oziroma prvega odstavka 7. člena odredbe o pripravi
konsolidirane premoženjske bilance države in občin (v nadaljevanju: odredba).

13. Vpiše se znesek dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki se izkazujejo na kontih skupine 08, v skladu z določbami 11.
člena pravilnika, razen tistih iz prvega odstavka 6. člena oziroma prvega odstavka 7. člena odredbe.

14. Vpiše se znesek denarnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 10 in 11, v skladu z določbami 13. in 14.
člena pravilnika.

15. Vpiše se znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17, v skladu z določbami
15., 16., 18., 19. in 20. člena pravilnika ter znesek vrednotnic, ki se izkazujejo v okviru skupine 19 v skladu z določbami
prvega odstavka 22. člena pravilnika.

16. Vpiše se znesek terjatev iz prvega oziroma drugega odstavka 4. člena odredbe, ki se izkazujejo na kontih skupin
07, 08 in 14.

17. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 100, 103, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114 in 115.
18. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 90, v skladu z določbami 59. člena

pravilnika, zmanjšan za znesek ugotovljen v skladu s četrtim odstavkom 6. člena oziroma četrtim odstavkom 7. člena
odredbe. V tej zaporedni številki se lahko pojavi podatek le pri javnih skladih.

19. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 98, v skladu z določbami 66. člena
pravilnika zmanjšan ali povečan za razlike ugotovljene v skladu s 6. oziroma 7. členom odredbe. Tako ugotovljeni znesek se
poveča za zneske obveznosti do virov sredstev, ki jih posredni uporabnik proračuna izkazuje na kontih skupin 92, 93 in 95.

20. Pod to zaporedno številko izkažejo podatek javni skladi, ki so uskladili svoje akte z zakonom o javnih skladih že v letu
2000, in sicer znesek rezervacije, oblikovanih za kreditna tveganja.

21. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 96, v skladu z določbami 64. člena
pravilnika, razen prejetih posojil iz prvega odstavka 6. člena oziroma prvega odstavka 7. člena odredbe.

22. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 97, v skladu z določbami 65. člena
pravilnika, razen obveznosti iz prvega odstavka 6. člena oziroma prvega odstavka 7. člena odredbe.

23. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 20, 21, 22, 23, 25 in 26, v skladu
z določbami 23., 24., 25., 26., 28. in 29. člena pravilnika.

24. Vpiše se znesek obveznosti iz prvega oziroma drugega odstavka 4. člena odredbe, ki se izkazujejo na kontih skupin
24, 96 in 97.

25. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami 117, 118, 119, 120, 121, 122 in 123.
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Priloga 4

METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
PRORAČUNA

1. Vpiše se znesek sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev (AOP 151-152).
2. Vpiše se znesek nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 00, v

skladu z določbami 3. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00 in 2/01; v nadaljevanju: pravilnik).

3. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih
skupine 01, v skladu z določbami 4. člena pravilnika.

4. Vpiše se znesek sedanje vrednosti nepremičnin (AOP 154-155).
5. Vpiše se znesek nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 02, v skladu z določbami 5. člena

pravilnika.
6. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti nepremičnin, ki se izkazujejo na kontih skupine 03, v skladu z

določbami 6. člena pravilnika.
7. Vpiše se znesek sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 157-158).
8. Vpiše se znesek nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih

skupine 04, v skladu z določbami 7. člena pravilnika.
9. Vpiše se znesek popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se izkazujejo na

kontih skupine 05, v skladu z določbami 8. člena pravilnika.
10. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje (AOP 160+161+162+163).
11. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega

proračuna.
12. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom občinskega

proračuna.
13. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države.
14. Vpiše se znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine.
15. Vpiše se znesek vrednosti zalog, ki se izkazujejo na kontih skupin 30, 31, 32, 33, 34, 35 in 36, v skladu z

določbami 33. do 39. člena pravilnika.
16. Vpiše se znesek vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb, ki se izkazujejo na kontih skupine 06, v skladu z

določbami 9. člena pravilnika.
17. Vpiše se znesek dolgoročno danih posojil in depozitov, ki se izkazujejo na kontih skupine 07, v skladu z določbami

10. člena pravilnika, razen posojil iz prvega odstavka 9. člena oziroma prvega odstavka 10. člena odredbe o pripravi
konsolidirane premoženjske bilance države in občin (v nadaljevanju: odredba).

18. Vpiše se znesek dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki se izkazujejo na kontih skupine 08, v skladu z določbami 11.
člena pravilnika, razen terjatev iz prvega odstavka 9. člena oziroma prvega odstavka 10. člena odredbe.

19. Vpiše se znesek denarnih sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 10 in 11, v skladu z določbami 13. in 14.
člena pravilnika.

20. Vpiše se znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 21, v skladu z določbami
15., 16., 18., 19. in 20. člena pravilnika, ter znesek vrednotnic, ki se izkazujejo v okviru skupine 19 v skladu z določbami
prvega odstavka 22. člena pravilnika.

21. Vpiše se znesek terjatev iz prvega oziroma drugega odstavka 4. člena odredbe, ki se izkazujejo na kontih skupin
07, 08 in 14.

22. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 150, 153, 156, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169 in
170.

23. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 90, v skladu z določbami 59. člena
pravilnika, zmanjšan za znesek ugotovljen v skladu s četrtim odstavkom 9. člena oziroma četrtim odstavkom 10. člena
odredbe.

24. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 91, v skladu z določbami 60. člena
pravilnika. Podatke vpišeta le Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.

25. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 98, v skladu z določbami 66. člena
pravilnika zmanjšan ali povečan za razlike ugotovljene v skladu z določbami 9. oziroma 10. člena odredbe. Tako ugotovljeni
znesek se poveča za zneske obveznosti do virov sredstev, ki jih neposredni uporabnik proračuna izkazuje na kontih skupine
92.

26. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 96, v skladu z določbami 64. člena
pravilnika, razen prejetih posojil iz prvega odstavka 9. člena oziroma prvega odstavka 10. člena odredbe.

27. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 97, v skladu z določbami 65. člena
pravilnika, razen prejetih posojil iz prvega odstavka 9. člena oziroma prvega odstavka 10. člena odredbe.

28. Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupin 20, 21, 22, 23, 25 in 26, v skladu
z določbami 23., 24., 25., 26., 28. in 29. člena pravilnika.

29. Vpiše se znesek obveznosti iz prvega oziroma drugega odstavka 4. člena odredbe, ki se evidentirajo na kontih
skupine 24, 96 in 97.

30. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 172, 173, 174, 175, 176, 177 in 178.
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Priloga 6

METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA PREMOŽENJSKE BILANCE OBČINE

Pred sestavitvijo premoženjske bilance občine se sestavi na obrazcu “Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika
proračuna”, ki je priloga 3 odredbe, delna premoženjska bilanca občine (v nadaljevanju: premoženjska bilanca proračuna) v
skladu z določbami 14. člena odredbe.

Pri izkazovanju posameznih postavk v premoženjski bilanci proračuna se upoštevajo opredelitve teh postavk iz Metodo-
logije za sestavo obrazca premoženjske bilance neposrednega uporabnika proračuna, ki je priloga 4 odredbe. Znesek
dolgoročno razmejenih prihodkov, ki se v poslovnih knjigah proračuna izkazuje v okviru skupine kontov 92, se v premoženj-
ski bilanci proračuna prišteje k znesku splošnega sklada.

Obrazložitev metodologije za izpolnitev obrazca premoženjske bilance občine:
1. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance

proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe o pripravi konsolidirane premoženjske
bilance države in občin (v nadaljevanju: odredba).

2. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance
proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

3. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

4. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

5. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

6. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjske bilance proračuna in premo-
ženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

7. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

8. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

9. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

10. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance
proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

11. V tej zaporedni številki ni podatka.
12. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance

proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.
13. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v

prvem odstavku 15. člena odredbe.
14. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb iz premoženjske bilance proračuna in premo-

ženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.
15. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in depozitov iz premoženjske bilance proračuna in premoženj-

skih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.
16. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih

bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.
17. Vpiše se seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navede-

nih v prvem odstavku 15. člena odredbe.
18. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc

navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.
19. Vpiše se seštevek zneskov drugih terjatev iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v

prvem odstavku 15. člena odredbe.
20. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 200, 203, 206, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 217 in

218.
21. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – splošni sklad iz premoženjske bilance proračuna in

premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe, zmanjšan oziroma povečan za razliko iz drugega
odstavka 15. člena odredbe.

22. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – rezervni sklad iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

23. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc
navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

24. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz poslovanja iz premoženjske bilance proračuna in premoženj-
skih bilanc navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

25. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc
navedenih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

26. Vpiše se seštevek zneskov drugih obveznosti iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navede-
nih v prvem odstavku 15. člena odredbe.

27. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 220, 221, 222, 223, 224 in 225.
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Priloga 8

METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA PREMOŽENJSKE BILANCE DRŽAVE

Pred sestavitvijo premoženjske bilance države se sestavi na obrazcu “Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika
proračuna”, ki je priloga 3 odredbe, delna premoženjska bilanca države (v nadaljevanju: premoženjska bilanca proračuna) v
skladu z določbami 17. člena odredbe.

Pri izkazovanju posameznih postavk v premoženjski bilanci proračuna se upoštevajo opredelitve teh postavk iz metodo-
logije za sestavo obrazca premoženjske bilance neposrednega uporabnika proračuna, ki je priloga 4 odredbe. Znesek
dolgoročno razmejenih prihodkov, ki se v poslovnih knjigah proračuna izkazuje v okviru skupine kontov 92, se v premoženj-
ski bilanci proračuna prišteje k znesku splošnega sklada.

Obrazložitev metodologije za izpolnitev obrazca premoženjske bilance države:
1. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance

proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe o pripravi konsolidirane premoženjske
bilance države in občin (v nadaljevanju: odredba).

2. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance
proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

3. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

4. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

5. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih
bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

6. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjske bilance proračuna in premo-
ženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

7. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

8. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske
bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

9. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz
premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

10. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance
proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

11. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance
proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

12. V tej zaporedni številki ni podatka.
13. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v

prvem odstavku 18. člena odredbe.
14. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb iz premoženjske bilance proračuna in premo-

ženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.
15. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in depozitov iz premoženjske bilance proračuna in premoženj-

skih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.
16. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih

bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.
17. Vpiše se seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navede-

nih v prvem odstavku 18. člena odredbe.
18. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc

navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.
19. Vpiše se seštevek zneskov drugih terjatev iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navedenih v

prvem odstavku 18. člena odredbe.
20. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 250, 253, 256, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267 in

268.
21. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – splošni sklad iz premoženjske bilance proračuna in

premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe, zmanjšan oziroma povečan za razliko iz drugega
odstavka 18. člena odredbe.

22. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – rezervni sklad iz premoženjske bilance proračuna in
premoženjskih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

23. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc
navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

24. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz poslovanja iz premoženjske bilance proračuna in premoženj-
skih bilanc navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

25. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc
navedenih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

26. Vpiše se seštevek zneskov drugih obveznosti iz premoženjske bilance proračuna in premoženjskih bilanc navede-
nih v prvem odstavku 18. člena odredbe.

27. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 270, 271, 272, 273, 274 in 275.
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Priloga 10

METODOLOGIJA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN

1. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance države
in premoženjskih bilanc občin.

2. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske bilance države
in premoženjskih bilanc občin.

3. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz premoženjske
bilance države in premoženjskih bilanc občin.

4. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti nepremičnin iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc
občin.

5. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc
občin.

6. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti nepremičnin iz premoženjske bilance države in premoženj-
skih bilanc občin.

7. Vpiše se seštevek zneskov sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske
bilance države in premoženjskih bilanc občin.

8. Vpiše se seštevek zneskov nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz premoženjske
bilance države in premoženjskih bilanc občin.

9. Vpiše se seštevek zneskov popravka nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev iz
premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.

10. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance države
in premoženjskih bilanc občin.

11. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem iz premoženjske bilance države.
12. Vpiše se seštevek zneskov terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem iz premoženjskih bilanc občin.
13. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti zalog iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.
14. Vpiše se seštevek zneskov vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb iz premoženjske bilance države in premoženj-

skih bilanc občin.
15. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno danih posojil in depozitov iz premoženjske bilance države in premoženjskih

bilanc občin.
16. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih terjatev iz poslovanja iz premoženjske bilance države in premoženjskih

bilanc občin.
17. Vpiše se seštevek zneskov denarnih sredstev iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.
18. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih terjatev iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.
19. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 300, 303, 306, 309, 312, 313, 314, 315, 316 in 317.
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20. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – splošni sklad iz premoženjske bilance države in
premoženjskih bilanc občin, zmanjšan oziroma povečan za razliko iz drugega odstavka 20. člena odredbe o pripravi
konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

21. Vpiše se seštevek zneskov obveznosti do virov sredstev – rezervni sklad iz premoženjske bilance države in
premoženjskih bilanc občin.

22. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročno prejetih posojil iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc
občin.

23. Vpiše se seštevek zneskov dolgoročnih obveznosti iz poslovanja iz premoženjske bilance države in premoženjskih
bilanc občin.

24. Vpiše se seštevek zneskov kratkoročnih obveznosti iz premoženjske bilance države in premoženjskih bilanc občin.
25. Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 319, 320, 321, 322 in 323.

1270. Sklep o izdaji enomesečnih zakladnih menic

Na podlagi 84. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 18. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja minister za finance

S K L E P
o izdaji enomesečnih zakladnih menic

1
Republika Slovenija izdaja kratkoročne državne vre-

dnostne papirje v obliki enomesečnih zakladnih menic z
namenom financiranja likvidnosti proračuna. Kupnino od
prodaje omenjenih vrednostnih papirjev Ministrstvo za finan-
ce vloži v Banko Slovenije ter jo nato uporablja za uravnava-
nje svoje likvidnosti.

2
Enomesečne zakladne menice se izdajajo v serijah v

obliki imenskih blagajniških zapisov, ki so izdani v nemateri-
alizirani obliki z vpisom v centralni register pri KDD, Central-
ni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (v nadaljevanju:
KDD). Imetniki enomesečnih zakladnih menic ne morejo biti
fizične osebe.

Posamezna serija enomesečnih zakladnih menic je oz-
načena s serijsko številko, ki je sestavljena iz serijske ozna-
ke RS EZM in številke, ki označuje zaporedno številko emi-
sije ter datum dospelosti enomesečne zakladne menice.

Dospelost enomesečnih zakladnih menic je štiri tedne
po izdaji.

3
Enomesečne zakladne menice se izdajajo v apoenih v

višini 10,000.000 SIT. Izdajatelj lahko določi minimalen
nominalni znesek ponudbe posameznega investitorja.

4
Zakladne menice se prodajajo na avkciji preko poobla-

ščenih vpisnikov in drugih poslovnih bank oziroma na drug
način, ki ga določi minister, pristojen za finance.

Pooblaščeni vpisniki so lahko poslovne banke, ki imajo
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev v zvezi z
vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja trg vrednostnih pa-
pirjev.

Pooblaščeni vpisniki lahko na avkciji kupujejo zakladne
menice v svojem imenu in za svoj račun in v svojem imenu in
za tuj račun.

Druge poslovne banke lahko na avkciji kupujejo zakla-
dne menice v svojem imenu in za svoj račun.

Pooblaščene vpisnike in druge poslovne banke iz prve-
ga odstavka te točke potrdi minister, pristojen za finance s
posebnim sklepom.

Na avkciji pooblaščeni vpisniki in druge poslovne ban-
ke licitirajo ceno brez omejitve glede licitiranja, vendar ima
izdajatelj možnost izločitve špekulativnih ponudb.

Pooblaščeni vpisniki so dolžni opravljati storitev v skla-
du s pogoji določenimi v pravilih izdajanja, izročanja in izpol-
nitve obveznosti iz enomesečnih zakladnih menic in v po-
godbi o opravljanju storitev pooblaščenega vpisnika, skle-
njeni med izdajateljem, Banko Slovenije in pooblaščenim
vpisnikom.

Pravila izdajanja, izročanja in izpolnitve obveznosti iz
enomesečnih zakladnih menic se smiselno uporabljajo tudi
za druge poslovne banke.

5
Avkcije enomesečnih zakladnih menic se odvijajo v

skladu s koledarjem avkcij, ki ga izda izdajatelj.
Zaradi zagotavljanja kontinuitete se izdajatelj zavezuje,

razen v obdobju uvajanja enomesečnih zakladnih menic, da
se na avkciji ponujena količina enomesečnih zakladnih me-
nic ne bo bistveno spreminjala.

6
Cena enomesečnih zakladnih menic se oblikuje na

avkciji tako, da se upošteva kriterij enotne (najnižje) cene,
po kateri se zapolni količina v prodajo ponujenih enomeseč-
nih zakladnih menic.

7
Obresti se obračunavajo vnaprej in se ob vplačilu eno-

mesečnih zakladnih menic odštejejo v obliki diskonta od
njene nominalne vrednosti. Obresti se obračunavajo na line-
aren način z upoštevanjem dejanskega števila dni do zapa-
dlosti in 360 dni v letu (določilo A/360).

Višina diskonta za obračun obresti pomeni razliko med
sprejeto ceno za enomesečne zakladne menice in njihovo
nominalno vrednostjo.

8
Po vsaki avkciji izdajatelj objavi rezultate avkcije.

9
Obveznost pooblaščenega vpisnika iz pogodbe za na-

kup enomesečnih zakladnih menic med pooblaščenim vpi-
snikom, Banko Slovenije in izdajateljem je izpolnjena, če v
roku, ki ne sme biti daljši od enega delovnega dne po



Uradni list Republike Slovenije Št. 22 / 29. 3. 2001 / Stran 2319

avkciji, prispe na račun izdajatelja kupnina, ki jo pooblašče-
ni vpisnik nakaže izdajatelju.

Obveznost drugih poslovnih bank iz sklenjenega posla
je izpolnjena, če v roku, ki ne sme biti daljši od enega
delovnega dne po avkciji, prispe na račun izdajatelja kupni-
na, ki jo druga poslovna banka nakaže izdajatelju.

V primeru, da kupnina, ki jo je izdajatelju dolžan porav-
nati pooblaščeni vpisnik ali druga poslovna banka, ne prispe
na račun izdajatelja v roku enega delovnega dne po avkciji,
se enomesečne zakladne menice v višini neporavnane ku-
pnine ne izdajo.

Izdajatelj izpolni pogodbeno obveznost tako, da na dan
plačila kupnine izroči KDD nalog za vknjižbo enomesečnih
zakladnih menic na račune končnih investitorjev, ki mu jih na
dan plačila posreduje pooblaščeni vpisnik oziroma druga
poslovna banka.

10
Enomesečne zakladne menice se štejejo za izdane na

dan vknjižbe enomesečnih zakladnih menic na račun inve-
stitorja pri KDD.

Po izdaji sprejme minister, pristojen za finance, sklep o
višini emisije enomesečnih zakladnih menic.

11
Izdajatelj izplača obveznost iz enomesečne zakladne

menice na dan dospelosti zakladne menice osebam, ki so
bile dva delovna dneva pred dospelostjo vknjižene kot imet-
niki enomesečnih zakladnih menic (v nadaljevanju: imetniki)
v centralnem registru KDD in na račun, ki je vpisan v central-
nem registru pri KDD.

12
Če plačila izdajatelja ni bilo mogoče izvršiti, ker je bila

na nalog za vknjižbo enomesečnih zakladnih menic v cen-
tralnem registru pri KDD vpisana nepravilna številka imetni-
kovega računa ali so bili nanj vpisani drugi nepravilni podat-
ki, ki so potrebni za plačilo izdajatelja, se šteje, da je imetnik
v upniški zamudi.

13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 438-1/2001
Ljubljana, dne 22. marca 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

1271. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
89/98) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano

vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99,
27/00, 17/00 – odl. US, 19/00 – odl. US in 27/00 – odl.
US) se v 11. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

“(4) Če zastavni upnik zastavljene stvari ne proda, nanj
pa preide lastninska pravica na zastavljeni stvari v skladu z
drugim odstavkom 973. člena zakona o obligacijskih ra-
zmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 27/89) se
šteje, da je opravljen promet blaga s strani zastavitelja za-
stavnemu upniku.“

2. člen
V 18. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(4) Davčni zavezanec je tudi fizična ali pravna oseba,

ki ima prebivališče oziroma sedež izven Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: tuja oseba), ki opravi promet blaga oziroma
storitev v Sloveniji, razen v primerih, ko ZDDV določa dru-
gače.“

3. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:

“18.a člen
(tuja oseba)

(1) Za tujo osebo, ki v Sloveniji opravlja pridobitno
dejavnost preko podružnice oziroma kot podružnica, usta-
novljena v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (Urad-
ni list RS, št. 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99),
obračunava in plačuje DDV v skladu z ZDDV in tem pravilni-
kom, podružnica tuje osebe. Podružnica tuje osebe nasto-
pa v imenu in za račun tuje osebe, pri čemer mora uporablja-
ti firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime.

(2) Tuja oseba, ki v skladu s predpisi ni dolžna ustano-
viti podružnice, bo pa opravila promet v Sloveniji, se vpiše v
register zavezancev za DDV in lahko imenuje davčnega za-
stopnika, ki v njenem imenu izpolnjuje obveznosti, določene
z ZDDV in s tem pravilnikom.“

4. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Tuja oseba iz drugega odstavka prejšnjega člena

lahko za davčnega zastopnika imenuje pravno ali fizično
osebo, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Sloveniji
in je zavezanka za DDV v skladu z ZDDV.

(2) Davčni zastopnik iz prejšnjega odstavka ne more
biti podružnica tuje osebe.

(3) Davčni zastopnik v imenu tuje osebe izpolnjuje ob-
veznosti iz naslova DDV (sestavlja in predlaga obračune
DDV, vodi knjige izdanih in knjige prejetih računov, plačuje
DDV itd.).

(4) Če istega davčnega zastopnika imenuje več tujih
oseb, tak davčni zastopnik predlaga davčnemu organu obra-
čune DDV ter izpolnjuje druge obveznosti iz naslova DDV za
vsako tujo osebo posebej.

(5) Tuja oseba mora davčnemu zastopniku poslati izvir-
nik računa, ki ga izda za opravljen promet blaga oziroma
storitev, brez obračunanega DDV. Davčni zastopnik mora na
podlagi izvirnika računa sestaviti dokument v dveh izvodih,
na katerem mora navesti:

– svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno pre-
bivališče ter svojo davčno številko;

– datum izdaje dokumenta;
– ime in sedež oziroma stalno prebivališče tuje osebe

ter davčno številko tuje osebe, ki mu jo je dodelil pristojni
davčni organ Republike Slovenije;



Stran 2320 / Št. 22 / 29. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

– zaporedno številko, pod katero je dokument vpisan v
knjigo izdanih računov, ki jo vodi v imenu tuje osebe,

– znesek DDV;
– vse druge podatke, ki so predpisani v 34. oziroma

35. členu ZDDV.
(6) Prejšnji odstavek se ne nanaša na promet blaga in

storitev, v zvezi s katerim je plačnik DDV prejemnik blaga ali
storitev oziroma uvoznik.

(7) Izvirnik dokumenta iz petega odstavka tega člena in
izvirnik računa, ki ga je davčni zastopnik prejel od tuje ose-
be, mora davčni zastopnik poslati kupcu blaga oziroma na-
ročniku storitev, kopijo dokumenta in kopijo računa iz prej-
šnjega odstavka, pa zadržati v svojem knjigovodstvu.

(8) Če tuja oseba imenuje davčnega zastopnika, je
davčni zastopnik solidarno odgovoren za plačilo DDV, ki ga
mora plačati tuja oseba, za plačilo morebitnih kazni in zamu-
dnih obresti glede davčnega dolga. Če davčni organ ugoto-
vi, da davčni zastopnik ne izpolnjuje obveznosti iz naslova
DDV, mu lahko prepove nadaljnje zastopanje.

(9) Davčni organ vodi o davčnih zastopnikih posebno
evidenco.“

5. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:

“19.a člen
(prejemnik blaga oziroma storitev)

(1) Če tuja oseba, ki opravi promet blaga oziroma stori-
tev v Sloveniji, ne imenuje davčnega zastopnika, je v skladu
z drugim stavkom 2. točke 12. člena ZDDV plačnik DDV
prejemnik tega blaga oziroma storitev.

(2) Za storitve iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV, ki
jih opravi tuja oseba, je plačnik DDV, v skladu s 3. točko
12. člena ZDDV, vedno prejemnik teh storitev (davčni zave-
zanec, ki opravlja dejavnost v skladu z drugim odstavkom
13. člena ZDDV, razen v primeru iz 3. točke 22. člena tega
pravilnika).

(3) Plačnik DDV na podlagi drugega stavka 2. točke
12. člena ZDDV je tudi oseba iz prvega in drugega od-
stavka 45. člena ZDDV in tuja oseba, ki ne opravlja dejav-
nosti preko podružnice oziroma ne imenuje davčnega
zastopnika.“

6. člen
V 22. členu se v 3. točki namesto pike postavi vejica in

doda naslednje besedilo: “ki opravlja dejavnost v skladu z
drugim odstavkom 13. člena ZDDV.“

7. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

“26. člen
(prejemnik blaga oziroma storitev)

(1) Če je plačnik DDV v skladu z drugim stavkom
2. točke oziroma 3. točko 12. člena ZDDV prejemnik blaga
oziroma storitev, nastane davčna obveznost takrat, ko je
blago dobavljeno oziroma takrat, ko so storitve opravljene.

(2) Šteje se, da je blago dobavljeno oziroma, da so
storitve opravljene takrat, ko prejemnik blaga oziroma stori-
tev prejme račun.

(3) Če prejemnik blaga oziroma storitev računa ne prej-
me, se DDV obračuna osmi dan po dobavi blaga oziroma
opravljeni storitvi.

(4) Če je plačilo deloma ali v celoti izvršeno pred preje-
mom računa, se DDV obračuna na dan plačila od plačanega
zneska.“

8. člen
Besedilo 33.a člena se spremeni tako, da se glasi:
“V davčno osnovo se v skladu z 2. točko devetega

odstavka 21. člena ZDDV ne vštevajo zneski, ki jih davčni
zavezanec zaračuna, prejme ali da v imenu in za račun
svojega kupca oziroma naročnika, če jih vodi v svojem knji-
govodstvu na prehodnih postavkah. Davčni zavezanec mora
zagotoviti dokazila o dejanskih zneskih, od katerih ne sme
odbiti morebitno zaračunanega DDV.“

9. člen
V 36. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) V davčno osnovo iz prvega in tretjega odstavka

tega člena se vštevajo tudi stroški iz 2. točke drugega od-
stavka 22. člena ZDDV.“

10. člen
V 37. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Če je za posamezno blago ob uvozu, glede na

namen uporabe, mogoče uporabiti splošno ali znižano dav-
čno stopnjo, se lahko znižana davčna stopnja uporabi le, če
davčni zavezanec blago uporabi za namen, za katerega je
predpisana znižana davčna stopnja.“

11. člen
V 38. členu se v prvem odstavku 5., 6., 8., 11., 12.,

17., 22., 24., 27., 28. in 29. točka spremenijo tako, da se
glasijo:

“5. naravni med (tarifna oznaka 0409 00 00);
6. drugi užitni izdelki živalskega izvora (tarifni oznaki:

0410 00 00 in 0504 00 00), surovi propolis iz tarifne
oznake 0510 00 00;

8. užitno sadje in oreški; lupine agrumov ali dinj in
lubenic (tarifne oznake: od 0801 do vključno 0814 00 00);

11. proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; insulin;
pšenični gluten (tarifne oznake: od 1101 00 do vključno
1109 00 00);

12. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: od 1201
00 do vključno 1208), rožiči (tarifna oznaka 1212 10 10),
alge (tarifna oznaka 1212 20 00), koščice in jedra (tarifna
oznaka 1212 30 00) in drugo, primerno za človeško prehra-
no (tarifna oznaka 1212 99 00);

17. kakav in kakavovi izdelki (tarifne oznake: od 1801
00 00 do vključno 1806);

22. ocvirki (tarifna oznaka 2301 10 00), otrobi in drugi
ostanki pri presajevanju, mletju in obdelavi žit in stročnic
(tarifna oznaka 2302), oljne pogače in drugi trdni ostanki,
dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj (tarifna ozna-
ka 2306);

24. lecitin (tarifna oznaka 2923 20 00), saharin in
njegove soli (tarifna oznaka 2925 11 00), provitamini in
vitamini (tarifna oznaka 2936), kemično čisti sladkorji; slad-
korni estri in njihove soli (tarifna oznaka 2940 00), matični
mleček iz tarifne oznake 3001 20 90;

27. beljakovinske snovi, modificirani škrobi, lepila,
encimi (tarifne oznake: od 3501 do vključno 3503 00,
3505 in 3507), izolirani sojini proteini iz tarifne oznake
3504 00 00;

28. sorbitol (tarifna oznaka 3824 60), preparati za
zaslajevanje, sol za konzerviranje in nasoljevanje in dietetič-
na sol (tarifna oznaka 3824 90 95);

29. umetna čreva (tarifne oznake: 3917 10, 3917 32
10, 3917 32 31 in 3917 32 91);“

12. člen
V 39. členu se v prvem odstavku 5., 6., 8., 9. in

10. točka spremenijo tako, da se glasijo:
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“5. proizvodi mlinske industrije (tarifne oznake: od
1101 00 do vključno 1109 00 00);

6. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: od 1201 00
do vključno 1208), žitna slama in pleve (tarifna oznaka 1213
00 00), krmna koleraba, krmne rastline (tarifna oznaka
1214);

8. sladkor (tarifna oznaka 1701), melase (tarifna ozna-
ka 1703 90 00);

9. ostanki in odpadki živilske industrije (tarifne oznake:
od 2301 do vključno 2306, 2308), izdelki, ki se uporabljajo
kot hrana živali (tarifna oznaka 2309 razen nedovršenih
premiksov in preparatov za pripravo premiksov iz tarifne
oznake 2309 90 93);

10. sol (tarifna oznaka 2501 00); morska pena (tarifna
oznaka 2530 90 20).“

V drugem odstavku se 3. in 4. točka spremenita tako,
da se glasita:

“3. valilna jajca (tarifne oznake: od 0407 00 11 do
vključno 0407 00 19);

4. bikovo seme (tarifna oznaka 0511 10 00) in seme
drugih živali iz tarifne oznake 0511 99 90.”

V tretjem odstavku se 1., 2., 3. in 5. točka spremenijo
tako, da se glasijo:

“1. žive rastline, razen okrasnih (tarifne oznake: 0602
10, 0602 20, 0602 90 10, 0602 90 30 in 0602 90 41);

2. semenski krompir (tarifna oznaka 0701 10 00),
čebulček, semenski česen in šalotka, druga semena užitnih
čebulnic (tarifna oznaka 0703), semenski hibrid sladke ko-
ruze (tarifna oznaka 0712 90 11), sušena semena stročnic
(tarifna oznaka 0713);

3. seme začimb (tarifni oznaki: 0909 in 0910 99 10);
5. oljna semena za setev (tarifne oznake: od 1201 00

do vključno 1207), seme, plodovi in trosi za setev (tarifna
oznaka 1209 razen 1209 30 00 in 1209 99 91), seme
rožiča (tarifna oznaka 1212 10 99).“

13. člen
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Med izdelke iz 4. točke prvega odstavka 25. člena

ZDDV se uvrščajo:
1. zdravila iz tarifnih oznak 3003 in 3004 za uporabo v

zdravljenju ali preprečevanju internih in eksternih bolezni
ljudi in živali;

2. antiserumi in druge frakcije krvi; cepiva; toksini;
človeški, živalski in rastlinski virusi in antivirusi in bakteriofagi
iz tarifne oznake 3002;

3. vata, gaza, povoji in podobni proizvodi (npr. obliži,
obkladki) iz tarifne oznake 3005;

4. izdelki iz tarifne oznake 3006.10 (sterilni kirurški
katgut, sterilni materiali in sterilni adhezivi v kirurgiji za zapi-
ranje ran; sterilna laminarija in sterilni tamponi; sterilna ab-
sorpcijska sredstva za zaustavljanje krvavitev v kirurgiji in
zobarstvu);

5. izdelki iz tarifne oznake 3006.40 (zobarski cementi
in druga zobarska polnila; cementi za rekonstrukcijo kosti);

6. kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi hor-
monov ali spermicidov (tarifna oznaka 3006.60); preservati-
vi (tarifna oznaka 4014 10 00); kontracepcijske spirale iz
tarifne oznake 9018 90 85).

(2) Med zdravila iz 1. točke prejšnjega odstavka se ne
uvrščajo: medicinski preparati, našteti v uradni zdravilniški
knjigi (farmakopeji), ki ne vsebujejo zadosti aktivnih sesta-
vin, da bi jih lahko šteli kot primerne za terapevtsko ali
profilaktično rabo (primer: preparati zoper aknavost, ki so
namenjeni predvsem čiščenju kože); koloidno žveplo iz tari-
fne oznake 2802, razen, če je pripravljeno v odmerkih ali
pakiranjih za prodajo na malo za terapevtske ali profilaktične

namene; koloidi plemenitih kovin, četudi so pripravljeni za
medicinsko rabo (tarifna oznaka 2843); vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj in preparati iz tarifnih oznak od
3303 do 3307 tudi, če imajo terapevtske ali profilaktične
lastnosti; medicinska mila (tarifna oznaka 34.01); insektici-
di, dezinfekcijska sredstva in druga sredstva iz tarifne ozna-
ke 3808.

(3) Med izdelke iz 2. točke prvega odstavka tega člena
se ne uvršča: človeška kri in živalska kri, pripravljena za
terapevtsko, profilaktično ali diagnostično uporabo, ki je
oproščena plačila DDV v skladu z 2. točko 26. člena ZDDV;
mikroorganske kulture in diagnostični seti.

(4) Med izdelke iz 3. točke prvega odstavka tega člena
se ne uvrščajo: povoji, obliži itd., ki vsebujejo cinkov oksid,
in pa povoji za zlome, ki so prevlečeni z mavcem in ki niso
pripravljeni v pakiranjih za prodajo na drobno za medicin-
ske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene; sadra, spe-
cialno žgana in fino zmleta za zobarske potrebe in preparati
na osnovi sadre za uporabo v zobarstvu (tarifne oznake
2520 ali 3407); izdelke iz tarifne oznake 3006 in sanitarne
brisače in sanitarne tampone (tarifna oznaka 4818, 5601 ali
6307).”

14. člen
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Med izdelke iz 5. točke prvega odstavka 25. člena

ZDDV se uvrščajo:
1. invalidski vozički in podobna vozila, ki so posebej

konstruirana za prevoz invalidov (tarifna oznaka 8713), ne
glede na to, ali so opremljena s sredstvi za mehanski pogon
ali ne, ter deli in pribor za invalidske vozičke (tarifna oznaka
8714 20 00);

2. ortopedske priprave (pripomočki) za preprečevanje
ali popravljanje telesnih deformacij ali za pridrževanje ali
držanje organov po operaciji (tarifna oznaka 9021 19 10);

3. opornice in drugi pripomočki za zlome kosti (tarifna
oznaka 9021 19 90);

4. umetni sklepi (tarifna oznaka 9021 11 00); umetno
zobovje (tarifna oznaka 9021 21); drugi umetni deli telesa
(tarifna oznaka 9021 30);

5. aparati za izboljšanje sluha (tarifna oznaka
9021 40 00);

6. aparati za spodbujanje dela srčnih mišic (tarifna
oznaka 9021 50 00); drugi pripomočki, ki se nosijo na
telesu ali ki jih vstavljajo v telo, da bi nadomestili pomanjklji-
vost ali invalidnost (tarifna oznaka 9021 90), kot so: poma-
gala za govor oseb, elektronska pomagala za slepe in pripo-
močki, ki se vsajajo v telo, da pomagajo ali nadomestijo
kemične funkcije nekaterih organov (na primer: izločanje
insulina).

(2) Med vozila iz 1. točke prejšnjega odstavka se ne
uvrščajo vozila, ki so preprosto preurejena tako, da jih inva-
lid lahko vozi (kot na primer avtomobili z ročno krmiljeno
sklopko, pospeševalnikom itd., ki se uvršča v tarifno oznako
8703 ali bicikli, opremljeni s posebnim dodatkom, s pomo-
čjo katerega jih invalid lahko poganja z eno nogo, ki se
uvrščajo v tarifno oznako 8712 in nosilni vozički za preme-
ščanje bolnikov v bolnicah, na klinikah itd., ki se uvrščajo v
tarifno oznako 9402.

(3) Med pripomočke iz 2. točke prvega odstavka tega
člena se ne uvrščajo: nogavice za krčne žile (tarifna oznaka
6115); navadna zaščitna sredstva in naprave, namenjena za
zmanjševanje pritiska na določene dele stopala (tarifna oz-
naka: 3926, če so iz plastičnih mas ali tarifna oznaka 4014,
če so iz celularne gume, pritrjene z lepljivim obližem na
gazo); podporni pasovi ali drugi podporni izdelki iz tekstila,
katerih osnovna funkcija za podpiranje ali držanje organov
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izhaja iz njihove elastičnosti (na primer nosečniški pasovi,
prsni povoji, trebušni povoji, trakovi za sklepe in mišice-
navadno tarifna oznaka 6212 ali 6307; serijsko izdelana
obutev z dvignjenim lokom notranjega podplata za ublažitev
ravnih stopal (64. poglavje KN).

(4) Med pripomočke iz 3. točke prvega odstavka tega
člena se ne uvrščajo pripomočki, ki se namestijo v posteljo
ali na podstavek (zaščitne obloge na postelji, naprave za
raztegovanje zlomov, izdelane iz cevi itd.).

(5) Med aparate za izboljšanje sluha iz 5. točke prvega
odstavka tega člena se ne uvrščajo izdelki, kot so slušalke,
ki se nameščajo na glavo, ojačevalci itd., ki se uporabljajo v
konferenčnih dvoranah ali tiste, ki jih uporabljajo telefonisti,
da povečajo slišnost govora.

(6) Med ortopedske pripomočke iz 5. točke prvega
odstavka 25. člena ZDDV, se ne uvrščajo ortopedski pripo-
močki za živali, ne glede na to, da so po kombinirani nomen-
klaturi uvrščeni v tarifno oznako 9021.”

15. člen
V 43. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni

tako, da se glasi:
“1. tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi

grafične industrije, rokopisi, tipkana besedila in načrti (tari-
fne oznake 4901, 4902, 4903 00 00, 4904 00 00, 4905,
4906 00 00, 4910 00 00) pod pogojem, da niso namenje-
ni za reklamne namene ter“

16. člen
V 44. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(1) Med gnojila iz 11. točke prvega odstavka

25. člena ZDDV se uvrščajo gnojila iz tarifne oznake: od
3101 00 00 do vključno 3105;”

V drugem odstavku se besedilo “zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 82/94)“ nadomesti z besedilom
“fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01)“

V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se
glasi:

“5. veterinarske storitve za živali iz tarifnih oznak 0101,
0102, 0103, 0104, 0105, 0106 00 10 in 0106 00 90, za
čebele, gojene kožuharje, noje in divjad ter veterinarske
storitve v ribogojstvu iz razreda B/05.02 standardne klasifi-
kacije dejavnosti.“

17. člen
V 47. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(2) Med blago, ki je povezano s pogrebnimi storitvami

se uvrščajo: krste, sarkofagi, vključno z vložki za pogreb in
prevoz, žare, zabojčki za kosti, pogrebni simboli izključno za
na krsto in sarkofag, tekstil za krsto in sarkofag; tekstil za
pokojnika, pregrinjala, pogrebne vreče za pokojnika, žalne
knjige, pogrebna floristika (z žalnimi trakovi aranžirani venci,
z žalnimi trakovi aranžirani šopki in z žalnimi trakovi aranžira-
ne ikebane), žalni aranžmaji sveč.“

18. člen
V 57. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(3) Storitve in dobave blaga v zvezi z objekti iz prvega

odstavka tega člena, kot so npr. dobava vode, električne
energije, plina, energije za ogrevanje, odvoz smeti, so v
primeru, če jih najemodajalec ali upravnik stavbe le preraz-
deli najemnikom oziroma lastnikom stavb, neobdavčljive.“

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

“(4) Če je vrednost storitev in blaga iz prejšnjega od-
stavka vključena v najemnino, so te storitve in blago opro-
ščene plačila DDV.“

Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.

19. člen
V 59. členu se v petem odstavku v točki (a) beseda

“odhodne“ nadomesti z besedo “izstopne“.
V šestem odstavku se za besedama “po pošti“ postavi

vejica, besede “ali hitri pošti“ pa nadomestijo z besedami
“hitri pošti ali železnici“.

20. člen
V 63. členu se v prvem odstavku v 5. točki za besedo

“najem” doda besedilo:
“oziroma za stroške obratovanja, vzdrževanja in uprav-

ljanja stanovanjskih in poslovnih prostorov,“ in črta besedi
“za najemnino”.

21. člen
Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:

“70.a člen
(DDV, ki ga mora plačati prejemnik blaga oziroma storitev)

(1) Prejemnik blaga oziroma storitev, ki ni zavezanec za
DDV in je plačnik DDV na podlagi drugega stavka 2. točke in
na podlagi 3. točke 12. člena ZDDV, mora obračunani DDV
v skladu z drugim odstavkom 39. člena ZDDV plačati do
zadnjega dne naslednjega meseca po poteku davčnega
obdobja.“

(2) Davčno obdobje za plačilo DDV iz prejšnjega od-
stavka je koledarski mesec.

22. člen
V 72. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se

glasi:
“(2) Vračilo DDV na podlagi odločbe carinskega organa

o povrnitvi preveč plačanega DDV se izvrši z izplačilom
ustreznega zneska le v delu, v katerem carinski dolžnik, ki je
plačal znesek DDV, ki ni bil zakonsko dolgovan, ni uveljavil
odbitka DDV.“

23. člen
V 75. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in

doda besedilo “razen, če je bil znesek DDV, plačan ob
uvozu naknadno z odločbo carinskega organa v celoti ali
deloma vrnjen ali plačilo odpuščeno.“

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

“(2) Kot vstopni DDV ni mogoče upoštevati DDV, obra-
čunan ob uvozu, če je bila carinska deklaracija na podlagi
katere je bil obračunan DDV, umaknjena. Če je bil na podla-
gi umaknjene carinske deklaracije DDV že plačan, se ta
znesek v skladu s carinskimi predpisi vrne, sicer pa se
plačilo odpusti.“

24. člen
1. V 82. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Šteje se, da je DDV iz 3. točke prejšnjega odstavka

plačan, ko je izkazan v obračunu DDV.“

25. člen
V 89. členu se v drugem odstavku besedi “Obračun

DDV“ nadomesti z “DDV-O“.
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26. člen
Besedilo 90. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) V obrazec DDV-O za obračun DDV se vpišejo:
1. podatki o prometu blaga in storitev:
– pod oznako 11 (obdavčen promet) se vpiše seštevek

zneskov iz stolpcev 11, 13, 15 in 17 knjige izdanih računov
(brez vrednosti uporabe blaga za neposlovne namene, upo-
rabe blaga lastne izdelave, spremembe namembnosti ter
zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti in upo-
rabe storitev za neposlovne namene – 5., 6. in 9. člen
ZDDV);

– pod oznako 12 (izvoz blaga) se vpiše znesek iz
stolpca 9 knjige izdanih računov;

– pod oznako 13 (drug promet s pravico do odbitka
vstopnega DDV) se vpiše znesek iz stolpca 10 knjige izdanih
računov;

– pod oznako 14 (oproščen promet brez pravice do
odbitka vstopnega DDV) se vpiše znesek iz stolpca 8 knjige
izdanih računov;

– pod oznako 15 (uporaba za neposlovne namene in
lastna raba) se vpiše znesek vrednosti uporabe blaga za
neposlovne namene, uporabe blaga lastne izdelave, spre-
membe namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju
opravljanja dejavnosti in uporabe storitev za neposlovne na-
mene (5., 6. in 9. člen ZDDV); podatki se zajamejo iz
knjigovodskih evidenc;

2. podatki o nabavah blaga in storitev:
– pod oznako 21 (obdavčene nabave) se vpiše vre-

dnost iz stolpca 7 zmanjšana za vrednost iz stolpca 9 in 10
knjige prejetih računov, vključno z nabavami nepremičnin in
ostalih osnovnih sredstev, brez vrednosti uvoza;

– pod oznako 22 (uvoz) se vpiše vrednost uvoza iz
posebne evidence o uvozu (peti odstavek 56. člena ZDDV),
vključno z uvozom osnovnih sredstev ter brez vrednosti uvo-
za, pri katerem ni bil obračunan DDV;

– pod oznako 23 (oproščene nabave) se vpiše vre-
dnost iz stolpca 8 knjige prejetih računov;

– pod oznako 24 (nabavna vrednost nepremičnin) se
vpiše nabavna vrednost nepremičnin, ki so vodene v knjigo-
vodstvu kot osnovna sredstva, nabavljena v davčnem ob-
dobju, za katerega se sestavlja obračun (ne glede na to, ali
je obračunan DDV ali davek na promet nepremičnin); vpiše-
jo se tudi dana predplačila;

– pod oznako 25 (nabavna vrednost drugih osnovnih
sredstev) se vpiše nabavna vrednost drugih osnovnih sred-
stev (razen nepremičnin), nabavljenih v davčnem obdobju,
za katerega se sestavlja obračun, ne glede na to ali je
obračunan DDV; vpišejo se tudi dana predplačila;

3. podatki o obračunanem DDV od prodaje blaga in
storitev:

– pod oznako 31 (zavezancem za DDV po 8%) se vpiše
znesek iz stolpca 12 knjige izdanih računov;

– pod oznako 32 (zavezancem za DDV po 19%) se
vpiše znesek iz stolpca 14 knjige izdanih računov;

– pod oznako 33 (končnim potrošnikom po 8%) se
vpiše znesek iz stolpca 16 knjige izdanih računov;

– pod oznako 34 (končnim potrošnikom po 19%) se
vpiše znesek iz stolpca 18 knjige izdanih računov;

– pod oznako 35 (prejemniki blaga in storitev kot plač-
niki DDV) se vpiše znesek DDV, ki se plača po drugem
stavku 2. točke in 3. točki 12. člena ZDDV;

4. podatki o vstopnem DDV od nakupa blaga in stori-
tev:

– pod oznako 41 (v Sloveniji po 8%) se vpiše znesek iz
stolpca 11 knjige prejetih računov;

– pod oznako 42 (v Sloveniji po 19%) se vpiše znesek
iz stolpca 12 knjige prejetih računov;

– pod oznako 43 (pri uvozu 8%) se vpiše znesek iz
stolpca 13a knjige prejetih računov;

– pod oznako 44 (pri uvozu 19%) se vpiše znesek iz
stolpca 13b knjige prejetih računov;

– pod oznako 45 (pavšalno nadomestilo 4%) se vpiše
znesek iz stolpca 18 knjige prejetih računov;

– pod oznako 46 (prejemniki blaga in storitev kot plač-
niki DDV) se vpišeta zneska iz stolpcev 15 in 16 knjige
prejetih računov;

5. ugotovljena davčna obveznost oziroma presežek
DDV v tem davčnem obdobju:

– pod oznako 51 (obveznost DDV za davčno obdobje)
se vpiše znesek razlike med obračunanim DDV (vsota pod
oznakami 31 do 35) in vstopnim DDV (vsota pod oznakami
od 41 do 46) v primeru, če je obračunani DDV večji od
vstopnega DDV;

– pod oznako 52 (presežek DDV v davčnem obdobju)
se vpiše znesek razlike med vstopnim DDV (vsota pod ozna-
kami 41 do 46) in obračunanim DDV (vsota pod oznakami
od 31 do 35) v primeru, če je vstopni DDV večji od obraču-
nanega DDV;

– pod oznako 61 (prenos iz preteklega davčnega ob-
dobja) se vpiše znesek DDV iz preteklega davčnega obdob-
ja (oznaka 72 predhodnega obračuna), če davčni zaveza-
nec ni zahteval vračila razlike;

– pod oznako 71 (plačilo DDV) se vpiše znesek DDV,
ki je enak razliki med obveznostjo DDV za tekoče obdobje –
oznaka 51 in vsoto pod oznakama 52 in 61, v primeru, da je
obveznost DDV večja od vsote pod navedenima oznakama;

– pod oznako 72 (vračilo DDV) se vpiše znesek DDV,
ki je enak razliki med vsoto pod oznakama 52 in 61 in
obveznostjo DDV za tekoče obdobje – oznaka 51, v prime-
ru, da je vsota pod navedenima oznakama večja od obvez-
nosti za DDV.

(2) Na obrazcu DDV–O, ki ga sestavi podružnica tuje
osebe, mora biti navedena firma in sedež oziroma ime,
priimek in naslov stalnega ali običajnega bivališča tuje ose-
be, davčna številka in ime podružnice.

(3) Na obrazcu DDV–O, ki ga v imenu tuje osebe
sestavi davčni zastopnik, mora biti navedena firma in sedež
oziroma ime, priimek in naslov stalnega ali običajnega bivali-
šča tuje osebe, davčna številka tuje osebe in davčna številka
davčnega zastopnika.“

27. člen
Za 90. členom se doda nov 90.a člen, ki se glasi:

“90.a člen
(plačnik DDV iz 70.a člena tega pravilnika)

Oseba iz 70.a člena tega pravilnika predloži pri pristoj-
nem davčnemu organu obrazec DDV-O iz 89. člena tega
pravilnika na katerem izkaže znesek DDV, ki ga mora plačati
kot prejemnik blaga ali storitev v roku iz drugega odstavka
39. člena ZDDV, pri čemer poleg podatkov o zavezancu iz
davčnega registra izpolni še polja 35, 51 in 71.“

28. člen
V 93. členu se v tretjem odstavku v prvi alinei za bese-

do “travnika” postavi vejica in doda besedi “barjanskega
travnika”.

V drugi alinei se za besedo “vrta” postavi vejica, besedi
“in travnika” pa nadomestita z besedilom “travnika, barjan-
skega travnika in pašnika”.

V četrti alinei se pred besedo “sadovnjaka” doda bese-
de “plantažnega in ekstenzivnega”.

V šesti alinei se pred besedo “gozda” doda besede
“gozdne plantaže in”.
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29. člen
V 96.a členu se v prvem in drugem odstavku letnica

“1999” nadomesti z letnico “2000”.
V petem odstavku se letnica “2001” nadomesti z letni-

co “2002”.

30. člen
V XIV. poglavju se za drugim podnaslovom doda nov

96.b člen, ki se glasi:

“96.b člen
(splošno)

“(1) Tuja oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost preko
podružnice in tuja oseba, ki je zaradi opravljanja dejavnosti v
Sloveniji imenovala davčnega zastopnika, nima pravice do
vračila DDV na podlagi 54. člena ZDDV, ima pa pravico do
odbitka vstopnega DDV, če izpolnjuje pogoje iz 40. člena
ZDDV.

(2) Tuja oseba, ki opravi obdavčljiv promet v Sloveniji,
pa ne imenuje davčnega zastopnika, nima pravice do vračila
DDV na podlagi 54. člena ZDDV.

(3) Prejšnji odstavek se ne nanaša na tujo osebo, ki
opravi promet storitev iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV
osebi, ki je v skladu z ZDDV in tem pravilnikom zavezanec za
DDV.“

31. člen
V 97. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:

“(vlagatelj zahtevka za vračilo)“:
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Zahtevek za vračilo DDV na podlagi 54. člena

ZDDV lahko namesto davčnega zavezanca na podlagi poo-
blastila predloži tudi druga oseba. Pooblastilo za zastopanje
v postopku se pisno predloži davčnemu organu, ali pri dav-
čnemu organu da ustno na zapisnik. Davčni organ lahko v
dvomu zahteva, naj se pooblastilo za zastopanje v postopku
vračanja overi pri notarju. Ne glede na pooblastilo lahko
davčni organ v postopku neposredno od zastopanega za-
hteva posamezna dokazila ali izjave.”

32. člen
V 98. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako,

da se glasita:
“(1) Vlagatelj zahtevka za vračilo DDV, lahko uveljavlja

vračilo DDV, ki mu je bil zaračunan v zvezi z nabavami blaga
ali storitev v Sloveniji, oziroma DDV, ki mu je bil zaračunan
pri uvozu blaga. Vlagatelj lahko zahtevek za vračilo DDV vloži
za obdobje najmanj šestih mesecev in največ za obdobje
koledarskega leta.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko zahtevek za
vračilo DDV nanaša na obdobje, ki je krajše od šestih mese-
cev, če to obdobje predstavlja preostanek koledarskega
leta. Ta zahtevek lahko vključuje tudi DDV, zaračunan na
računih ali ob uvozu, ki ga vlagatelj zahtevka ni uveljavljal v
prejšnjem obdobju in zadeva transakcije, zaključene v teko-
čem koledarskem letu“.

V četrtem odstavku se v prvi alinei besedilo “ni opravljal
nobene obdavčljive dejavnosti“ nadomesti z besedilom “ni
opravil nobenega obdavčljivega prometa blaga oziroma sto-
ritev“.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Zahtevek za vračilo DDV se predloži Davčnemu

uradu Ljubljana najpozneje v šestih mesecih po poteku kole-
darskega leta, v katerem je bil DDV obračunan.“

33. člen
Besedilo 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če se zahtevek za vračilo DDV nanaša na obdobje

šestih mesecev, zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji
od 50.000 tolarjev.

(2) Če se zahtevek za vračilo DDV nanaša na obdobje
koledarskega leta oziroma na preostanek koledarskega leta
v skladu z drugim odstavkom 98. člena tega pravilnika,
zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji od 12.000
tolarjev.“

34. člen
V 100. členu se v drugem odstavku besedi “enem

mesecu“ nadomestita z besedama “šestih mesecih“.
Črta se četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane nov četrti odstavek.

35. člen
V 101. členu se v drugem odstavku v 3. točki za

besedama “iz Slovenije“ doda naslednje besedilo:
“v roku treh mesecev od dneva nakupa“.

36. člen
V 102. členu se v drugem odstavku za besedo “kupcu“

doda besedilo “ter vpiše evidenčno številko tega obrazca iz
evidence izdanih obrazcev DDV-VP. Evidenčna številka
obrazca DDV-VP se vpiše v prvi vrstici ob nazivu obrazca.“

V tretjem odstavku se za besedo “evidenco“ vstavi be-
sedilo “o izdanih obrazcih DDV-VP ter“.

37. člen
V 104. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni

tako, da se glasi:
“4. da kupljeno blago ni bilo uporabljeno v Sloveniji in

je carinskemu organu predloženo v roku treh mesecev od
dneva nakupa v Sloveniji.“

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Carinski organ overi izvirnike računov in obrazec

DDV-VP s podpisom in žigom ter v obrazec DDV-VP vnese
datum iznosa blaga iz carinskega območja Slovenije. Izvirni-
ke računov in obrazec DDV-VP vrne kupcu, en izvod obraz-
ca pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz
Slovenije“.

38. člen
V XIV. poglavju se za 3. podpoglavjem: Vračilo DDV v

potniškem prometu, doda nov podnaslov, ki se glasi: “a)
Splošno”.

39. člen
V 105. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(1) Davčni zavezanec pridobi pravico do vračila DDV s

strani davčnega organa na podlagi predložitve obrazca DDV-
VP, potem ko je v skladu s pogoji iz 103. člena pravilnika
kupcu vrnil DDV za blago, ki ga je kupec pri njem nabavil in
iznesel iz Slovenije.“

V četrtem odstavku se črta besedilo: “oziroma poobla-
ščeni agenciji“.

40. člen
Za 105. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi: “b)

Posebne določbe za vračilo DDV v mejnih prodajalnah“
Dodajo se novi 105.a do 105.e členi, ki se glasijo:
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“105.a člen
(splošno)

(1) Imetnik mejne prodajalne, ki posluje za izstopno
mejno kontrolo, lahko izvaja vračilo DDV v potniškem pro-
metu v skladu s splošno ureditvijo (101. do 104. člen tega
pravilnika) ali v skladu s 105.b do 105.e členom tega pravil-
nika.

(2) Če s 105.b do 105.e členom tega pravilnika ni
drugače določeno se tudi za prodajalne iz prejšnjega od-
stavka primerno upoštevajo določbe 101. do 105. člena
tega pravilnika.

105.b člen
(vnaprej overjeni obrazci DDV-VP)

(1) Carinski urad lahko na podlagi pisnega zahtevka
dovoli imetniku mejne prodajalne iz 105.a člena, da za
izvrševanje vračila DDV tujim kupcem, ki zapuščajo carinsko
območje Republike Slovenije, uporablja vnaprej overjene
obrazce DDV-VP.

(2) Krajevno pristojni carinski urad izda odločbo o za-
htevku iz prejšnjega odstavka v pisni obliki in v primeru
ugoditve zahtevku v njej določi pogoje uporabe vnaprej over-
jenih obrazcev in način izvajanja kontrole.

(3) Carinski urad lahko izda dovoljenje iz prvega od-
stavka tega člena, če imetnik prodajalne iz 105.a člena tega
pravilnika:

1. uporablja vnaprej overjene obrazce DDV–VP le v
zvezi z uveljavljanjem vračila DDV za tuje potnike, ki izpolnju-
jejo pogoje iz 1. točke drugega odstavka 101. člena tega
pravilnika in neposredno iznašajo v mejni prodajalni kuplje-
no blago iz slovenskega davčnega in carinskega območja;

2. vodi posebno evidenco DDV-VE o izdajanju vnaprej
overjenih obrazcev DDV-VP za vsako prodajalno, v zvezi s
katero so mu bili obrazci izdani posebej in

3. nudi vsa druga potrebna jamstva za pravilno izvaja-
nje postopka vračila DDV tujim potnikom.

(4) Carinski organ stalno preverja izpolnjevanje pogo-
jev, pod katerimi je bilo dovoljenje izdano. Če kateri od
pogojev ni več izpolnjen, carinski organ razveljavi izdano
dovoljenje in odvzame še neporabljene overjene obrazce
DDV-VP.

105.c člen
(pridobitev vnaprej overjenih obrazcev)

(1) Na podlagi dovoljenja iz prejšnjega člena in pisnega
zahtevka imetnik prodajalne pri mejnem carinskem organu,
kjer je mejna prodajalna, vnaprej overi obrazce DDV-VP.
Carinski organ vnaprej overi število obrazcev, ki je predvido-
ma potrebno za enomesečno poslovanje mejne prodajalne
iz 105.a člena. Vsak obrazec, ki je predložen v potrditev
mora biti opremljen z žigom vložnika zahtevka in navedbo
mejne prodajalne v kateri se bo uporabljal.

(2) Ob vložitvi ponovnega zahtevka za overitev novih
obrazcev DDV-VP imetnik mejne prodajalne carinskemu or-
ganu predloži kopijo oziroma izpis posebne evidence DDV-
VE za obdobje od prejšnje overitve obrazcev. Iz evidence
oziroma priloženih dokumentov mora biti jasno razvidna tudi
količina še neporabljenih vnaprej overjenih obrazcev DDV-
VP. Imetnik prodajalne mora predložiti tudi poškodovane ali
pomotoma izpolnjene overjene obrazce DDV-VP, ki jih carin-
ski organ zadrži in uradno uniči.

(3) Imetnik mejne prodajalne, ki preneha s poslova-
njem mora carinskemu organu nemudoma posredovati vse
še neporabljene vnaprej overjene obrazce DDV-VP in kon-

čno evidenco DDV-VE. Carinski organ neporabljene vnaprej
overjene obrazce uradno uniči.

(4) Prenos obrazcev iz ene prodajalne v drugo ni
dovoljen.

105.d člen
(posebne obveznosti prodajalca)

(1) Imetnik mejne prodajalne iz 105.a člena mora hra-
niti vnaprej overjene obrazce DDV-VP s posebno skrbnostjo
v prostorih prodajalne, za katero so bili pridobljeni.

(2) Vnaprej overjeni obrazci DDV-VP morajo biti oštevil-
čeni, evidenco izdanih vnaprej overjenih obrazcev DDV-VP
pa mora imetnik mejne prodajalne voditi v prostorih prodajal-
ne tako, da lahko carinski organ vsak trenutek preveri, komu
je bil obrazec z določeno zaporedno številko izdan (ime,
priimek, številka potne listine potnika, država, ki je potno
listino izdala ter potovalna destinacija potnika) ter kdaj je bil
izdan.

(3) Imetnik mejne prodajalne, ki pridobi dovoljenje iz
105.b člena tega pravilnika sme potniku izdati obrazec
DDV-VP, ki ga je carinski organ overil vnaprej, če:

1. so izpolnjeni pogoji iz 1. točke drugega odstavka
101. člena tega pravilnika;

2. potnik skupaj z blagom neposredno po nakupu v
mejni prodajalni zapušča slovensko carinsko in davčno ob-
močje;

3. na računu označi, da je bil za blago na računu izdan
vnaprej potrjeni obrazec DDV-VP.

(4) Imetnik prodajalne iz 105.a člena tega pravilnika
mora ob uporabi vnaprej overjenega obrazca DDV-VP v oken-
cu 2 tega obrazca poleg podatka o državi, ki je izdala potni
list kupca vpisati tudi podatek o tem, kam je potnik name-
njen po nakupu blaga v mejni prodajalni.

(5) Imetnik prodajalne iz 105.a člena tega pravilnika
mora do drugega delovnega dne v tednu za predhodni te-
den oddati carinskemu organu, ki je vnaprej overil obrazec
DDV-VP, vse kopije porabljenih obrazcev za vračilo DDV.

(6) Če imetnik prodajalne iz 105.a člena tega pravilni-
ka po prodaji blaga zadrži izvirnik vnaprej overjenega obraz-
ca DDV-VP in račun, ker je kupcu v skladu s 103. členom
tega pravilnika takoj vrnil plačani DDV, kupcu izda dodatno
kopijo računa, na kateri posebej vidno označi, da je bil
plačani DDV že vrnjen na podlagi vnaprej overjenega obraz-
ca DDV-VP. Ta račun služi potniku kot dokazilo o nakupu
blaga v mejni prodajalni v skladu s 7. členom zakona o
preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih
prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delu-
jejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in posebnih
ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13/01).

105.e člen
(carinski nadzor)

Carinski organ sme kadar koli v mejni prodajalni iz
105.a člena preverjati, ali imetnik prodajalne hrani, uporab-
lja in evidentira vnaprej overjene obrazce DDV-VP v skladu z
zakonom in s tem pravilnikom.“

41. člen
V 108. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(1) V knjigo izdanih računov (I-RAČ) se vpisujejo po-

datki, kot sledi:
1. v stolpec 1 (zap. št.) se vpiše zaporedna številka

knjižbe;
2. v stolpec 2 (datum knjiženja) se vpiše datum knji-

ženja;
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3. v stolpec 3 (številka) se vpiše številka knjigovodske
listine;

4. v stolpec 4 (datum) se vpiše datum knjigovodske
listine;

5. v stolpec 5 (firma/ime ter sedež kupca) se vpišejo
podatki o kupcu, ime in sedež oziroma stalno prebivališče;

6. v stolpec 6 (davčna številka) se vpiše davčna števil-
ka kupca oziroma prejemnika blaga; ne vpisuje se davčne
številke tujih kupcev in končnih potrošnikov;

7. v stolpec 7 (vrednost z DDV) se vpiše vrednost
računa z vračunanim DDV, ta znesek se nato razčlenjuje v
stolpcih od 9 do 18 (vpisuje se tudi vrednost oproščenega
prometa);

8. v stolpec 8 (oproščen promet brez pravice do odbit-
ka vstopnega DDV) se vpiše vrednost oproščenega prometa
za katerega ni pravice do odbitka vstopnega DDV (npr. po
26. in 27. členu ZDDV);

9. v stolpec 9 (izvoz blaga) se vpiše vrednost oprošče-
nega prometa iz naslova izvoza blaga v skladu z določbami
carinskega zakona;

10. v stolpec 10 (drug promet s pravico do odbitka
vstopnega DDV) se vpisuje celotna vrednost prometa s pra-
vico do odbitka vstopnega DDV, razen izvoza blaga (št. 9), in
sicer: storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh
storitev vključena v davčno osnovo v skladu z 2. točko
drugega odstavka 22. člena ZDDV, promet blaga in storitev,
ki je oproščen plačila DDV po 31. in 32. členu ZDDV,
promet storitev po 1. in 4.a do 4.d točki 27. člena ZDDV, če
se opravljajo za naročnika storitve, ki ima sedež oziroma
stalno poslovno enoto izven Slovenije ali, če so te storitve
neposredno povezane z blagom, ki je namenjeno izvozu in
vrednost drugega prometa, ki daje pravico do odbitka vsto-
pnega DDV kot npr.: promet storitev iz 4. odstavka 17.
člena ZDDV.

11. v stolpec 11 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je davčnim zavezancem obračunan DDV po stopnji
8%;

12. v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, ki je davčnim
zavezancem obračunan po stopnji 8%;

13. v stolpec 13 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je davčnim zavezancem obračunan DDV po stopnji
19%;

14. v stolpec 14 se vpiše znesek DDV, ki je davčnim
zavezancem obračunan po stopnji 19%;

15. v stolpec 15 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je končnim potrošnikom obračunan DDV po stopnji
8%;

16. v stolpec 16 se vpiše znesek DDV, ki je končnim
potrošnikom obračunan po stopnji 8%;

17. v stolpec 17 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je končnim potrošnikom obračunan DDV po stopnji
19%;

18. v stolpec 18 se vpiše znesek DDV, ki je končnim
potrošnikom obračunan po stopnji 19%.”

42. člen
Prvi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“(1) V knjigo prejetih računov (P-RAČ) se vpisujejo po-

datki, kot sledi:
1. v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;
2. v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja, v stolpec 2a pa

datum prejema knjigovodske listine;
3. v stolpec 3 se vpiše številka knjigovodske listine;
4. v stolpec 4 se vpiše datum knjigovodske listine;
5. v stolpec 5 se vpiše ime in sedež oziroma stalno

prebivališče dobavitelja;

6. v stolpec 6 se vpiše davčna številka dobavitelja; v
primeru, da je dobavitelj iz tujine ter v primeru, ko dobavitelj
ni davčni zavezanec za DDV, se davčna številka ne vpiše;

7. v stolpec 7 se vpiše vrednost računa z vračunanim
DDV, znesek vračunanega DDV izkazanega na računu se
razporeja v stolpca 9 in 10;

8. v stolpec 8 se vpiše vrednost računa na katerem ni
zaračunan DDV (oproščen promet);

9. v stolpec 9 se vpiše podatek o skupnem znesku
vstopnega DDV, ki se sme odbiti in je izkazan na računu, ta
znesek se razporeja v stolpce 11, 12, 13.a, 13.b, 15, 16
ter 18;

10. v stolpec 10 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se
ne sme odbiti;

11. v stolpec 11 se vpiše znesek DDV, obračunan po
8% stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti;

12. v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, obračunan po
19% stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti;

13. v stolpec 13a se vpiše znesek DDV, zaračunan pri
uvozu, ki se sme odbiti (po 8% stopnji);

14. v stolpec 13b se vpiše znesek DDV, zaračunan pri
uvozu, ki se sme odbiti (po 19% stopnji);

15. v stolpec 14 se vpiše davčna osnova od nabav od
davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji;

16. v stolpec 15 se vpiše znesek DDV po 8% stopnji
od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Slove-
niji, ki se sme odbiti;

17. v stolpec 16 se vpiše znesek DDV po 19% stopnji
od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Slove-
niji, ki se sme odbiti;

18. v stolpec 17 se vpiše podatek o osnovi za obračun
pavšalnega nadomestila;

19. v stolpec 18 se vpiše znesek pavšalnega nadome-
stila, obračunanega po tretjem odstavku 46. člena ZDDV, ki
se sme odbiti.”

43. člen
V 114. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“(4) Če se pravni status zemljišč v uporabi članov go-

spodinjstva glede na zemljišča, upoštevana pri odmeri dav-
ka iz kmetijstva za preteklo leto, spremeni tako, da bi to
pomenilo znižanje katastrskega dohodka pod znesek, dolo-
čen v drugem odstavku 45. člena ZDDV in ta sprememba
do konca preteklega leta še ni bila evidentirana v uradnih
evidencah, predstavnik gospodinjstva v petnajstih dneh od
prejema obvestila iz prejšnjega odstavka predloži davčnemu
organu ustrezna dokazila o spremembi pravnega statusa
(dokazilo o spremembi katastrske kulture ali katastrskega
razreda v zemljiškem katastru, overovljena kupoprodajna ali
druga pogodba o odtujitvi lastninske ali posestne pravice ter
vloga za vpis v zemljiško knjigo, zakupna ali druga pogod-
ba).”

Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
“(6) Tuja oseba, ki opravlja dejavnost preko podružni-

ce, v prijavi za registracijo navede naslednje podatke, ki so
predpisani z obrazcem DDV – P3, ki je sestavni del tega
pravilnika:

– firmo in sedež matičnega podjetja
– DDV identifikacijsko številko, ki jo je matičnemu po-

djetju izdal pristojni davčni organ države sedeža oziroma
stalnega prebivališča tuje osebe

– ime in naslov podružnice
– telefonske številke, oznako elektronske pošte
– številke bančnih računov
– ime in priimek odgovorne osebe
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– ime in priimek kontaktne osebe
– šifro in naziv dejavnosti, ki jo opravlja v Sloveniji.
(7) Tuja oseba, ki opravlja dejavnost v Sloveniji in ime-

nuje davčnega zastopnika, v obrazcu DDV–P3, poleg po-
datkov iz prejšnjega odstavka, navede še podatke o firmi
oziroma imenu in sedežu oziroma stalnem prebivališču, dav-
čno številko davčnega zastopnika, obdobje pooblastila o
zastopanju ter predvideno trajanje opravljanja dejavnosti v
Sloveniji.“

44. člen
V 116. členu se besedi “zmanjša površina” nadomesti-

ta z besedami “spremeni pravni status”.

45. člen
V 129.a členu se v prvem odstavku besedilo: “proda

rabljeno osnovno sredstvo“ zamenjajo z besedilom: “opravi
promet z rabljenim osnovnim sredstvom“.

46. člen
Obrazec DDV-O se nadomesti z novim obrazcem

DDV-O, ki je sestavni del tega pravilnika.

47. člen
Obrazec I-RAČ in obrazec P-RAČ se nadomestita z

novima obrazcema I-RAČ in P-RAČ, ki sta sestavni del tega
pravilnika.

48. člen
Obrazec DDV-VE se nadomesti z novim obrazcem

DDV-VE, ki je sestavni del tega pravilnika.

49. člen
Odločba, izdana na podlagi četrtega odstavka 96.a

člena do 31. marca 2001, velja še za vložitev zahtevka za
vračilo DDV za mesec marec 2001.

50. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, razen 25., 26., 41., 42.,
46. in 47. člena, ki začnejo veljati 1. julija 2001.

Drugi in tretji odstavek 63. člena prenehata veljati
30. junija 2001.

Št. 415-35/99
Ljubljana, dne 22. marca 2001.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.
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1272. Pravilnik o podatkih in evidencah za obračun
finančnih obveznosti iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ter o obrazcih in
dokumentaciji, ki se predloži obračunu
obveznosti

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena zakona o po-
računavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS,
št. 81/00) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

P R A V I L N I K
o podatkih in evidencah za obračun finančnih
obveznosti iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter o obrazcih in dokumentaciji,

ki se predloži obračunu obveznosti

1. člen
Ta pravilnik določa podatke in evidence, potrebne za

obračun obveznosti za vsakega upravičenca ter obrazce in
dokumentacijo, ki jo Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) in Sklad
obrtnikov in podjetnikov (v nadaljnjem besedilu: sklad obrt-
nikov) predložita vsakemu obračunu finančnih obveznosti
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: obveznost repu-
blike).

Obrazci in dokumentacija iz prejšnjega odstavka so
sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Obveznosti republike do ZPIZ iz naslova izplačila po-

kojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja se ugotavljajo in obračunavajo po naslednjih
podatkih matične evidence o zavarovancih in uživalcih pra-
vic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja:

1. splošni podatki o zavarovancu oziroma uživalcu po-
kojnine,

2. številka zadeve,
3. vrsta pokojnine,
4. kategorija upokojenca oziroma zavarovanca (po splo-

šnih določbah zakona o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju (v nadaljnjem besedilu: po splošnih predpisih), po
predpisih o notranjih zadevah, vojaški ipd).,

5. predpis, po katerem je bila priznana pravica do po-
kojnine ali druge pravice,

6. datum priznanja pravice do pokojnine ali druge pra-
vice,

7. datum pričetka oziroma prenehanja izplačevanja po-
kojnine ali druge pravice,

8. datum smrti zavarovanca oziroma uživalca pravice,
9. datum nastanka invalidnosti,
10. vzrok nastanka invalidnosti,
11. zadnje leto zavarovanja, iz katerega je bila vzeta

plača oziroma zavarovalna osnova za izračun pokojninske
osnove,

12. udeležba v NOV v dejanskem trajanju in šifra ude-
ležbe,

13. pokojninska doba po splošnih predpisih,
14. odstotek povečanja nad polno dobo,
15. lestvica za odmero pokojnine po splošnih predpi-

sih, dodatka na invalidnost oziroma prištete dobe, varstve-
nega dodatka in vdovske oziroma družinske pokojnine,

16. pokojninska osnova po splošnih predpisih,
17. najnižja pokojninska osnova,
18. polovica najnižje pokojninske osnove,
19. osnova za odmero varstvenega dodatka,
20. odstotek za odmero pokojnine po splošnih predpi-

sih,
21. odstotek vdovske oziroma družinske pokojnine,
22. znesek varstvenega dodatka,
23. alikvotni količnik za odmero sorazmernega dela

pokojnine po splošnih predpisih,
24. izplačilni znesek pokojnine.
Obveznosti republike do ZPIZ iz naslova plačila pri-

spevkov se ugotavljajo in obračunavajo po podatkih Davčne
uprave Republike Slovenije.

3. člen
Obveznosti republike do sklada obrtnikov se ugotavlja-

jo in obračunavajo po naslednjih podatkih:
1. splošni podatki o upokojenem članu obrtnikov,
2. številka zadeve,
3. vrsta pokojnine,
4. datum vključitve v zavarovanje,
5. čas trajanja zavarovanja,
6. število vplačil po zavarovalnih razredih,
7. datum uveljavitve pravice do pokojnine,
8. datum in vzrok nastanka invalidnosti,
9. znesek pokojnine,
10. znesek najnižje pokojnine.

4. člen
ZPIZ predloži zahtevo za izplačilo obveznosti republike

Ministrstvu za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na
obrazcih Z-OR1 in Z-OR2.

Ob pripravi zahteve za izplačilo obveznosti republike,
pripravi ZPIZ na elektronskem mediju na obrazcu Z-OR3
tudi seznam vseh upokojencev, za katere je obračunana
obveznost republike. Podatki iz obrazca Z-OR3 se hranijo v
arhivu ZPIZ ter se predložijo v vpogled ob nadzoru oziroma v
primerih iz 15. člena zakona o poračunavanju finančnih
obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00).

5. člen
Sklad obrtnikov predloži ministrstvu zahtevo za izplači-

lo obveznosti republike na obrazcu SO-OR1.
Skupaj z zahtevo iz prejšnjega odstavka pripravi sklad

obrtnikov na elektronskem mediju na obrazcu SO-OR2 sez-
nam vseh upokojencev, za katere je obračunana obveznost
republike. Podatki iz obrazca SO-OR2 se hranijo v arhivu
sklada obrtnikov ter se predložijo na vpogled v primerih iz
drugega odstavka prejšnjega člena.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-006/01-005
Ljubljana, dne 21. marca 2001.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve
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1273. Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja
delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena zakona o ke-
mikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za delo,
družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za zdrav-
stvo, ministrom za obrambo in ministrom za okolje in pro-
stor

P R A V I L N I K
o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev,

ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa način usposabljanja in rok za oprav-

ljanje preizkusa znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi ke-
mikalijami, predpisuje bistveno vsebino programov ter dolo-
ča pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanja.

2. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za usposabljanje

delavcev, ki opravljajo delo pri prometu in uporabi fitofarma-
cevtskih sredstev, delavcev, ki delajo pri prevozu nevarnega
blaga in delavcev, ki delajo s kemikalijami v zaprti embalaži.

3. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

men:
a) delavec, ki ravna z nevarnimi kemikalijami, je oseba,

ki pri opravljanju dela za delodajalca pride v stik z nevarno
kemikalijo, zlasti pa oseba, ki opravlja delo pri proizvodnji,
regeneraciji (reciklaži), nevtralizaciji, pretakanju, pripravi za
uporabo in shranjevanju nevarnih kemikalij,

b) izvajalec usposabljanja je pravna ali fizična oseba, ki
v imenu delodajalca usposablja delavce za varno ravnanje s
kemikalijami in izpolnjuje pogoje, določene v tem pravilniku.

II. NAČIN USPOSABLJANJA IN PREIZKUŠANJA
ZNANJA

4. člen
Teoretično in praktično usposabljanje mora temeljiti na

oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar
ter oceni ogroženosti za primer industrijske nesreče. Uspo-
sabljanje mora potekati po programu delodajalca.

Pri izvedbi usposabljanja je potrebno upoštevati nevar-
ne lastnosti nevarnih kemikalij ter znanje in sposobnosti
delavcev, ki z njimi ravnajo.

5. člen
Kadar delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, pri

opravljanju dela, zaradi dokončanja poklicne izobrazbe, štu-
dent ali pripravnik, ravna z nevarnimi kemikalijami, mora
teoretično in praktično usposabljanje za varno ravnanje z
nevarnimi kemikalijami upoštevati specifične nevarnosti gle-
de varnosti, zdravja in razvoja teh delavcev.

Zaradi pomanjkanja znanja, izkušenj ali zaradi osebno-
stne nezrelosti delavca je treba raven usposabljanja delav-
cev iz prejšnjega odstavka, ki ravnajo z nevarnimi kemikalija-
mi, prilagoditi njihovim sposobnostim.

Delavci iz prvega odstavka se smejo usposabljati samo
pod nadzorstvom za ravnanje z nevarnimi kemikalijami uspo-
sobljenega mentorja.

6. člen
Usposobljenost za varno ravnanje z nevarnimi kemikali-

jami se preverja s teoretičnim in praktičnim preizkusom in
sicer enkrat letno.

Teoretični preizkus iz prejšnjega odstavka je lahko pi-
sni ali ustni.

7. člen
Izvajalec usposabljanja, ki s preizkusom preverja uspo-

sobljenost delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami,
mora imeti izobrazbo enake ali višje stopnje zahtevnosti, kot
delavci, ki jih preizkuša, ter tri leta delovnih izkušenj.

8. člen
O poteku preizkusa se za vsakega kandidata vodi zapi-

snik. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata,
– delovno mesto, na katerem kandidat opravlja delo,
– datum preizkusa znanja in navedbo ali je preizkus

pisni ali ustni,
– izpitna vprašanja ter opis programa usposabljanja,
– oceno “opravil” ali “ni opravil”,
– podpis izvajalca usposabljanja, ki je preverjal uspo-

sobljenost.

9. člen
V primeru, da delavec, katerega usposobljenost za

ravnanje z nevarnimi kemikalijami se preverja, preizkusa ne
opravi, se usposabljanje, skupaj s preizkusom, ponovi.

Dokler delavec iz prejšnjega odstavka ne opravi preiz-
kusa, sme ravnati z nevarnimi kemikalijami samo pod nad-
zorstvom drugega delavca, ki je že uspešno opravil preizkus
usposobljenosti za ravnanje z nevarnimi kemikalijami.

III. VSEBINA PROGRAMOV

10. člen
Program usposabljanja za ravnanje z nevarnimi kemika-

lijami, ki ga oblikuje delodajalec, mora biti zasnovan tako, da
upošteva posebnosti delovnega mesta, zlasti pa:

– vrste nevarnih kemikalij, prisotnih na delovnem me-
stu,

– poznavanje vsebine varnostnih listov ter podatkov, ki
jih ti vsebujejo,

– aktivnosti in mesta v delovnem okolju, kjer delavec
lahko pride v stik z nevarnimi kemikalijami,

– sistem nadzora, ki se uporablja za ugotavljanje če-
zmernih koncentracij nevarnih kemikalij,

– tveganja za varnost in zdravje delavcev ter za nasta-
nek požara, eksplozije ali druge nesreče pri ravnanju z ne-
varnimi kemikalijami,

– ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje tveganj iz
prejšnje alinee,

– poznavanje sistema označevanja in opozarjanja,
– ravnanje in postopke v primeru nezgod pri delu ter v

primeru požara, eksplozije in/ali druge nesreče v zvezi z
uporabo nevarnih kemikalij.
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IV. IZVAJALCI USPOSABLJANJA ZA RAVNANJE
Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

11. člen
Izvajalec usposabljanja delavcev za ravnanje z nevarni-

mi kemikalijami mora biti za to delo ustrezno strokovno
usposobljen.

Šteje se, da je izvajalec strokovno usposobljen, če
pozna delovni proces, vrste nevarnih kemikalij, ki v delov-
nem procesu nastopajo in njihove nevarne lastnosti, in če
je v procesu izobraževanja pridobil znanja, ki se nanašajo
zlasti na:

– predpise s področja nevarnih kemikalij,
– delovanje nevarnih kemikalij in njihove nevarne la-

stnosti,
– ocenjevanje tveganj pri delu z nevarnimi kemikali-

jami,
– varnostne ukrepe pri delu z nevarnimi kemikalijami,
– sistem označevanja nevarnih kemikalij in varnostne

znake,
– prvo pomoč pri zastrupitvah z nevarnimi kemikalijami

in organizacijo reševanja,
– načine preprečevanja nezgod in ravnanje ob nezgo-

dah z nevarnimi kemikalijami.
Znanje iz prejšnjega odstavka se izkazuje s programom

izobraževalne institucije.

12. člen
Kadar delodajalec zaupa usposabljanje delavcev po

tem pravilniku zunanji pravni osebi ali samostojnemu po-
djetniku posamezniku, mora izvajalec usposabljanja izpol-
njevati poleg pogojev, določenih v prejšnjem členu, tudi
pogoje, določene v 11. členu pravilnika o pogojih za prido-
bitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog
varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 10/00 in 91/00) ter
imeti dovoljenje za delo, ki ga za to usposabljanje izda
minister, pristojen za delo po postopku, določenem v na-
vedenem pravilniku.

V. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Delodajalci morajo svoje obveznosti uskladiti z določ-

bami tega pravilnika najkasneje v roku šestih mesecev od
njegove uveljavitve.

14. člen
Kolikor ta pravilnik ne določa drugače, se za usposab-

ljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, uporab-
lja 24. člen zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list
RS, št. 56/99) in 20. člen zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93).

15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha upo-

rabljati pravilnik o strokovni izobrazbi in opravljanju preizku-
sa znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi snovmi (Uradni list
SRS, št. 37/82).

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-007/00
Ljubljana, dne 11. januarja 2001.

Minister
za delo, družino in
socialne zadeve

dr. Vlado Dimovski l. r.

Soglašam!

Minister
za zdravstvo
dr. Dušan Keber l. r.

Minister
za obrambo
dr. Anton Grizold l. r.

Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

1274. Pravilnik o disciplinskem postopku proti
izvršitelju

Na podlagi drugega odstavka 296. člena in tretjega
odstavka 297. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni
list RS, št. 51/98 in 11/99 – odl. US) izdaja minister za
pravosodje

P R A V I L N I K
o disciplinskem postopku proti izvršitelju

1. člen
(Splošna določba)

Ta pravilnik določa izvedbo disciplinskega postopka
proti izvršitelju, razpon denarne kazni, ki se sme izreči izvrši-
telju in način izvršitve izrečenih disciplinskih sankcij.

2. člen
(Predlog za uvedbo disciplinskega postopka)

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka proti izvrši-
telju se vloži pri ministru, pristojnem za pravosodje (v nada-
ljevanju: minister).

Predlog mora biti razumljiv in mora obsegati vse, kar je
treba, da se lahko obravnava, predvsem pa: ime in priimek
ter sedež izvršitelja, proti kateremu naj se uvede disciplinski
postopek, podatke o izvršilni zadevi, opis kršitve, dokaze o
kršitvi in podatke o vlagatelju ter njegov podpis.

3. člen
(Odločitev o predlogu)

Minister lahko pred odločitvijo o predlogu oziroma pred
odločitvijo o uvedbi disciplinskega postopka po uradni dol-
žnosti, opravi posamezna pripravljalna dejanja po 4. členu
tega pravilnika.

Nepopoln ali pomanjkljiv predlog, ki ni bil pravočasno
dopolnjen ali popravljen, minister s pisnim sklepom zavrže,
neutemeljen predlog pa s sklepom zavrne.

Če je predlog utemeljen, minister uvede disciplinski
postopek proti izvršitelju s pisnim sklepom, ki mora vsebo-
vati podatke iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika,
pravno opredelitev kršitve izvršitelja pri opravljanju dejanj
izvršbe in zavarovanja ter obrazložitev.
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Sklep se vroči izvršitelju, vlagatelju predloga, predse-
dniku okrajnega sodišča, za območje katerega je izvršitelj
imenovan, predsedniku okrožnega sodišča na območju, za
katero je izvršitelj imenovan in Zbornici izvršiteljev.

4. člen
(Pripravljalni postopek)

Sklep ministra o uvedbi disciplinskega postopka se
pošlje izvršitelju, proti kateremu je uveden postopek s pozi-
vom, da v osmih dneh pisno odgovori na navedbe v sklepu.

Po prejemu odgovora izvršitelja ali po preteku roka za
odgovor, minister po potrebi opravi posamezna pripravljalna
dejanja, s katerimi zbere dodatne dokaze in priskrbi podatke
in listine, potrebne za izvedbo postopka.

V okviru pripravljalnih dejanj lahko minister odredi do-
datni pregled poslovanja izvršitelja, pridobi dodatna poroči-
la, mnenja in izjave.

Za opravljanje posameznih pripravljalnih dejanj lahko
minister pooblasti višjega upravnega delavca ministrstva za
pravosodje, ki ima naziv svetovalec vlade.

Po opravljenih pripravljalnih dejanjih lahko minister:
– spremeni ali dopolni sklep o uvedbi disciplinskega

postopka;
– razveljavi sklep o uvedbi disciplinskega postopka in

predlog zavrne.
Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči po določbi

3. člena tega pravilnika.

5. člen
(Ustna obravnava)

Minister razpiše ustno obravnavo najkasneje v enem
mesecu po prejemu odgovora izvršitelja oziroma po oprav-
ljenih pripravljalnih dejanjih.

Vabilo na ustno obravnavo se vroči izvršitelju, tako da
mu od prejema do dneva obravnave ostane najmanj osem
dni za pripravo na obravnavo.

Na obravnavi se prebere sklep o uvedbi disciplinskega
postopka in odgovor izvršitelja, če je bil vložen.

Nato minister izvršitelja pozove, da se dodatno ustno
izjavi o kršitvah, zaradi katerih se vodi postopek, ter da
navede dejstva in predlaga dokaze v svoj zagovor.

Če se ugotovi, da je za odločitev treba dopolniti dokaz-
ni postopek, lahko minister obravnavo prekine in jo nadalju-
je, ko se zberejo oziroma predložijo dodatni dokazi oziroma
opravijo dodatna pripravljalna dejanja.

Izvršitelju je treba omogočiti, da se izjavi o vseh izvede-
nih dokazih in da po končanem dokazovanju poda sklepno
besedo v svoj zagovor.

Minister izda odločbo pisno.

6. člen
(Navzočnost na obravnavi)

Ustna obravnava ni javna.
Obvestilo o ustni obravnavi se vroči tudi vlagatelju pre-

dloga, ki je lahko navzoč na obravnavi in lahko obrazloži svoj
predlog.

Ustna obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti
izvršitelja, če je bil v redu vabljen, pa svojega izostanka ni
opravičil ali če je sporočil, da se obravnave ne bo udeležil.

7. člen
(Disciplinska odločba I. stopnje)

V disciplinskem postopku na prvi stopnji odloča mini-
ster.

Z odločbo minister postopek ustavi ali izvršitelju izreče
disciplinsko sankcijo.

Pritožbo zoper odločbo o izreku disciplinske sankcije
izvršitelj vloži pri ministru.

Na pritožbo izvršitelja lahko minister v osmih dneh vloži
odgovor.

8. člen
(Pritožbeni postopek)

Minister pritožbo z morebitnim odgovorom in spisom
takoj pošlje disciplinski komisiji pri Zbornici izvršiteljev.

Zbornica izvršiteljev takoj določi sestavo disciplinske
komisije, tako da:

– sta predsednik komisije in sodnik poročevalec izme-
noma sodnika višjih sodišč z območja okrajnega sodišča, za
katero je izvršitelj imenovan, določena z letnim razporedom
dela višjega sodišča,

– je član komisije predsednik okrajnega sodišča, za
katero je izvršitelj imenovan,

– je član komisije predsednik okrajnega sodišča, po
vrsti s seznama po abecednem redu krajev, v katerih so
sedeži okrajnih sodišč,

– je član disciplinske komisije predstavnik izvršiteljev,
ki ga izvoli Zbornica izvršiteljev.

Predsednik komisije določi dan in uro seje komisije, ki
mora biti najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je prejel
disciplinske spise.

Vabilo na sejo s prepisom spisov se takoj pošlje vsem
članom komisije.

Seja poteka na sedežu Zbornice izvršiteljev, ki zagotav-
lja prostorske, tehnične, administrativne in vse druge razme-
re za delo komisije.

Disciplinska komisija odloča na seji brez ustne obrav-
nave.

Odločba disciplinske komisije se vroči izvršitelju s pou-
kom o pravici do sodnega varstva v upravnem sporu, minis-
tru in Zbornici izvršiteljev.

Odločba disciplinske komisije je izvršljiva.

9. člen
(Izločitev in nadomeščanje)

O izločitvi pooblaščene osebe odloča minister.
O izločitvi predsednika in članov disciplinske komisije

odloča predsednik višjega sodišča z območja sodišča, za
katero je izvršitelj imenovan.

Odsotnega, zadržanega ali izločenega predsednika
okrajnega sodišča nadomešča podpredsednik oziroma so-
dnik, ki ga nadomešča z letnim razporedom, če tega ni, pa
predsednik okrajnega sodišča, ki ga določi personalni svet
okrožnega sodišča z njegovega območja.

Odsotnega, zadržanega ali izločenega sodnika višjega
sodišča nadomešča sodnik, ki je določen v razporedu dela
višjega sodišča, če tega ni, pa sodnik, ki ga določi personal-
ni svet višjega sodišča.

Odsotnega, zadržanega ali izločenega predstavnika iz-
vršiteljev nadomešča namestnik, ki ga določi Izvršilni odbor
Zbornice izvršiteljev.

Odsotnega ali zadržanega ministra nadomešča državni
sekretar v skladu s pooblastili v ministrstvu.

10. člen
(Izbira ukrepa)

Pri izreku disciplinskega ukrepa je treba obrazložiti vse
okoliščine, ki vplivajo na izbiro ukrepa oziroma višino kazni,
zlasti pa težo kršitve in njene posledice, povzročeno škodo,
stopnjo odgovornosti, prejšnje delo in vedenje izvršitelja in
morebitne prej izrečene disciplinske ukrepe.

Pri izrekanju disciplinskega ukrepa denarne kazni se
upošteva tudi premoženjsko stanje izvršitelja.
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11. člen
(Denarna kazen)

Denarna kazen se sme izreči v znesku, ki ni manjši od
1.000 točk in ne večji od 10.000 točk po tarifi za plačilo
dela izvršiteljev.

Če se kot disciplinski ukrep izreče denarna kazen, se
določi tudi rok plačila, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne
daljši od 3 mesecev od pravnomočnosti sklepa o izreku
kazni.

Denarne kazni se vplačujejo na računu proračuna.

12. člen
(Izvršitev in evidenca)

Izvršljiva odločba disciplinskega organa se vpiše v evi-
denco izvršiteljev.

Disciplinsko odločbo izvrši minister.
O izvršljivi odločbi, s katero se izreče javni opomin,

denarna kazen ali odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe
in zavarovanja se obvestijo vsa okrajna in okrožna sodišča.

Če je izvršitelju s pravnomočno odločbo odvzeta pravi-
ca opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja, mora Zbornica
izvršiteljev ministru takoj predlagati prevzemnika izmed ime-
novanih izvršiteljev.

Prevzemnik, ki ga imenuje minister, uresničuje vse pra-
vice in dolžnosti v zadevah, ki so bile zaupane izvršitelju.

Disciplinska evidenca se hrani trajno.

13. člen
(Delo komisije)

Sedež disciplinske komisije je pri Zbornici izvršiteljev.
Za zagotavljanje pogojev in usklajevanje dela komisije

Zbornica izvršiteljev določi tajnika disciplinske komisije.
Sredstva za delo komisije zagotovi Zbornica izvršite-

ljev.
Predsedniku in članom disciplinske komisije pripada

nagrada za opravljeno delo v višini 500 točk po tarifi za
plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov za njihovo
delo za vsake začete pol ure seje, sodniku poročevalcu pa v
dvojnem znesku.

Za povračilo stroškov se smiselno uporabljajo določila
zakona, ki ureja sodniško službo.

Odredbodajalec za izplačilo je tajnik disciplinske komi-
sije.

14. člen
(Zastopanje)

Izvršitelja v postopku lahko zastopa pooblaščenec, ki
je odvetnik.

15. člen
(Smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku)

V postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti se
o vprašanjih, ki niso urejena z zakonom in s tem pravilni-
kom, smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem
postopku.

16. člen
(Začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 165-02-107/00
Ljubljana, dne 22. marca 2001.

Minister
za pravosodje

mag. Ivan Bizjak l. r.

1275. Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov

Na podlagi 73.b člena zakona o visokem šolstvu (Urad-
ni list RS, št. 67/93, 99/99) ministrica za šolstvo, znanost
in šport izdaja

P R A V I L N I K
o subvencioniranju bivanja študentov

I. SPLOŠI DOLOČBI

1. člen
Pravilnik ureja subvencioniranje bivanja študentov, po-

goje in postopek za dodeljevanje subvencij in nadzorovanje
njihove porabe.

2. člen
Subvencije za bivanje študentov se dodelijo javnim in

zasebnim zavodom, drugim pravnim osebam, registriranim
za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: štu-
dentski domovi), prek njih pa tudi zasebnikom, lastnikom
sob (v nadaljnjem besedilu: zasebniki), ki sprejemajo štu-
dente v skladu z določili iz tega pravilnika.

Subvencije se dodelijo za študente, ki izpolnjujejo po-
goje in merila za subvencioniranje bivanja iz tega pravilnika
in s študentskim domom sklenejo nastanitveno pogodbo.

II. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ŠTUDENTSKIH DOMOV

3. člen
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo) bo študentskim domovom dodeljevalo
subvencije za bivanje študentov na podlagi javnega razpisa v
skladu s finančnimi predpisi.

Razpis za izbiro študentskih domov se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije najpozneje do 15. februarja
za prihodnje študijsko leto.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
javnim zavodom, registriranim za dejavnost študentskih do-
mov, subvencije lahko dodeljujejo brez javnega razpisa.

4. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime in sedež ministrstva,
– predmet javnega razpisa in natančne pogoje, ki jih

morajo študentski domovi, prejemniki subvencij, izpolnje-
vati,

– roke za dodeljevanje subvencij,
– rok, do katerega morajo biti poslane vloge za dodeli-

tev subvencij, in način oddajanja vlog,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo študentski domovi obveščeni o

izbiri,
– okvirno vsoto denarja,
– druge potrebne podatke.

5. člen
Prijava na razpis mora vsebovati natančne podatke o:
– vseh bivalnih zmogljivostih v študentskem domu in

pri zasebnikih,
– ceni bivanja v študentskem domu in pri zasebnikih,
– pravilih za vselitev v študentski dom in
– druge podatke, določene z razpisom.
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6. člen
Postopek za izbiro ustreznih študentskih domov vodi

5-članska komisija, ki jo imenuje minister za šolstvo, zna-
nost in šport (v nadaljnjem besedilu: minister).

7. člen
Komisija ministrstva o izbiri ponudnika odloča s skle-

pom najkasneje v 15 dneh po datumu za odpiranje vlog. V
sklepu se določi tudi datum, do katerega mora biti podpisa-
na pogodba med ministrstvom in izbranim študentskim do-
mom.

8. člen
Kdor meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega

razpisa, pa ni bil izbran, lahko v 8 dneh po vročitvi sklepa
zahteva, da se preveri njegova utemeljenost.

O zahtevku za preveritev utemeljenosti sklepa se odlo-
či v 8 dneh po prejemu zahtevka. Odločitev je dokončna.

9. člen
Med ministrstvom in izbranim študentskim domom se

za dodeljevanje subvencij sklene pogodba za eno študijsko
leto. V njej mora biti poleg obveznih sestavin navedeno:

– natančno število postelj (v študentskem domu in pri
zasebnikih), namenjenih za bivanje študentov, ki bodo izpol-
njevali pogoje in merila za subvencioniranje bivanja iz tega
pravilnika,

– način in postopek izplačevanja subvencij,
– način in postopek za nadzorovanje namenske pora-

be sredstev,
– določilo, da mora študentski dom ob nenamenski

porabi sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrni-
ti v proračun,

– drugo.

III. POGOJI ZA DODELJEVANJE SUBVENCIJ

1. Minimalni standard

10. člen
Študentski domovi morajo študentu zagotavljati:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-

tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov

in jedi ter za druge osebne potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih

prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi.
Zasebniki morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstav-

ka tega člena, razen skupnih prostorov in posteljnega perila.

2. Ugotavljanje splošnih pogojev in meril, ki jih morajo
izpolnjevati študenti za subvencioniranje bivanja

11. člen
Pogoje in merila za subvencioniranje bivanja študentov

ugotavljajo pisarne za študentske domove.
Za vsako območje, v katerem je sedež enega ali več

visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: visokošolsko
središče) jo izbere ministrstvo na podlagi javnega razpisa.

Na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, štu-
dentski dom ali druge pravne ali fizične osebe, usposoblje-
ne za opravljanje upravno-administrativnih in strokovnih na-
log, povezanih z ugotavljanjem pogojev in meril za subvenci-
oniranje bivanja študentov, ter organizirajo pisarno za štu-
dentske domove.

Pisarne se izbirajo po postopku, določenem v 6., 7. in
8. členu tega pravilnika.

V pogodbi med ministrstvom in pisarno za študentske
domove mora biti poleg obveznih sestavin natančno dolo-
čen:

– način dela pisarne za študentske domove in poravna-
vanja nastalih stroškov,

– postopek za nadzorovanje njenega dela.

2.1 Splošni pogoji

12. člen
Študentje morajo izpolnjevati tele splošne pogoje:
1. so državljani Republike Slovenije,
2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih

programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso zaposleni
ali iskalci zaposlitve,

3. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih
programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v
tednu, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,

4. povprečni bruto dohodek na člana družine v prete-
klem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zapo-
slenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

5. imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km
od kraja študija,

6. niso izključeni iz študentskega doma.
Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta,

katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno
manj kot 25 km,

– če ima do najbližjega postajališča javnega prevozne-
ga sredstva najmanj 4 km ali

– če nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza
dnevno ali

– če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih
razmerah.

Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta
invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi
predpisi. Spremljevalec študenta invalida mora izpolnjevati
pogoje iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena.

2.2 Merila za subvencioniranje bivanja študentov,
ki s študentskim domom prvič sklenejo

nastanitveno pogodbo

1. Učna oziroma študijska uspešnost

13. člen
Študentom, vpisanim v prvi letnik visokošolskih zavo-

dov, se upošteva uspeh pri maturi, poklicni maturi ali za-
ključnem izpitu in uspeh v zadnjem letniku srednje šole. Če
se je študent vpisal na visokošolski zavod brez mature,
poklicne mature ali zaključnega izpita, se upoštevata uspe-
ha zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole.

Uspeh se točkuje tako, da se vsota uspeha pri maturi,
poklicni maturi ali zaključnem izpitu in povprečne ocene
zadnjega letnika oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov
srednje šole pomnoži z 18. Zbrati je mogoče največ 180
točk.

Uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu
se točkuje takole:
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Ocene pri maturi Ocene pri poklicni maturi Točke
ali zaključnem izpitu

23–34 18–20 5
18–22 14–17 4
13–17 10–13 3
10–12 8–9 2

Študentom, vpisanim v drugi ali višji letnik, in študen-
tom podiplomskega študija se upošteva njihov dotedanji
študijski uspeh.

Študentom prvega letnika podiplomskega študija se
upošteva študijski uspeh dodiplomskega študija.

Uspeh se točkuje tako, da se povprečna ocena pom-
noži z 20. Zbrati je mogoče največ 200 točk.

Ne glede na povprečno oceno dobi študent, ki ponav-
lja letnik ali zamenja študijski program ali smer zaradi neiz-
polnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
60 točk.

2. Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti

14. člen
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še

50 točk, če študent predloži dokazilo o:
– maturitetnem spričevalu s pohvalo ali
– mednarodni nagradi za umetniške dosežke ali
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvr-

stitvi do osmega mesta na evropskem ali svetovnem prven-
stvu, univerziadi ali olimpiadi in ni starejši od 25 let, ko prvič
vloži prošnjo za sprejem v študentski dom ali

– pohvali ali medalji na mednarodni olimpiadi znanja.
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še 30

točk, če študent priloži dokazilo o:
– državni nagradi za umetniške dosežke ali
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in

uvrstitvi do tretjega mesta na državnem prvenstvu in ni
starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem v
študentski dom ali

– zlatem priznanju na državnem tekmovanju iz znanja.
Pri dodeljevanju točk se upošteva le eno dokazilo, in

sicer tisto, ki je za študenta ugodnejše. Posamezno dokazilo
se lahko uporabi le enkrat.

3. Materialni položaj

15. člen
Materialni položaj se točkuje tako, da se razlika med

100 odstotki povprečne bruto plače na zaposlenega v Re-
publiki Sloveniji in povprečnim bruto dohodkom na člana
družine, izraženim v odstotkih, pomnoži s 3.

4. Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija

16. člen
Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija se

točkuje tako, da je število točk enako številu kilometrov.
Zbrati je mogoče največ 100 točk.

Če študent priloži potrdilo pristojnih organizacij oziro-
ma organov o tem, da je stalno prebivališče več kot 25 km
oddaljeno od kraja študija in da nima več kot dvakratne
možnosti javnega prevoza dnevno, se mu po individualni
obravnavi lahko prišteje še 50 točk.

5. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta
in drugo

17. člen
Če študent predloži dokazila pristojnih organizacij ozi-

roma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, inva-
lidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem in zdrav-
stvenem položaju (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj
80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezapo-
sleni starši oziroma skrbniki), se mu po individualni obravna-
vi lahko prišteje še 100 točk.

Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med
študijem otroka pri sebi, se k skupnemu številu točk prišteje
še 100 točk. Otrok mora biti mlajši od šestih oziroma sed-
mih let ali šoloobvezen.

6. Dodatno razvrstitveno merilo

18. člen
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žr-

tvam naravnih nesreč, ki niso starejši od 27 let, ko prvič
vložijo prošnjo za sprejem v študentski dom, se k točkam za
materialni položaj prišteje še 50 točk.

19. člen
Pisarna za študentske domove s sklepom določi število

točk za posameznega študenta. Število točk mora biti nave-
deno tudi v sklepu o napotitvi v posamezni študentski dom.

20. člen
Pri sklepanju nastanitvenih pogodb morajo študentski

domovi upoštevati število točk, prednost imajo študenti z
več točkami.

21. člen
Če ima po merilih iz 13., 14., 15., 16., 17. in

18. člena tega pravilnika več študentov enako število točk,
se pri sklepanju nastanitvenih pogodb upošteva učna oziro-
ma študijska uspešnost.

2.3 Pogoji za subvencioniranje bivanja študentov, ki s
študentskim domom sklenejo aneks k nastanitveni

pogodbi za podaljšanje bivanja

22. člen
Za študente, ki podaljšujejo bivanje v študentskem do-

mu, se subvencija dodeli, če še izpolnjujejo pogoje iz
12. člena tega pravilnika.

3. Dodeljevanje subvencij

23. člen
Subvencija se za bivanje v študentskem domu dodelju-

je toliko časa, kot traja en dodiplomski študijski program in
do dvanajst mesecev po koncu zadnjega semestra oziroma
en podiplomski študijski program.

Ne glede na določbo iz prvega odstavka se lahko sub-
vencija izjemoma dodeli za študenta:

– ki mu je bil podaljšan status študenta in predloži
dokazila iz drugega odstavka 16. člena oziroma 17. člena
tega pravilnika, in sicer največ za eno leto,

– ki je končal višješolski študij in ga nadaljuje po viso-
košolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v skladu
z merili za prehode.

Določba prvega odstavka tega člena velja za študenta,
za katerega se začne subvencija dodeljevati v 1. letniku
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študija. Subvencioniranje bivanja se sorazmerno skrajša gle-
de na to, kateri letnik obiskuje, ko je zanj subvencija prvič
podeljena. Izjeme veljajo le v primerih, navedenih v drugem
odstavku tega člena.

4. Naloge pisarn za študentske domove
in študentskih domov

24. člen
Študentski domovi za vsako študijsko leto, najpozneje

pa do 1. aprila, sprejmejo sklep o razpisu za sprejem oziro-
ma podaljšanje bivanja študentov, upravičenih do subvenci-
je. Skupni razpis pripravijo pisarne za študentske domove, v
njem se za posamezno visokošolsko središče objavi predvi-
deno število prostih zmogljivosti, pogoji, ki jih je treba za
subvencioniranje bivanja izpolnjevati, in seznam prilog k proš-
nji ter rok in naslov za oddajo prošenj. Pisarne za študentske
domove v sodelovanju z ministrstvom pripravijo tudi enotna
obrazca za prijavo na razpis, in sicer posebej za sprejem in
posebej za podaljšanje bivanja.

Skupni razpis objavi ministrstvo najpozneje do 30.
aprila.

25. člen
Vsi študentski domovi, ki jim ministrstvo nakazuje sub-

vencije za bivanje študentov, morajo:
– ugotavljati, ali zasebniki izpolnjujejo pogoje za sub-

vencioniranje bivanja iz 10. člena tega pravilnika,
– s študenti, upravičenimi do subvencije, sklepati na-

stanitvene pogodbe oziroma anekse k pogodbam za bivanje
v študentskih domovih in pri zasebnikih. Pri sklepanju po-
godb s študenti, ki prosijo za sprejem v študentski dom,
morajo upoštevati število točk, ki ga v sklepu o napotitvi
določi pisarna za študentske domove,

– pisarne za študentske domove sproti obveščati o
študentih, s katerimi so sklenili nastanitveno pogodbo ali
anekse k pogodbam, in tistih, katerim je pogodba potekla,

– pisarne za študentske domove sproti obveščati o
izseljenih študentih in datumih izselitve,

– zasebnikom mesečno nakazovati subvencije.

26. člen
Pisarne za študentske domove morajo:
– voditi postopke za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev

in meril za subvencioniranje bivanja študentov,
– voditi evidenco o prostih mestih v študentskih domo-

vih, namenjenih za subvencioniranje bivanja študentov,
– študentske domove, ki jim ministrstvo nakazuje sub-

vencije za bivanje študentov, sproti obveščati o študentih, ki
izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in
jim je bil izdan sklep o napotitvi v posamezni študentski dom
oziroma sklep o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje biva-
nja v njem,

– študentom, ki prosijo za sprejem v študentski dom in
izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja,
izdajati sklepe o napotitvi v posamezni študentski dom,

– študentom, ki prosijo za podaljšanje bivanja v štu-
dentskem domu in izpolnjujejo pogoje in merila za subvenci-
oniranje bivanja, izdajati sklepe o izpolnjevanju pogojev za
podaljšanje bivanja,

– ministrstvu do 20. dneva v mesecu pošiljati sezname
študentov, ki izpolnjujejo pogoje za subvencioniranje biva-
nja in imajo sklenjene nastanitvene pogodbe oziroma anek-
se k pogodbam.

27. člen
Druge naloge, potrebne za uresničevanje tega pravilni-

ka, se opredelijo v pogodbah, ki jih ministrstvo sklene z
vsakim študentskim domom in pisarnami za študentske do-
move.

IV. SUBVENCIJE IN NADZOROVANJE NAMENSKE
PORABE

28. člen
Mesečno subvencijo določi minister na podlagi pov-

prečne letne cene bivanja v Študentskih domovih v Ljubljani,
Univerzi v Mariboru – Študentskih domovih in Visokošol-
skem središču v Kopru – Študentskem domu Portorož za
preteklo študijsko leto.

29. člen
Cena bivanja v javnih študentskih domovih je sestavlje-

na iz:
1. stroškov dela (plače in drugi izdatki za zaposlene za

nastanitveno dejavnost ter prispevki delodajalcev za social-
no varnost);

2. izdatkov za blago in storitve; ti lahko zajemajo:
– stroške za porabljeno energijo, vodo, komunalne sto-

ritve in komunikacije,
– druge izdatke za blago in storitve, in sicer največ do

20% iz prve alinee,
– stroške za odpravljanje zapisniško ugotovljene ško-

de, če jih ni mogoče izterjati od povzročiteljev,
– tekoče vzdrževanje;
3. stroškov za investicijsko vzdrževanje ter nakup opre-

me.

30. člen
Subvencija znaša najmanj 20% povprečne mesečne

cene bivanja. Subvencija se zagotavlja največ do 12 mese-
cev na leto in se za vsako študijsko leto na novo preračuna.

31. člen
Cena bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih

se zmanjša za toliko, kolikor znaša subvencija.

32. člen
Ministrstvo bo začelo izplačevati subvencije potem, ko

bodo študentski domovi s študentom sklenili nastanitveno
pogodbo oziroma aneks k pogodbi. Sezname študentov, ki
izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in
imajo sklenjene nastanitvene pogodbe oziroma anekse k
pogodbam, morajo pisarne za študentske domove pošiljati
ministrstvu do 20. dneva v mesecu.

Če pisarne za študentske domove ne bodo pravoča-
sno pošiljale seznamov iz prejšnjega odstavka, bo mini-
strstvo začasno prenehalo izplačevati subvencije.

33. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela študentskih domov in

izpolnjevanjem pogojev za dodeljevanje subvencij opravlja
ministrstvo v skladu s posebnimi predpisi.

Študentski domovi so dolžni pristojni osebi iz mini-
strstva omogočiti vpogled v listine o namenski porabi naka-
zanih subvencij.

34. člen
Če ministrstvo ugotovi, da subvencije niso bile porab-

ljene v skladu z namenom, za katerega so bile dodeljene, so
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jih študentski domovi dolžni vrniti. Minister izda sklep o
vrnitvi izplačanih subvencij.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
Subvencioniranje bivanja študentov po tem pravilniku

se začne v študijskem letu 2001/2002.

36. člen
Bivanje študentov se do 30. 9. 2001 sofinancira v

skladu s pravilnikom o sofinanciranju bivanja študentov (Urad-
ni list RS, št. 47/98), ko ta preneha veljati.

37. člen
Do izbire pisarn za študentske domove v skladu z

11. členom tega pravilnika pogoje in merila za subvencioni-
ranje bivanja študentov ugotavljajo za visokošolsko sredi-
šče:

– v Ljubljani Študentski domovi v Ljubljani,
– v Mariboru Študentski domovi v Mariboru,
– v Kranju Dijaški in študentski dom Kranj,
– na Obali Visokošolsko središče v Kopru.

38. člen
Ne glede na določbo iz 3. člena tega pravilnika se javni

razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto
2001/2002 objavi do 20. aprila 2001.

39. člen
Ne glede na določbo iz 24. člena tega pravilnika mora

biti skupni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja v štu-
dentskih domovih za študijsko leto 2001/2002 objavljen
najpozneje do 15. junija 2001.

40. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 011-33/2001
Ljubljana, dne 19. marca 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

1276. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za
katera je bilo od 1. 2. 2001 do 15. 3. 2001
izdano dovoljenje za promet

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

S E Z N A M
zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera
je bilo od 1. 2. 2001 do 15. 3. 2001 izdano

dovoljenje za promet
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Št. 512-12/01-131
Ljubljana, dne 20. marca 2001.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

1277. Dopolnitev seznama zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. 8. 2000 do 31. 1. 2001 izdano
dovoljenje za promet

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

D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. 8. 2000 do 31. 1. 2001

izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-11/01-130
Ljubljana, dne 20. marca 2001.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

1278. Seznam medicinskih pripomočkov, za katere je od 9. 3. 2001 do 21. 3. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
oziroma seznam izbrisa iz registra medicinskih pripomočkov

Na podlagi šestega odstavka 99. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in
70/00) in dodatka XIV in XV pravilnika o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 82/00) objavlja Urad Republike
Slovenije za zdravila

S E Z N A M
medicinskih pripomočkov, za katere je od 9. 3. 2001 do 21. 3. 2001 prenehalo veljati

dovoljenje za promet oziroma seznam izbrisa iz registra medicinskih pripomočkov

Št. 512-07/01
Ljubljana, dne 21. marca 2001.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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BANKA SLOVENIJE

1279. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 2. do 8. 4. 2001

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

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

okolje v obdobju od 2. do 8. 4. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

3 F TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O. 02010-0019993994
3 F TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O. 03138-1012369778
5M TRGOVINA D.O.O. 04750-0000168540
A.M.S. D.O.O. 02056-0011727340
AB-MEDIA D.O.O. 04302-0000166921
ADRIA CONTAINER D.O.O. 10100-0000009986
ADRIA MOBIL D.O.O. 11970-0016416698
ADRIA MOBIL D.O.O. 05100-8000006491
ADVANCED MULTIMEDIA D.O.O. 03135-1012194355
AEB D.O.O. SEŽANA 14000-0556869225
AERO COPY D.O.O. CELJE 06000-0071780008
AEROKLUB BELA KRAJINA 11994-0013954438
AICO D.O.O. 11970-0014336727
ALEX D.O.O. 33000-2571616655
ALL & ALL D.O.O. 05100-8000000671
ALMICO D.O.O. 29000-0001841984
ALMICO D.O.O. 03162-1012632927
ALPOS EKOLOŠKA PEČ D.O.O.

ŠENTJUR 06000-0114194519
ATLETSKI KLUB ŠENTJUR 06000-0116784710
AUROOPTA D.O.O. 02056-0053816222
AVTO MLAKAR PODBORŠEK D.O.O.,

KRANJ 02068-0051444372
AVTO PRSTEC D.O.O. 02150-0052099469
AVTOMOTOR D.D. 05100-8010020480
AVTOODPAD D.O.O., ŽIRI 07000-0000041703
AVTOTEHNA VIS IN MAHKOVIC D.O.O.03110-1061150219
B.P. COMPANY D.O.O. 02010-0018076789
BAMI MAGUŠA IN DRUGI D.N.O. 04102-0000168379
BARON & BARON D.O.O. 30000-0003043023
BEAT D.O.O. 02010-0016006906
BEATRIS D.O.O. 02010-0017274017
BELJAN D.O.O. KOČEVJE 02320-0014826746
BELO-AGENT D.O.O. 03152-1009784527
BETATRON D.O.O. 02033-0052370691
BEVC-AVTOŠOLA

IN TRGOVINA D.O.O. 03127-1012046046
BIKS D.O.O. 03110-1012658173
BIO-HIRON D.O.O. LJUBLJANA 06000-0144198171
BIRO D.O.O., ŽIRI 07000-0000035883
BIRO KRIS D.O.O. KOČEVJE 02320-0010474259
BIROM D.O.O. 02312-0012847853
BMB ELECTRONIC D.O.O. 02078-0020326670
BMV D.O.O. 20470-0017950383
BODOČNOST MARIBOR D.D. 04515-0000166281
BOH & RAKAR, D.N.O., KRIŽE 07000-00000042673
BRECO D.O.O. 30000-0080061702
BREDA GORNJA RADGONA D.O.O. 12341-0020194808
BREŠKA SUŽID D.O.O. SUŽID 04753-0000167132

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

BRUS D.O.O. 04752-0000163107
BTB D.O.O. 03123-1061085077
BYK GULDEN PREDSTAVNIŠTVO LJ 29000-0003376039
C.J.I. UVOZ-IZVOZ D.D. LJUBLJANA 03100-1010653867
CELES D.O.O. CERKNO 14000-0579093089
CENTRA CHEMIE 02010-0012167355
CLAS COMMERCE D.O.O. 02056-0019138334
CON-PER D.O.O. 03114-1009909967
ČEEK D.O.O. 02078-0010502413
ČIŽMAN & CO. D.O.O. 03131-1006132924
D. ERICS D.O.O. 02379-0016049159
DADO D.O.O. ŠENTJUR 06000-0111524303
DAREX D.O.O. 05100-8000061490
DARIO CONSULTING D.O.O. 27000-0000214742
DEBELJAK D.O.O. SODRAŽICA 02321-0012100609
DELAMARIS D.D. IZOLA 10100-0000017746
DELFIN HOTEL ZDUS D.O.O. 10100-0029024238
DEM TRADE D.O.O., KRIŽE 07000-0000042576
DENING D.O.O. 12342-0015856434
DETEX D.O.O. 04102-0000168961
DEVETKA D.O.O. 03138-1012638371
DIFAR D.O.O. 90672-0000006075
DIMEX-PRODUCTS D.O.O. ŠENTJUR 06000-0894211095
DINO D.O.O. CELJE 06000-0072777653
DIRAL D.O.O. 25100-9704805150
DIVES D.O.O. 03106-1009889116
DOBER DAN D.O.O. 17000-0000007215
DOLLES D.O.O. CELJE 06000-0118830537
DOMGRAD D.O.O.

ŠENTJUR PRI CELJU 06000-0113552088
DRUŠTVO FOTO SKUPINA IDRIJA 04752-0000166502
DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV

ADRENALIN 04753-0000167326
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

SLIVNICA PRI CELJU 06000-0511191948
DTM D.O.O. GORNJA RADGONA 12341-0020191704
E-GAMES, D.O.O. 02085-0068332597
EGIDA D.O.O. 03121-1008607690
EKI D.O.O. ČRNOMELJ 11430-0010398021
EKOHUM D.O.O. 02029-0012721458
ELBATEX D.O.O. 29000-0001900863
ELEKTRONIKA VELENJE D.D. 03176-1006160789
ELKO D.O.O. RIBNICA 02321-0011385622
ELO D.O.O., PODJETJE ZA EKON.,

ORG. IN TEH. ST. 26331-0017782116
EMPORIO MEDICAL D.O.O. 30000-0003031965
ENA + ENA D.O.O. 02085-0019262334
ENERGETIKA D.O.O. 20470-0012556892
ENTRADE D.O.O. 29000-0055044641
ETRA D.O.O. DRAMLJE 06000-0113055254
EUROLEASE FINANCE D.O.O. 33000-5504127251
EUROMETER D.O.O. 03175-1085841391
EURONOVA D.O.O. 05100-8000056834
EUROSPORT D.O.O. 02150-0011833993
EYRA LAMPRET & CO. D.N.O. 02041-0016760629
FEAL INŽENIRING D.O.O. 02150-0020285603
FENIK D.O.O. ŠMARJE PRI JELŠAH 06000-0110860338
FENIK LINE D.O.O.

ŠMARJE PRI JELŠAH 06000-0145534637
FENIKS D.O.O. 17000-0000003626
FERMAVAL D.O.O. MIREN 14000-0554727077
FIDES D.O.O. 04851-0000168829
FINESSE D.O.O. RIBNICA 02321-0012604621
FISA D.O.O. 05100-8010025621
FLAMINGO D.O.O. 04102-0000165372
FLOCVET D.O.O. 03121-1012060114
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FREAK CHICK D.O.O. 03121-1012481870
FUN ELEKTRONIK D.O.O. 04302-0000167212
GA-LA EFECT D.O.O. 03139-1012596030
GAPRO, D.O.O. 02010-0018091533
GARDA TRADE D.O.O. 04515-0000169094
GARDONA D.O.O. 02150-0014044817
GASILSKA ZVEZA LENDAVA 12342-0019889015
GASILSKO DRUŠTVO DOLINA 12342-0012017465
GASILSKO DRUŠTVO

GORNJE KRAPJE 12343-0015680912
GASILSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ 03123-1000028815
GAZELA CENTER, D.O.O. 24200-9002783814
GEMINI LI D.O.O. HRASTNIK 06000-0094162079
GOAP RAČ. INŽ. IN AVTOMAT.D.O.O. 04750-0000168637
GOES D.O.O. 02150-0015935541
GORIŠKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO 04750-0000165145
GRAFEM D.O.O. 04151-0000167445
GREEN CONSULTING D.O.O.

PRESTRANEK 02086-0019891233
GUMIKS D.O.O. 02312-0011862042
GZL INŽENIRING D.D. 02921-0012475796
HEDA-TRANS D.O.O. 11970-0016087383
HEINZ BUHNEN D.O.O. 12341-0018351905
HELING D.O.O. 02029-0011783468
HERBBY D.O.O. RIBNICA 02321-0012113219
HIP TRADE D.O.O. 02312-0018518085
HOTEL MEDIJSKE TOPLICE D.O.O. 90672-0000005978
HYPO ALPE ADRIA

CONSULTANTS D.O.O. 33000-4282278585
I.E.G. D.O.O. 03130-1009428257
I.S.P. D.O.O. 03103-1007704920
I.T.T.D. D.O.O. 03114-1008580776
IDENTICAR SISTEM D.O.O. 02222-0013480629
IMPEX D.O.O. 14000-0548190247
IMPORTEX D.O.O. RADEČE 06000-0091103863
IN REVIZIJA D.O.O., LJUBLJANA 02085-0019872852
INKOM D.O.O. 03137-1006376585
INKOO PARTNER D.O.O. CELJE 06000-0510881063
INOTEH D.O.O.  25100-9702893183
INOX CENTER D.O.O. 04750-0000169316
INTERAGRO D.O.O. 10100-0000037922
INTERSTIK D.O.O. 03100-1012018560
ISKRA TELA D.D. 11968-0017967244
IURMA D.O.O. ŠENTJUR PRI CELJU 06000-0083625745
JEKLAR D.O.O. 02029-0013165330
JELINČIČ EXPORT-IMPORT

KOJSKO D.O.O. 04750-0000164563
KABELSKA TELEVIZIJA 02379-0019069545
KABIS D.O.O. CELJE 06000-0513194416
KASKA D.O.O. 04430-0000167730
KATANA D.O.O. 03152-1061107809
KEM KOSTA D.O.O. 04515-0000166184
KEMOVOD D.O.O. 04202-0000165807
KERA-MIX D.O.O. 03110-1061115008
KEV D.O.O. 03123-1012020537
KIA MOTORS IMPORT D.D.,

LJUBLJANA 07000-0000006104
KIMFLY D.O.O. 02032-0018840168
KLUB PODJETNIKOV CERKNO 04752-0000166405
KLUB TAJNIC ORMOŽA IN OKOLICE 03123-1012610879
KMETIJSKA ZADRUGA TOLMIN Z.O.O. 04753-0000164222
KODAL D.O.O. DRAMLJE 06000-0511702071
KOLPA D.D. METLIKA 11430-0010494536
KOLPA D.O.O. OSILNICA 02320-0010614327
KOM-AGENS D.O.O. 03137-1085697462
KOMPAS D.D. 05100-8000029771

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

KOMPAS PLUS D.O.O. 02010-0015709310
KONEKS D.O.O. 07000-0000041606
KONJIŠKA KONFEKCIJA D.O.O.

SLOVENSKE KONJICE 06000-0094713039
KONSI D.O.O. 24900-9004293657
KOPIJA D.O.O. 03121-1008257908
KOPLAST, EKSTRUZIJA IN

KONFEKCIJA D.O.O.
SLOV. KONJICE 06000-0084272929

KOS COMPUTERS D.O.O. 03119-1012544145
KOŠARKARSKI KLUB DRAVOGRAD 20470-0015676994
KOVAČ OGREVALNI SISTEMI D.O.O. 03125-1009012663
KOVINAR TRGOVINA D.D. KOČEVJE 02320-0010125350
KRČMAR D.O.O. 24200-9004210781
KROKAR D.O.O. 03138-1008785434
KSEMAR, D.O.O. 02053-0016031280
KULTURNO DRUŠTVO ŠTEFAN RAJ 12347-0013635665
KUZMIČ D.O.O. 12341-0013781265
KVM - GRAFIKA D.O.O. 90672-0000006172
KZ RADGONA 19100-0010019669
LABOD D.O.O. 02014-0014561895
LAMELA D.O.O., KRIŽE 02068-0011847711
LANDIS D.O.O. 30000-0003119750
LAVBIČ & MAJCEN BITEA D.N.O.

DRAMLJE 06000-0114697173
LEKOS D.O.O. 03135-1012103697
LEOKOM D.O.O. RIBNICA 02321-0019417513
LESAD D.O.O. RIMSKE TOPLICE 06000-0090067224
LESOJ D.O.O. DOLENJA VAS 02321-0018526277
LIČI D.O.O. 02056-0012979998
LIKO PRIS D.O.O. 02921-0020045773
LIKO VRHNIKA D.D. 02921-0015392974
LINDNER D.O.O. 29000-0002024635
LINEA-AV D.O.O. 30000-0080019410
LINK D.O.O. NOVA GORICA 14000-0538345523
LIPA D.D. ŠENTJUR 06000-0026492066
LIPA TRADE D.O.O. ŠENTJUR 06000-0080755903
LM TRADE D.O.O. 02234-0011205876
LOGING D.O.O. 11970-0014522385
LOVSKA DRUŽINA DOLE 04752-0000160585
LOVSKA DRUŽINA PODBRDO 04753-0000164998
LOVSKA DRUŽINA VOLIČINA 04102-0000168476
M.P.P. INŽENIRING D.O.O. 04515-0000165408
MABOLES D.O.O. RIBNICA 02321-0019615587
MAHING D.O.O. 10100-0029021522
MAJANA D.O.O., BEGUNJE 07000-0000042188
MAR MEJDI KRANJ D.O.O. 03138-1085572089
MARAND D.O.O. 04515-0000164438
MARBIRO D.O.O. 04515-0000165020
MARZDA D.O.O. 03121-1011050150
MATLESK D.O.O. 02010-0014134321
MCC D.O.O. 25100-9706640196
MCD. CIZEJ D.O.O. LAŠKO 06000-0113047106
MEBOTEX, D.O.O. 02010-0011452853
MEDIMA D.O.O. 02036-0010760454
MERA D.O.O. ŠENTJUR PRI CELJU 06000-0090789874
MEROT D.O.O.

LOČE PRI POLJČANAH 05100-8010026785
MEROT D.O.O.

LOČE PRI POLJČANAH 06000-0111382877
MERX GOSTINSTVO IN TURIZEM D.D. 33000-9165228612
MESSER SLOVENIJA D.O.O. 04515-0000168706
METAL D.O.O. CELJE 06000-0058792387
METALGLASS D.O.O. 29000-0002007369
MEŽAN & CO., D.N.O., BLED 07000-0000042285
MEŽME D.O.O. 03152-1085634259
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MIAGRA D.O.O. JURKLOŠTER 06000-0111942761
MILI D.O.O. ZABREZNICA 07000-0000042479
MINES IB D.O.O. 03180-1012414862
MIR D.D. 12341-0010916079
MM COMMERCE D.O.O. LAŠKO 06000-0114614917
MONICOLOR D.O.O. 10100-0029024044
MOST D.O.O. 03115-1007367451
MOST D.O.O. ZIDANI MOST 06000-0065036665
MOTOMEDIA D.O.O. 04302-0000166824
MSK D.O.O. 04430-0000167633
MŰLLER COSMETICS D.O.O. 33000-2729301795
MULTI MOVENS D.O.O. 02232-0013040729
MYTHOS D.O.O. 04302-0000167018
NAFTNI DERIVATI D.O.O. 03135-1011000770
NAGMA PODJ. ZA PR. IN TRG. D.O.O. 12342-0053993536
NAPO D.O.O. 13426-0010921502
NATIONAL INSTRUMENTS D.O.O.

RADEČE 06000-0059448204
NICOLE D.O.O. 02379-0019162568
NIL PODATKOVNE

KOMUNIKACIJE D.O.O.
LJUBLJANA 06000-0056031670

NOGOMETNI KLUB CERKVENJAK 04102-0000168282
NOGOMETNI KLUB KOROŠKA 04851-0000169217
NUMERA 3 D.O.O. 04752-0000160294
NUMERIC D.O.O. 02312-0018983006
OOS JAVNIH USLUŽBENCEV

ŠENTJUR 06000-0007616351
ORF ART D.O.O. CELJE 06000-0111292958
ORFIS D.O.O. 20470-0017476344
ORIENTSTYLE D.O.O. 14000-0145129445
ORVIL D.O.O. 10100-0029021425
OZ BORCEV IN UDELEŽ. NOB

AJDOVŠČINA 04751-0000167909
P & I ZALOG D.O.O. 03138-1008652835
PALČNIK D.O.O. PODČETRTEK 06000-0142121207
PARTE D.O.O. AJDOVŠČINA 04751-0000163253
PAUER D.O.O. 02233-0019989857
PEKARNE MLINOTEST D.O.O. 14000-0568608359
PEVSKO DRUŠTVO KRNICA DOBRINA 06000-0094243074
PEZIN D.O.O. RIBNICA 02321-0019503940
PGD BEZNOVCI 12340-0015032323
PGD DOLE 03110-1007371673
PGD DOLGA VAS 12342-0015295483
PGD GANČANI 12346-0017353821
PGD GOMILICA 12347-0020251550
PGD GRLAVA 12343-0019832706
PGD ILJAŠEVCI 12343-0013886218
PGD KOT 12342-0010445483
PGD KRIŽEVCI 12343-0010341935
PGD LUKAVCI 12343-0012428405
PGD MORAVSKE TOPLICE 12493-0014042507
PGD MOŠKANJCI 04202-0000169493
PGD PETIŠOVCI 12342-0013773650
PGD PINCE 12342-0019657670
PGD PODGRADJE 12343-0020221191
PGD PUCONCI 12340-0011464275
PGD RADOSLAVCI 12343-0013666610
PGD SODRAŽICA 02321-0010719426
PGD ŠKOFJA LOKA 07000-0000041897
PGD TURNIŠČE 12347-0019070284
PGD VARSTROJ LENDAVA 12342-0011746641
PGD ŽIŽKI 12348-0012046659
PGD CEZANJEVCI 12343-0019082896
PGD GENTEROVCI 12342-0014604261
PGD GORNJI LAKOŠ 12342-0011918040

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

PGD HOTIZA 12342-0019675906
PGD KRIŠTANCI-ŠALINCI 12343-0012914084
PGD MOSTJE-BANUTA 12342-0012234163
PGD RADMOŽANCI 12342-0020181179
PGD SREDNJA BISTRICA 12348-0013537743
PGD VELIKA POLANA 12348-0019529627
PIERO D.O.O. KOMEN 14000-0582103775
PITT D.O.O. 04750-0000169704
PLANET SPORT D.O.O. 05100-8000014445
POINT DESIGN, INŽENIRING,

MARKETING, D.O.O. 02044-0019853715
POLDU D.O.O. 04102-0000165566
PO-STIK D.O.O. ŠENTJUR 06000-0119754171
POTEL D.O.O. 20470-0020132204
PRAVA D.O.O. 04515-0000167542
PRETEX D.O.O. 10100-0000060038
PRIMUS-CAD CAM SISTEMI D.O.O. 02021-0011032304
PRO UNIVERZUM D.O.O. 05100-8000033651
PROJEKT T DO.O. 12342-0013798191
PROST. INDUST. DRUŠ. NAFTA 12342-0011989820
PTP-TROHA D.O.O. 10100-0000031908
PTS TOPLAK K.D. 03123-1061218064
PTUJSKE VEDUTE D.O.O. 04202-0000168038
RAST METLIKA D.O.O. 03152-1009107273
RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI

CELJE D.O.O. 06000-0023337432
R-CONTACT D.O.O. LJUBLJANA 02321-0020237551
REGENERACIJA D.O.O. 02921-0020028313
REGENERACIJA D.O.O. 90672-0000006269
RENTING D.O.O. 10100-0029020455
REPAKO D.O.O. 10100-0000019977
REPAKO D.O.O. 03135-1007957686
RIBARIĆ & CO. K.D. 03152-1085400295
RIKO RIBNICA D.O.O. 03114-1010570925
ROBOTIKA KOGLER D.O.O. 12341-0055316762
ROMIH D.O.O. PLANINA PRI SEVNICI 06000-0057075390
RR-LINE D.O.O. 33000-7277346421
RTC JASNICA D.O.O. 02320-0012161865
S.K.M. D.O.O. 04750-0000169510
SANIS D.O.O. 10100-0018297978
SANMIX D.O.O. 02029-0014332531
SCHINDLER TRADING AG ŠVICA,

PODRUŽNICA LJUBLJANA 02085-0012623363
SECOM D.O.O. SEŽANA 14000-0530152127
SEDLES MIZARSTVO D.O.O. 03152-1012353281
SERVIS BIZILJ D.O.O. 02078-0019210006
SICOM D.O.O. 03100-1005767880
SIGRAD D.O.O. DOL PRI HRASTINKU 06000-0140223402
SIJA D.O.O. 05100-8000044418
SILICON D.O.O. 03100-1012439346
SILK D.O.O. 03131-1005677509
SIM-VEL Z.B.O. 05100-8010027270
SINDIKAT NOVOTEKS METLIKA 03152-1002054888
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE

GORNJA RADGONA 12341-0017233398
SINDIKAT PODJETJA TAJFUN

PLANINA 06000-0014571833
SISTEMI D.O.O. RIBNICA 02321-0013291187
SKEI SINDIKAT DRUŽBE TAM

MARIBOR 04515-0000169870
SLOCAN D.O.O. 03121-1007962640
SLOMIN D.D. 10100-0011625445
SM D.O.O. 11971-0010165193
SMART INDUSTRIES D.O.O. 04750-0000169607
SNEŽNIK SINPO D.O.O.

KOČEVSKA REKA 02320-0011014840
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SONEX LINE & KALAMIZA K.D.
PONIKVA 06000-0507184490

SONJA D.O.O. 02150-0011145681
SONOMED MEDICINSKE STO.

IN SVETOV. D.O.O. 26331-0019270872
SONORA D.O.O. 04750-0000168152
STAN. ZADRUGA SV. JURIJ  Z.O.O.

ŠENTJUR 06000-0076811107
STANBIRO D.O.O. RIBNICA 02321-0017221627
STAVANJA D.O.O. 04753-0000136286
STEKLAR D.O.O. 05100-8010026494
STP 5 SITOTISK D.O.O. 03152-1008894164
STREL. DRUŠTVO ŠTEFAN KOVAČ

TURNIŠČE 12347-0014974071
STROJ & LES D.O.O. 02029-0020269416
STROJ D.O.O. 20470-0012523330
SVIZ SINDIKAT ZAVODA KMET.

IN GOSPOD. ŠOLE 06000-0508786445
SVIZ SINDIKAT ZAVODA VVZ

METLIKA 03152-1003155159
ŠAHOVSKO DRUŠTVO LIPA

ŠENTJUR 06000-0019502246
ŠILC TRADE D.O.O. RIBNICA 02321-0020030165
ŠPORTNI CENTER POHORJE D.O.O. 04515-0000161625
ŠTAJERC D.O.O. 02150-0010650884
T.D.M. D.O.O. 03110-1007784408
TA & RO D.O.O. 03182-1012864650
TECHNOPLAST D.O.O. 03139-1007170626
TEKOS D.O.O. 17000-0000034860
TELES D.O.O. 03181-1008850354
TEMAPI D.O.O. 02023-0087599350
TEMPO D.O.O. 02085-0018695078
TERA D.O.O. 17000-0000034763
TERA D.O.O. TOLMIN 14000-0562881479
TERMOPLAST D.O.O. 29000-0002037633
TH MOBIL D.O.O. 02078-0015154824
TIGAMA D.O.O. 10100-0029024335
TILER D.O.O. 20470-0018377377
T-LOTUS D.O.O. 12343-0011745913
TMM D.O.O. ŠENTJUR 06000-0058744372
TOP TRADING D.O.O. 02312-0035095579
TO-SA D.O.O. 05100-8010022808
TREE D.O.O. 02078-0011931126
TRIOTEHNA D.O.O. 12342-0019821697
TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRINA 06000-0145007733
TURISTIČNO DRUŠTVO BISTRICA 12348-0019837505
UNIHEM D.O.O. 24200-9002783814
URBAN SERVIS IN PRODAJA D.O.O. 02321-0017071374
USLUGA D.O.O. 04752-0000164756
V3SU D.O.O. 10100-0029025111
VAFRA COMMERCE D.O.O. 17000-0000030495
VALD&ŠIJANEC IN OSTALI D.N.O. 12343-0018920421
VARSVO ŠTORE D.O.O. ŠENTJUR 06000-0140561641
VERPACK D.O.O. 07000-0000041412
VESELKO D.O.O. 03123-1009634434
VEZ D.O.O. ŠEMPETER PRI GORICI 14000-0544641405
VIDAX D.O.O. 25100-9700297172
VIKA TURŠIČ K.D. 02029-0050894353
VO & VO D.O.O., RADOVLJICA 07000-0000042382
VUK DARINKA D.O.O. 02150-0012736675
W.A.N. NASOVA D.O.O. 12341-0017222728
WOLFY D.O.O. 27000-0000077875
YURTA’S D.O.O. CELJE 06000-0896640072
ZAAL D.O.O. LENART 04102-0000162656
ZAGOŽEN D.O.O. 17000-0000004402
ZAKUP D.O.O. 10100-0029025402

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ZALA D.O.O. 03121-1009732696
ZASTAVA AVTO D.O.O. 03100-1012471647
ZLATA MONETA I D.D. 25100-9706556194
ZLATA MONETA II D.D. 25100-9704675170
ZRCALO D.O.O. 04515-0000169967
ŽAGA TRADE D.O.O. 02029-0050453197

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo
prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 2. do
8. 4. 2001 so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 27. marca 2001.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1280. Sklep o potrditvi priročnika OTROK V VRTCU,
Priročnik h Kurikulumu za vrtce

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi priročnika

OTROK V VRTCU, Priročnik h Kurikulumu
za vrtce

Vrsta programa: predšolska vzgoja.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Ljubica Marjanovič Umek, Robi Kroflič, Mateja

Videmšek, Marjeta Kovač, Simona Kranjc, Igor Saksida,
Tomaž Vrlič, Olga Denac, Dušan Krnel, Barbara Japelj
Pavešić.

Lektor: dr. Simona Kranjc.
Recenzent: dr. Jože Štihec, dr. Vida Medved Udovič,

mag. Matjaž Duh, dr. Breda Oblak, dr. Darja Skribe Dimec,
mag. Nada Turnšek, dr. Mara Cotič, Mojca Tomše.

Ilustrator: Urška Stropnik.
Grafični oblikovalec: Urška Stropnik, Vesna Orgulan.
Fotograf: Tomaž Vrlič, Mateja Videmšek, Matija Kali-

garič, Igor Modic, Majda Novak, Vesna Orgulan.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Obzorja, Partizanska 3-5, 2000 Mar-

ibor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-10/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1281. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
1 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri
slovenščini v 1. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ABC 1 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri

slovenščini v 1. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marija Grginič.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, Alenka Kozinc, Andreja

Škodlar.
Ilustrator: Andrej Berlot.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Fotograf: Janko Ogrin.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-11/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1282. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
2 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri
slovenščini v 1. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ABC 2 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri

slovenščini v 1. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraže-
vanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.

Avtor: Marija Grginič.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, Alenka Kozinc, Andreja

Škodlar.
Ilustrator: Andrej Berlot.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Fotograf: Janko Ogrin.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-12/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1283. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
2: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU
ZVEZKU ABC 2

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ABC 2: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU
ZVEZKU ABC 2

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1. oziroma 2.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Marija Grginič, Lidija Ozimek.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, Liljina Pesek.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-13/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1284. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
3: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU
ZVEZKU ABC 3

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ABC 3: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU
ZVEZKU ABC 3

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 2. oziroma 3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Marija Grginič, Martina Križaj-Ortar.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Marja Bešter Turk, Lidija Ozimek.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-14/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1285. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ALI
SLIŠIŠ – ALI VIDIŠ?, priročnik z vajami za razvoj
metajezikovnega zavedanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ALI SLIŠIŠ – ALI VIDIŠ?, priročnik z vajami
za razvoj metajezikovnega zavedanja

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1.–2. oziroma 1.–3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Sonja Pečjak.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Lidija Magajna, dr. Dora Jelenc, Marija

Grginič, Alenka Kozinc.
Ilustrator: Andrej Berlot.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-15/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1286. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
POUK KNJIŽEVNOSTI OB BERILIH
POZDRAVLJENE, BESEDE IN KAKO RASTE
SVET, priročnik za učitelje k beriloma
za 2. in 3. razred

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

POUK KNJIŽEVNOSTI OB BERILIH
POZDRAVLJENE, BESEDE IN KAKO RASTE

SVET, priročnik za učitelje k beriloma
za 2. in 3. razred

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1., 2. oziroma 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Barbara Hanuš.
Lektor: Janez Sivec.
Recenzent: dr. Marjana Kobe, Ana Porenta.
Ilustrator: Igor Cvetko.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-16/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1287. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PRIROČNIK K BERILU NA MAVRICO PO
PRAVLJICO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PRIROČNIK K BERILU NA MAVRICO

PO PRAVLJICO
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Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1. oziroma 2.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Igor Saksida, Lidija Ozimek.
Lektor: Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, Andreja

Škodlar.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-17/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1288. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
VSAKDAN SLOVENŠČINA 6, delovni zvezek za
jezikovni pouk pri slovenščini v 6. razredu
osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

VSAKDAN SLOVENŠČINA 6, delovni zvezek
za jezikovni pouk pri slovenščini v 6. razredu

osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Nevenka Drusany, Nana Cajhen, Dragica Kapko.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Mateja Hočevar Gregorič, Pavla

Strmole.
Ilustrator: Suzana Bricelj.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-18/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1289. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
VSAKDAN SLOVENŠČINA 7, delovni zvezek za
jezikovni pouk pri slovenščini v 7. razredu
osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

VSAKDAN SLOVENŠČINA 7, delovni zvezek
za jezikovni pouk pri slovenščini v 7. razredu

osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Martina Križaj Ortar, Marja Bešter, Dragica Kap-

ko, Nana Cajhen, Nevenka Drusany.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Mateja Hočevar Gregorič, Pavla

Strmole.
Ilustrator: Suzana Bricelj.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Fotograf: Peter Prevec.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-19/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1290. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SPLETAJ NITI DOMIŠLJIJE, berilo za 7. razred
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SPLETAJ NITI DOMIŠLJIJE, berilo za 7. razred
osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Majda Cirman, Lidija Golc, Gregor Kocijan, Maj-

da Potrata, Stanko Šimenc.
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Lektor: Viktor Majdič.
Recenzent: dr. Marjana Kobe, mag. Barbara Hanuš.
Ilustrator: Andrej Kustec, Kristina Lazetić, Mojca Lampe

Kajtna.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Fotograf: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-20/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1291. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TA
KNJIGA JE ZATE, Berilo za šesti razred osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

TA KNJIGA JE ZATE, Berilo za šesti razred
osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Majda Cirman, Lidija Golc, Gregor Kocijan, Maj-

da Potrata, Stanko Šimenc.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, dr. Marjana Kobe,

mag. Barbara Hanuš, Betka Jamnik.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-21/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1292. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
BIOLOGIJA 7, NAŠE TELO, učbenik za biologijo
v 7. razredu osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

BIOLOGIJA 7, NAŠE TELO, učbenik za biologijo
v 7. razredu osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: biologija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tatjana Kordiš.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Dean Ravnik, mag. Urška Škof.
Ilustrator: Matej Longyka, Simon Jenčič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-22/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1293. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GIOCO E PARLO ... PARLO E GIOCO, delovni
zvezek z delovnimi lističi in slikovnim
slovarčkom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GIOCO E PARLO ... PARLO E GIOCO, delovni
zvezek z delovnimi lističi in slikovnim slovarčkom

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: italijanščina kot drugi tuji jezik na narodnost-
no mešanem območju slovenske Istre.

Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Lucija Čok.
Lektor: Majda Zavašnik.
Recenzent: dr. Cveta Razdevšek – Pučko, Anja Zor-

man, Ticijana Čeh.
Ilustrator: Nada Dellore.
Grafični oblikovalec:
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Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: Mohorjeva Založba, Poljanska 97, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-23/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1294. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GIOCO E PARLO ... PARLO E GIOCO, priročnik
za učitelja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GIOCO E PARLO ... PARLO E GIOCO, priročnik
za učitelja

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: italijanščina kot drugi tuji jezik na narodnost-
no mešanem območju slovenske Istre.

Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Lucija Čok.
Lektor: Majda Zavašnik.
Recenzent: dr. Cveta Razdevšek – Pučko, Anja Zor-

man, Ticijana Čeh.
Ilustrator: Nada Dellore.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: Mohorjeva Založba, Poljanska 97, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-24/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1295. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ATLAS ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ATLAS ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje in gimnazijsko izobraževanje.

Predmet: zemljepis, geografija.
Razred: 5.–9.
Letnik: 1.–4.
Vrsta učnega gradiva: atlas.
Avtor:
Prevajalec: Bibijana Mihavec.
Lektor: Andreja Šuler.
Recenzent: mag. Sabina Popit, Marjeta Vidmar, Alenka

Dragoš, Vili Podgoršek.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-25/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1296. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z
DRUŽBO V DRUŽBO 5, učbenik za spoznavanje
družbe v 5. razredu osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, učbenik za

spoznavanje družbe v 5. razredu osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Mar-

jeta Zabukovec, Igor Lipovšek, Drago Ivanšek.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Franc Rozman, mag. Metka Berdajs,

Darinka Kos.
Ilustrator: Marko Škrlep, Andreja Peklar.
Grafični oblikovalec: Miljenko Licul.
Fotograf: Andrej Blatnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 612-26/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1297. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, delovni zvezek za
spoznavanje družbe v 5. razredu osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, delovni zvezek za
spoznavanje družbe v 5. razredu osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Mar-

jeta Zabukovec, Igor Lipovšek, Drago Ivanšek.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Franc Rozman, mag. Metka Berdajs,

Darinka Kos.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Metka Berdajs, Darinka Kos.
Ilustrator: Marko Škrlep, Andreja Peklar.
Grafični oblikovalec: Miljenko Licul.
Fotograf: Andrej Blatnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-27/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1298. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GEOGRAFIJA, učbenik za pouk geografije v
devetem razredu devetletke in za pouk
zemljepisa v osmem razredu osemletke

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GEOGRAFIJA, učbenik za pouk geografije
v devetem razredu devetletke in za pouk
zemljepisa v osmem razredu osemletke

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: zemljepis, geografija.
Razred: 8. oziroma 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jože Račič, Danica Večerič.
Lektor: Nadja Leban.
Recenzent: dr. Marijan M. Klemenčič, mag. Tatjana

Resnik Planinc, Žarko Tomšič.
Ilustrator: Aleš Sedmak.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-28/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1299. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GEOGRAFIJA, delovni zvezek za pouk geografije
v devetem razredu devetletke in za pouk
zemljepisa v osmem razredu osemletke

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GEOGRAFIJA, delovni zvezek za pouk geografije
v devetem razredu devetletke in za pouk
zemljepisa v osmem razredu osemletke

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: zemljepis, geografija.
Razred: 8. oziroma 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Jože Račič, Danica Večerič, Igor Bahar.
Lektor: Nadja Leban.
Recenzent: dr. Marijan M. Klemenčič, mag. Tatjana

Resnik Planinc, Žarko Tomšič.
Ilustrator: Aleš Sedmak.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 612-29/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1300. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
VZPON MEŠČANSTVA, učbenik zgodovine
za 7. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

VZPON MEŠČANSTVA, učbenik zgodovine
za 7. razred osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: zgodovina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Maja Žvanut, Peter Vodopivec.
Lektor: Mija Longyka.
Recenzent: dr. Dragan Potočnik, Ana Nuša Kern.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega os-

novnošolskega programa.
Založnik: Modrijan založba d.o.o., Mestni trg 24, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-30/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1301. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
1: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU
ZVEZKU ABC 1

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ABC 1: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU
ZVEZKU ABC 1

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Marija Grginič, Alenka Kozinc, Sonja Pečjak.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, Irena

Pavčnik.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-31/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1302. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
3 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, 1. del, delovni zvezek za jezikovni
pouk pri slovenščini v 3. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ABC 3 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, 1. del, delovni zvezek za jezikovni
pouk pri slovenščini v 3. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marija Grginič, Martina Križaj-Ortar.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, Lidija Ozimek, Andreja

Škodlar.
Ilustrator: Matjaž Schmidt, Jelka Godec Schmidt.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Fotograf: Valentin Casarsa.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-32/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1303. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
3 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, 2. del, delovni zvezek za jezikovni
pouk pri slovenščini v 3. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ABC 3 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, 2. del, delovni zvezek za jezikovni
pouk pri slovenščini v 3. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marija Grginič, Martina Križaj-Ortar.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, Lidija Ozimek, Andreja

Škodlar.
Ilustrator: Matjaž Schmidt, Jelka Godec Schmidt.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Fotograf: Valentin Casarsa.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-33/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1304. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PREK ČRK IN BESED, Priročnik za učitelja pri
pouku slovenščine v 2. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PREK ČRK IN BESED, Priročnik za učitelja pri
pouku slovenščine v 2. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.

Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Ana Porenta.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Milena Ivanuš Grmek, Sonja Pretnar.
Ilustrator: Peter Škerl.
Grafični oblikovalec: Boštjan Lapanje.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-34/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1305. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S
SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, učbenik za
pouk slovenščine v 2. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, učbenik
za pouk slovenščine v 2. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Nataša Zrim-

šek, Darija Skubic, Jožica Gruden Ciber.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Simona Kranjc, dr. Marjana Kobe, Bar-

bara Bočkor Starc.
Ilustrator: Gorazd Vahen et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-35/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1306. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S
SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, delovni zvezek
za pouk slovenščine v 2. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, delovni
zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Nataša Zrim-

šek, Darija Skubic, Jožica Gruden Ciber.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Simona Kranjc, dr. Marjana Kobe, Bar-

bara Bočkor Starc.
Ilustrator: Gorazd Vahen et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-36/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1307. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S
SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, priročnik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, priročnik

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Nataša Zrim-

šek, Darija Skubic, Jožica Gruden Ciber.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Simona Kranjc, dr. Marjana Kobe, Bar-

bara Bočkor Starc.
Ilustrator: Gorazd Vahen.
Leto izdaje: 2000.

Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-37/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1308. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, Berilo za 9. razred
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, Berilo za 9. razred
devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Mojca Honzak, Miha Mohor, Vida Medved

Udovič, Nataša Pirh.
Lektor: Vlasta Zagorski.
Recenzent: dr. Metka Kordigel, Roman Brunšek.
Ilustrator: Damijan Stepančič, Adrijano Janežič, Rudi

Skočir.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-38/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1309. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
2, delovni zvezek za pouk književnosti pri
slovenščini v 2. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
2, delovni zvezek za pouk književnosti pri

slovenščini v 2. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Cvetka Romih.
Lektor: Aleksandra Kozarov, Mateja Modrijančič.
Recenzent: dr. Igor Saksida, Pavla Strmole.
Ilustrator: Marjan Manček.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-39/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1310. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
3, delovni zvezek za pouk književnosti pri
slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
3, delovni zvezek za pouk književnosti pri

slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Cvetka Romih.
Lektor: Aleksandra Kozarov, Mateja Modrijančič.
Recenzent: dr. Igor Saksida, Pavla Strmole.
Ilustrator: Mojca Cerjak.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-40/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1311. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
8, delovni zvezek za pouk književnosti pri
slovenščini v 8. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
8, delovni zvezek za pouk književnosti pri

slovenščini v 8. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mojca Honzak, Marica Žveglič.
Lektor: Aleksandra Kozarov, Mateja Modrijančič.
Recenzent: dr. Igor Saksida, Pavla Strmole.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-41/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1312. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
9, delovni zvezek za pouk književnosti pri
slovenščini v 9. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
9, delovni zvezek za pouk književnosti pri

slovenščini v 9. razredu devetletne osnovne šole
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Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mojca Honzak, Marica Žveglič.
Lektor: Aleksandra Kozarov, Mateja Modrijančič.
Recenzent: dr. Igor Saksida, Pavla Strmole.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-42/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1313. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TA
KNJIGA JE ZATE, Berilo za sedmi razred
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

TA KNJIGA JE ZATE, Berilo za sedmi razred
devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Majda Cirman, Lidija Golc, Gregor Kocijan, Maj-

da Potrata, Stanko Šimenc.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, dr. Marjana Kobe,

mag. Barbara Hanuš, Betka Jamnik.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-43/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1314. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: geografija.
Vrsta učnega gradiva: atlas.
Avtor: uredil Slavko Brinovec.
Prevajalec: Slavko Brinovec, Ivan Štern.
Lektor: Andreja Šuler.
Recenzent: dr. Karmen Kolenc Kolnik, mag. Marija

Košak, Ivanka Peterlin, Jelka Simčič.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-44/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1315. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ, Delovni zvezek za
izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in
varstvo njegovega okolja v devetem razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ, Delovni zvezek
za izbirni predmet raziskovanje domačega kraja
in varstvo njegovega okolja v devetem razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: raziskovanje domačega kraja in varstvo
njegovega okolja.

Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Igor Bahar, Jože Račič, Danica Večerič.
Lektor: Nadja Leban.
Recenzent: mag. Sabina Popit, Nevenka Cigler, Žarko

Tomšič.



Stran 2368 / Št. 22 / 29. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-45/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1316. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GLASBENA SLIKANICA 3, učbenik za glasbo v 3.
razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GLASBENA SLIKANICA 3, učbenik za glasbo
v 3. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraže-
vanje.

Predmet: glasba.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Breda Oblak, Marija Prelog.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Primož Kuret, Ivana Mori, Sonja Čibej.
Grafični oblikovalec: Marija Prelog.
notograf: Milena Jarc.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-46/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1317. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PRIROČNIK ZA UČITELJE K GLASBENI
SLIKANICI 3

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PRIROČNIK ZA UČITELJE K GLASBENI
SLIKANICI 3

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: glasba.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Primož Kuret, Ivana Mori, Sonja Čibej.
Grafični oblikovalec: Marija Prelog.
Notograf: Milena Jarc.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-47/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1318. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, delovni zvezek
za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, delovni zvezek
za matematiko v 3. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: matematika.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik.
Lektor: Samo Krušič.
Recenzent: dr. Jože Malešič, mag. Zlatan Magajna,

mag. Marija Lesnjak Reichenberg.
Ilustrator: Ksenija Konvalinka.
Fotograf: Diego Andrés Gomez, Igor Modic.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 612-48/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1319. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TRETJA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, delovni
zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

TRETJA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, delovni
zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: matematika.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Barbara Bočkor Starc, Larisa Štoka, Soraya Ster-

nad.
Lektor: Samo Krušič.
Recenzent: dr. Jože Malešič, mag. Marija Lesnjak Re-

ichenberg.
Ilustrator: Marjeta Cvetko Pernuš.
Grafični oblikovalec: Ksenja Konvalinka.
Fotograf: Diego Andrés Gomez.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-49/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1320. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TRETJI KORAKI V MATEMATIKO, delovni zvezek
za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

TRETJI KORAKI V MATEMATIKO, delovni zvezek
za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne

šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: matematika.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Martina Rajšp, Jasna Žic.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Ljudmila Rotar, Polona Vesenjak.
Ilustrator: Alen Bauer.
Grafični oblikovalec: Petra Črne Oven.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-50/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1321. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PRESEČIŠČE 9. MATEMATIKA ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PRESEČIŠČE 9. MATEMATIKA ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: matematika.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milena Strnad, Rainer Maroska, Achim Olpp,

Claus Stockle, Hartmut Wellstein, Udo Werner.
Prevajalec: Milena Strnad.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Dušan Pagon, Dragica Kurillo, Janez

Mušič.
Ilustrator: Nedžad Žujo, Martin Zemljič.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 612-51/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1322. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ČLOVEK IN RASTLINE, učbenik za izbirni
predmet rastline in človek v devetletni osnovni
šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ČLOVEK IN RASTLINE, učbenik za izbirni
predmet rastline in človek v devetletni osnovni

šoli

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: rastline in človek.
Razred: 7.–9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tatjana Verčkovnik.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Jelka Strgar, Slava Jakopin.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Fotograf: Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi

Pot 6, p.p. 541, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-52/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1323. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ČLOVEK IN RASTLINE, delovni zvezek za izbirni
predmet rastline in človek v devetletni osnovni
šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ČLOVEK IN RASTLINE, delovni zvezek za izbirni
predmet rastline in človek v devetletni

osnovni šoli

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: rastline in človek.
Razred: 7.–9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Tatjana Verčkovnik.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Jelka Strgar, Slava Jakopin.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Fotograf: Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi

Pot 6, p.p. 541, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-53/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1324. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
BIOLOGIJA 9, učbenik za 9. razred devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

BIOLOGIJA 9, učbenik za 9. razred devetletne
osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: biologija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tatjana Kordiš.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Dean Ravnik, mag. Urška Škof.
Ilustrator: Matej Longyka, Simon Jenčič.
Grafični oblikovalec:
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-54/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1325. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
RAZISKUJEMO ŽIVA BITJA V DOMAČI OKOLICI,
delovni zvezek za biologijo kot izbirni predmet v
devetletni osnovni šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

RAZISKUJEMO ŽIVA BITJA V DOMAČI OKOLICI,
delovni zvezek za biologijo kot izbirni predmet

v devetletni osnovni šoli

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: raziskovanje organizmov v domači okolici.
Razred: 7.–9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Jelka Strgar, Dušan Vrščaj.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Kazimir Tarman, Danica Pintar.
Ilustrator: Kristina Lazetič, Samo Jenčič.
Grafični oblikovalec: Dejan Mesarič.
Fotograf: Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi

Pot 6, p.p. 541, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-55/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1326. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s
prilagojenim programom TECIMO V NOV DAN,
Berilo za 5. razred osnovne šole s prilagojenim
programom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo s

prilagojenim programom
TECIMO V NOV DAN, Berilo za 5. razred osnovne

šole s prilagojenim programom

Vrsta programa: vzgoja in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebmini potrebami.

Predmet: slovenščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.

Avtor: Sonja Dobravc, Silva Krajnc.
Lektor: Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Igor Saksida, Slavica Barborič, Marija

Grginič, Danica Uran Uršej.
Ilustrator: Uroš Hrovat, Matjaž Schmidt, Jelka Godec

Schmidt, Zvonko Čoh, Marjan Manček, Mojca Cerjak, Bar-
bara Stupica.

Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Založba Izolit d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-56/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1327. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo
ZAČETNA ŠOLA ZA ORGLE, zbirka metodično
obdelanih skladb

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za glasbeno šolo

ZAČETNA ŠOLA ZA ORGLE, zbirka metodično
obdelanih skladb

Vrsta programa: osnovno glasbeno izobraževanje.
Predmet: orgle.
Razred: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ema Zapušek.
Lektor: Srečko Reher.
Recenzent: doc. Ljerka Očić, Barbara Pibernik, Bar-

bara Sevšek.
Grafični oblikovalec: Almira Bremec.
Notograf: Astrum d.o.o.
Leto izdaje: 1995.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Didakta d.o.o., Založništvo in izobraževanje,

Kranjska 13, 4240 Radovljica.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-57/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1328. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA
GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ, UČBENIK

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ,
UČBENIK

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: geografija.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Terezija Kürbus, Karmen Cunder, Boris Hajdin-

jak, Branko Kandrič.
Lektor: Eva Blumauer.
Recenzent: dr. Darko Ogrin, Vili Podgoršek, Alenka

Dragoš.
Ilustrator: A. Sedmak.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-58/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1329. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA
GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ, DELOVNI
ZVEZEK

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ,
DELOVNI ZVEZEK

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: geografija.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Terezija Kürbus, Karmen Cunder, Boris Hajdin-

jak, Branko Kandrič.
Lektor: Eva Blumauer.
Recenzent: dr. Darko Ogrin, Vili Podgoršek, Alenka

Dragoš.
Ilustrator: A. Sedmak.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.

Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska
29, 1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-59/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1330. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE

Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje; programi s
140 urami geografije.

Predmet: geografija.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jurij Kunaver, Franc Lovrenčak, Jurij Sen-

egačnik, Borut Drobnjak, Mirko Pak, Marjan Luževič, Mari-
jan M. Klemenčič.

Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Darko Ogrin, dr. Andrej Černe, Maja

Besednjak, Branka Gabrenja Müller.
Ilustrator: Vili Vrhovec, Monde Neuf d.o.o.
Grafični oblikovalec: Connecta d.o.o. (oprema).
Fotograf: Borut Drobnjak et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-60/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1331. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA
GEOGRAFIJA, učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

OBČA GEOGRAFIJA, učbenik
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Vrsta programa: gimnazijsko, srednje tehniško oziroma
strokovno izobraževanje; program turistični tehnik.

Predmet: geografija.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jurij Kunaver, Franc Lovrenčak, Jurij Sen-

egačnik, Borut Drobnjak, Mirko Pak, Marjan Luževič, Mari-
jan M. Klemenčič.

Lektor: Janez Sršen, Jelka Makoter.
Recenzent: dr. Darko Ogrin, Maja Besednjak.
Ilustrator: Vili Vrhovec, Monde Neuf d.o.o.
Grafični oblikovalec: Andreja Vodnik.
Fotograf: B. Drobnjak et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-61/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1332. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA
GEOGRAFIJA, delovni zvezek

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole
OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek

Vrsta programa: gimnazijsko, srednje tehniško oziroma
strokovno izobraževanje; program turistični tehnik.

Predmet: geografija.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Jurij Kunaver, Franc Lovrenčak, Jurij Sen-

egačnik, Borut Drobnjak, Mirko Pak, Marjan Luževič, Mari-
jan M. Klemenčič.

Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Darko Ogrin, Maja Besednjak.
Ilustrator: Monde Neuf d.o.o.
Grafični oblikovalec:
Fotograf: J. Kunaver, J. Senegačnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-62/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1333. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
LINEA, Matematika za 1. letnik gimnazij

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LINEA, Matematika za 1. letnik gimnazij

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Dušan Kavka, Gregor Pavlič, Marina Rugelj, Jan-

ez Šparovec.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: Marjeta Škapin – Rugelj, Darka Hvastja.
Ilustrator: Aleksander Jankovič, Darko Simeršek.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: Gregor Pavlič, Marina Rugelj, Tomaž Lunder.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Modrijan založba d.o.o., Mestni trg 24, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-63/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1334. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OD
LOGARITMOV DO VESOLJA, Matematika za 3.
letnik tehniških in drugih strokovnih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

OD LOGARITMOV DO VESOLJA, Matematika
za 3. letnik tehniških in drugih strokovnih šol

Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.

Predmet: matematika.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marina Rugelj, Janez Šparovec, Dušan Kavka,

Gregor Pavlič.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Matija Cencelj, Meta Horvat.
Ilustrator: Aleksander Jankovič, Darko Simeršek.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: Gregor Pavlič, Marina Rugelj, Janez

Šparovec, Dušan Kavka, Tomaž Lunder.
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Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Modrijan založba d.o.o., Mestni trg 24, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-64/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1335. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
BAUSTEINE 1, učbenik za pouk nemškega
jezika kot prvega tujega jezika

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

BAUSTEINE 1, učbenik za pouk nemškega jezika
kot prvega tujega jezika

Vrsta programa: srednje poklicno in tehniško
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.

Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anja Potočnik, Alenka Kolenko.
Lektor: Bora Zlobec-Jurčič.
Recenzent: Brigita Kosevski, Nevenka Hibler.
Ilustrator: Vesna Veberič.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-65/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1336. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
BAUSTEINE 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za
pouk nemškega jezika kot prvega tujega jezika

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

BAUSTEINE 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za
pouk nemškega jezika kot prvega tujega jezika

Vrsta programa: srednje poklicno in tehniško
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.

Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Anja Potočnik, Alenka Kolenko.
Lektor: Helmut Sauermann.
Recenzent: Brigita Kosevski, Nevenka Hibler.
Ilustrator: Vesna Veberič.
Grafični oblikovalec: Vesna Vidmar.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-66/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1337. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
PODOBE ANTIČNIH BOGOV V LIKOVNI
UMETNOSTI OD ANTIKE DO IZTEKA BAROKA,
delovni zvezek

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

PODOBE ANTIČNIH BOGOV V LIKOVNI
UMETNOSTI OD ANTIKE DO IZTEKA BAROKA,

delovni zvezek

Vrsta programa: gimnazijsko, srednje tehniško oziroma
strokovno izobraževanje; program turistični tehnik, aranžerski
program.

Predmet: umetnostna zgodovina, likovna umetnost, sti-
li in vsebine.

Letnik: 2., 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Tine Germ.
Lektor: Vasiljka Šuklje.
Recenzent: dr. Sergej Vrišer, Olga Paulič.
Ilustrator: Ksenija Konvalinka.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-67/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1338. Sklep o potrditvi učnega sredstva DOBER DAN,
KNJIŽEVNOST

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva
DOBER DAN, KNJIŽEVNOST

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobražervanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 6.–8. oziroma 7.–9.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Mojca Honzak.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Igor Saksida, Roman Brunšek.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Mladinska knjiga Založba, Slovenska

29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-68/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1339. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK – MOJ JEZIK ... NAŠ JEZIK 8

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

SLOVENSKI JEZIK – MOJ JEZIK ... NAŠ JEZIK 8

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Barica Črnič, Zdenka Hiti.
Lektor: Nada Fajdiga.
Recenzent: dr. Viktor Majdič, Mirjam Cedilnik.
Ilustrator: Blaž de Gleria.
Grafični oblikovalec: Blaž de Gleria.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 1 šolsko leto.
Založnik: PIKAL d.o.o., Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-69/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1340. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZVOČNO
GRADIVO, CD ROM, GLASBENA SLIKANICA 3

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

ZVOČNO GRADIVO, CD ROM, GLASBENA
SLIKANICA 3

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: glasba.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Primož Kuret, Ivana Mori, Sonja Čibej.
Grafični oblikovalec: Marija Prelog.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-70/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1341. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI
SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, dvostranski
namizni

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: kemija.
Razred: 7., 8. oziroma 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Rajko Ipavec.
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Lektor: Andreja Blažič Klemenc.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, mag. Mojca Orel, Na-

taša Šturm.
Ilustrator: Mehmed Omberbegović.
Grafični oblikovalec: Štefan Škvorc.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Učila, založba, d.o.o., Cesta Kokrškega

odreda 18, 4294 Križe.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 612-71/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1342. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI
SISTEM ELEMENTOV, enostranski stenski
poster

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, enostranski
stenski poster

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: kemija.
Razred: 7., 8. oziroma 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Rajko Ipavec.
Lektor: Andreja Blažič Klemenc.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, mag. Mojca Orel, Na-

taša Šturm.
Ilustrator: Mehmed Omerbegović.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Učila, založba, d.o.o., Cesta Kokrškega

odreda 18, 4294 Križe.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-72/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1343. Sklep o potrditvi učnega sredstva STEP BY
STEP, Student’s book

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

STEP BY STEP, Student’s book

Vrsta programa: gimnazijsko, srednje tehniško oziroma
strokovno izobraževanje.

Predmet: angleščina.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Urška Sešek, Cvetka Sokolov.
Lektor: Simon Atkins, Mateja Modrijančič.
Recenzent: dr. Meta Grosman, Breda Arnejšek.
Ilustrator: Bojan Sumrak.
Grafični oblikovalec: Klemen Kunaver.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-73/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1344. Sklep o potrditvi učnega sredstva HOTEL
GRAMMY 2, slovnični priročnik za maturo in
mednarodne izpite iz nemškega jezika

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

HOTEL GRAMMY 2, slovnični priročnik za maturo
in mednarodne izpite iz nemškega jezika

Vrsta programa: gimnazijsko, tehniško oziroma stroko-
vno izobraževanje.

Predmet: nemščina.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Robert Saxer.
Lektor: Heide Saxser.
Recenzent: doc. dr. Vida Jesenšek, Marija Mesojedec

Erlih, Nada Puklavec.
Grafični oblikovalec: Marjan Vaupotič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Založba Obzorja, Partizanska 3–5, 2000

Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-74/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1345. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNI
ZEMLJEVID AZIJE 1: 22500000, ročni zemljevid

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

ROČNI ZEMLJEVID AZIJE 1: 22500000, ročni
zemljevid

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: zemljepis, geografija.
Razred: 7., 8.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Monde Neuf d.o.o.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Karel Natek, Marjeta Hočevar.
Grafični oblikovalec: Mojca Budnar (oprema).
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-75/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1346. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNI
ZEMLJEVID EVROPE 1: 9500000, ročni
zemljevid

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

ROČNI ZEMLJEVID EVROPE 1: 9500000, ročni
zemljevid

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje.

Predmet: zemljepis, geografija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Monde Neuf d.o.o.

Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Karel Natek, Marjeta Hočevar.
Grafični oblikovalec: Mojca Budnar (oprema).
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-76/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1347. Sklep o potrditvi učnega sredstva MALI
ZGODOVINSKI ATLAS, KOMPLET PROSOJNIC

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 15. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

MALI ZGODOVINSKI ATLAS, KOMPLET
PROSOJNIC

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošol-
sko izobraževanje, gimnazijsko, srednje poklicno, srednje –
tehniško oziroma strokovno in poklicno – tehniško
izobraževanje.

Predmet: zgodovina.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Tomaž Weber, Božidar Mrevlje, Mateja Riharčič,

Fani Rovšek Kosmač, Gabrijela Škraba.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Božo Repe, Ana Nuša Kern.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Modrijan založba d.o.o., Mestni trg 24, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612-77/01
Ljubljana, dne 15. marca 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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OBČINE

LJUBLJANA

1348. Odlok o ureditvi plovbe

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti pomorske in
notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88), 26. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 21. seji dne 20. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o ureditvi plovbe

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Ljublja-

na (v nadaljevanju: MOL) ureja plovbni režim, pristanišča ali
pristane, javni prevoz oseb in stvari, oddajanje čolnov in
motornih čolnov, vpis motornih čolnov, motornih splavov in
plavajočih objektov ter nadzorstvo na notranjih vodah.

II. PLOVBNI REŽIM

1. Plovbno območje

2. člen
Plovbno območje notranjih voda MOL (v nadaljevanju:

plovna pot) obsega povodje reke Save in Ljubljanice na
območju MOL.

Na plovni poti se lahko sidra tudi plavajoče objekte, ki
ne presegajo 10 m dolžine in 5 m širine in so namenjeni
gostinski ponudbi ter so lahko pokriti ali nepokriti.

2. Vrsta, velikost in način pogona čolna, motornega
čolna in motornega splava

3. člen
Po plovni poti lahko plujejo čolni na vesla, športni ve-

slaški čolni, kajaki, kanuji in drugi podobni plovni objekti
brez motorja (v nadaljevanju: čoln).

Hitrost plovbe čolnov ni omejena.

4. člen
Na delu plovne poti na reki Ljubljanici od zapornice na

Ambroževem trgu do Črne vasi, je dovoljena plovba z motor-
nimi čolni ne glede, v kateri evidenci čolnov so vpisani in
katerih moč motorja ne presega 2,95 kW. Hitrost plovbe je
omejena na 5 km/h. Motorni čolni imajo lahko motor na
elektropogon ali paro pridobljeno na okolju prijazen način.

V območju iz prejšnjega odstavka tega člena je dovo-
ljen javni prevoz oseb in stvari (v nadaljevanju: javni prevoz) z
motornimi čolni in motornimi splavi na elektro pogon do
moči 55 kW. Dovoljena hitrost plovbe je 5 km/h, dolžina
čolna je lahko največ 15 m, širina pa največ 5 m.

5. člen
Plovba z motornimi čolni, motornimi splavi je dovoljena

celo leto med 7. in 22. uro.

6. člen
Plovna pot, čas in hitrost plovbe niso omejeni pri upo-

rabi motornih čolnov v službene namene za reševalce, gasil-
ce, policijo, inšpekcijo, upravljavca plovne poti in vzdrževal-
ca vodotoka.

3. Pogoji za varno plovbo

7. člen
Plovna pot mora biti označena z znamenji za urejanje

notranje plovbe, ki določajo smer in hitrost plovbe, varoval-
ne pasove, ki jih določi organ mestne uprave, pristojen za
promet (v nadaljevanju: pristojni organ), v skladu s predpisi
notranje plovbe.

8. člen
Smer plovbe poteka ob desnem bregu plovne poti v

smeri plovbe.

9. člen
Na plovni poti iz prvega odstavka 4. člena tega odloka

je prepovedano:
– kopanje,
– vleka čolnov in motornih čolnov,
– vleka vodnih smučarjev in drugih plovil,
– potiskanje drugih plovil, razen v primeru reševanja.
Na plovni poti so prepovedane tekme z motornimi čolni

in vožnja z motornimi skuterji.

10. člen
Pristojni organ lahko sam ali na predlog upravljavca

plovne poti, vzdrževalca vodotoka ali ribiške organizacije,
začasno prepove plovbo za vse ali za posamezne vrste
čolnov v primeru vzdrževanja brežin ali plovne poti, nizkega
vodostaja ter iz drugih utemeljenih razlogov.

Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi v
dnevnem časopisu na stroške predlagatelja oziroma v pri-
meru višje sile na stroške pristojnega organa.

11. člen
Vadba s tekmovalnimi čolni na vesla je dovoljena na

plovni poti na reki Ljubljanici južno od Špice od 6. do 22.
ure.

12. člen
Na plovni poti so dovoljene turistične, športne in druge

prireditve (v nadaljevanju: prireditev).
Organizator prireditve na plovni poti mora pridobiti do-

voljenje pristojnega organa. Pristojni organ, z dovoljenjem
odredi primerno območje prireditvenega prostora, glede na
vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve.

V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje
ostalih čolnov na območju, ki je določeno za prireditev.
Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno ozna-
čiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizi-
rati reševalno službo.

4. Organizacija za vzdrževanje plovne poti

13. člen
Vzdrževanje plovne poti obsega:
– upravljanje z objekti in opremo za splavljanje,
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– upravljanje in vzdrževanje pristanov in pristanišč,
– postavitev in vzdrževanje objektov za varnost plovbe,
– postavitev in vzdrževanje signalizacije,
– izvajanje stalne kontrole nad zagotovitvijo pogojev za

varnost plovbe in podobno.
Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena izvaja pravna

oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju:
upravljavec), ki ga skladno z določili zakona o javnih naroči-
lih določi Mestna uprava MOL.

Sredstva za vzdrževanje plovne poti se zagotovijo v
proračunu MOL.

V primeru, da upravljavec na plovni poti, pristaniščih ali
pristanih ugotovi nepravilnosti po tem odloku, kršitelje prijavi
Inšpektoratu Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: inšpek-
torat).

5. Varstvo človeškega življenja in okolja

14. člen
S čolnov, motornih čolnov, motornih splavov in plavajo-

čih objektov je prepovedano spuščati v vodo olje, nafto,
druge naftne derivate, škodljive snovi in odpadne vode ter
odmetavati komunalne odpadke.

Prepovedana je uporaba takšnih akomulatorjev in osta-
lih tehničnih sredstev za plovbo, ki bi v primeru potopitve
povzročili verjetno onesnaženost v okolju.

15. člen
V primeru nesreč morajo upravljavci čolnov na zahtevo

policije, inšpektorjev, gasilcev ali vodja reševalne akcije za
čas reševalne akcije odstopiti čolne, motorne čolne, motor-
ne splave in plavajoče objekte reševalcem.

III. PRISTANIŠČA ALI PRISTANI

16. člen
Čolne, motorne čolne, motorne splave ali plavajoče

objekte (kot npr. plavajoča restavracija in podobno) je dovo-
ljeno splaviti, privezati, sidrati ali položiti na vodno dno, le na
za to določenih in urejenih pristaniščih ali pristanih.

Pristanišča in pristane z opremo in s številom privezov
za čolne, motorne čolne in motorne splave ter število lokacij
za plavajoče objekte določi Mestni svet MOL, skladno s
prostorsko izvedbenimi akti.

17. člen
Privezati, sidrati ali položiti na vodno dno je dovoljeno

le toliko čolnov, motornih čolnov, motornih splavov in plava-
jočih objektov, kolikor je mest za priveze oziroma lokacij za
sidranje ali položitev na vodno dno.

Dovoljenje za začasni ali stalni privez, sidranje ali polo-
žitev čolnov, motornih čolnov, motornih splavov ali plavajo-
čih objektov na vodno dno izda pristojni organ. Število zača-
snih ali stalnih privezov za čolne, motorne čolne, motorne
splave ali plavajoče objekte je omejeno. Za začasni ali stalni
privez, sidranje ali položitev čolnov, motornih čolnov, motor-
nih splavov ali plavajočih objektov se plača uporabnina, ki jo
določi Mestni svet MOL.

Za privez ali sidranje čolnov, motornih čolnov, motor-
nih splavov ali plavajočih objektov za čas krajši od 2 ur
dovoljenje ni potrebno.

18. člen
Če inšpektorat ugotovi, da je čoln, motorni čoln, mo-

torni splav ali plavajoči objekt sidran, privezan ali položen na
vodno dno brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem,
odredi z odločbo čolnarju njihovo odstranitev.

IV. JAVNI PREVOZ TER ODDAJANJE ČOLNOV IN
MOTORNIH ČOLNOV

19. člen
Javni prevoz z največ petimi motornimi čolni in motorni-

mi splavi iz drugega odstavka 4. člena tega odloka opravljajo
pravne osebe in samostojni podjetniki, posamezniki (v nada-
ljevanju: izvajalec). Izvajalca določi Mestna uprava MOL skla-
dno z določili zakona o javnih naročilih.

S pogodbo med izvajalcem in MOL se določi plovna
pot, pristanišča in pristane s stalnim ali začasnim privezom,
moč motorja, velikost čolna, število potnikov, količina stvari,
hitrost plovbe, veljavnost pogodbe in drugo.

20. člen
Javni prevoz se opravlja v linijski ali prosti plovbi enega

ali več prevoznikov.
Motorni čolni ali motorni splavi za javni prevoz morajo

biti tehnično brezhibni.

21. člen
Izvajalec je dolžan opravljati javni prevoz oseb v linijski

plovbi na v naprej določeni liniji in po voznem redu in ceni-
ku, ki mora biti izobešen na vidnem mestu.

22. člen
Na vseh pristaniščih ali pristanih, kjer se sposoja čolne

in motorne čolne, mora biti na vidnem mestu izobešen cenik
z označbo časa uporabe čolna, izposojevalca čolnov in
povzetek omejitev iz tega odloka, za kar skrbi upravljavec iz
13. člena tega odloka.

V. VPIS MOTORNIH ČOLNOV, MOTORNIH SPLAVOV IN
PLAVAJOČIH OBJEKTOV

23. člen
Pristojni organ vodi vpisnik čolnov na predpisanem

obrazcu.
Lastniki motornih čolnov, motornih splavov in plavajo-

čih objektov za notranjo plovbo, ki imajo stalno prebivališče
ali sedež firme na območju MOL, jih morajo vpisati v vpisnik
čolnov.

Čolne iz 3. člena tega odloka se ne vpisuje v vpisnik
čolnov.

24. člen
Zahtevo za vpis, spremembo vpisa ali izpis motornega

čolna, motornega splava in plavajočega objekta vloži lastnik
pri pristojnemu organu.

25. člen
Motorni čoln, motorni splav in plavajoči objekt, ki se

vpiše v vpisnik čolnov se označi na desni in levi strani spred-
njega dela čolna, splava ali plavajočega objekta s črkama LJ
in z zaporedno številko (velikost črk in številk je 8 x 18 cm,
debelina črk je 2 cm, v zeleni barvi) pod katero je vpisan v
vpisnik čolnov. Vpis velja dve leti. Za vpis se plača upravna
taksa po zakonu o upravnih taksah.
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VI. NADZOR

26. člen
Nadzor nad določbami tega odloka izvaja inšpektorat.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

27. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev, ki se izterja na

kraju prekrška, se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim delom, če:

1. ravna v nasprotju s 16. členom,
2. ravna v nasprotju s 17. členom,
3. ravna v nasprotju z 19. členom,
4. ravna v nasprotju z 21. členom,
5. ravna v nasprotju s 23. in 24. členom,
6. ravna v nasprotju s 25. členom.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.

28. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na

kraju prekrška se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim delom:

1. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena,
2. ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena,
3. ravnal v nasprotju z 8. členom,
4. ravnal v nasprotju z 9. členom,
5. ravnal v nasprotju z 12, členom,
6. ravnal v nasprotju s 14. členom.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek, iz prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba prav-
ne osebe.

29. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev, ki se izterja na kraju

prekrška, se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim delom, če:

1. ravna v nasprotju z 11. členom,
2. ravna v nasprotju s 15. členom,
3. ravna v nasprotju z 22. členom.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek, iz prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba prav-
ne osebe.

30. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja na kraju

prekrška, se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena,
2. ravna v nasprotju s 5. členom,
3. ravna v nasprotju z 8. členom,
4. ravna v nasprotju z 9. členom,
5. ravna v nasprotju z 11. členom,
6. ravna v nasprotju s 14. členom,
7. ravna v nasprotju s 15. členom,
8. ravna v nasprotju s 16. členom,
9. ravna v nasprotju s 17. členom,
10. ravna v nasprotju z 21. členom,
11. ravna v nasprotju s 23. in 24. členom,
12. ravna v nasprotju s 25. členom.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Upravljavec plovne poti iz 13. člena tega odloka se

določi v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka.

32. člen
Prostorsko izvedbene akte iz 16. člena tega odloka se

sprejme najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka.

33. člen
Akt iz 16. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL

v roku enega meseca po uveljavitvi prostorsko izvedbenih
aktov iz prejšnjega člena tega odloka.

34. člen
Od uveljavitve akta iz 33. člena tega odloka mora MOL

v roku dveh let zgraditi oziroma v roku enega leta urediti
pristane in pristanišča.

35. člen
Upravljavec plovne poti je dolžan postaviti objekte za

varno plovbo in signalizacijo v roku dveh mesecev po njego-
vi določitvi.

36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

registraciji plovil in varnostnih ukrepih na vodotoku Ljubljani-
ce in njenih pritokih na območju mesta Ljubljane (Uradni list
SRS, št. 11/72).

37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3421-9/99-16
Ljubljana, dne 20. novembra 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

SVETA ANA

1349. Odlok o zaključnem računu Občine Sveta Ana za
leto 2000

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) ter 98. in 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 72/99) ter v skladu z 81.
členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Sveta Ana na 18. redni seji dne 27. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu Občine Sveta Ana za leto

2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta

Ana za leto 2000, katerega sestavni del je tudi račun stalne
proračunske rezerve.
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ga urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je
na območju Občine Sveta Ana na dan 31. 12. 2000 znaša-
la 135.000 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepre-
mičnin v letu 2001.

2. člen
Za  m2 koristne stanovanjske površine za celotno ob-

močje Občine Sveta Ana znašajo povprečni stroški komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč 10%

od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega
odloka, in sicer:

– za individualno komunalno ureditev (IKU) 4,5%
– za kolektivno komunalno ureditev (KKU) 5,5%

3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se do-

loči v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke
tega odloka in po območjih znaša:

I. območje: ureditveno območje centra
Sveta Ana in Lokavec 1%
II. območje: druga naselja in stavbna
zemljišča razpršene gradnje 0,8%

4. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine se

mesečno valorizira z indeksom podražitev gradbenih stori-
tev, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije - Združe-
nje za gradbeništvo in IGM. Višina povprečnih stroškov ko-
munalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednost nezazida-
nega stavbnega zemljišča sta predstavljena v razmerju do
povprečne gradbene cene.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati

Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, pov-
prečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta
Ana za leto 2000 (Uradni list RS, št. 105/00).

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 42007-01/2001
Sveta Ana, dne 27. februarja 2001.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

1351. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Sveta Ana

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o varno-
sti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 16. člena
statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je
Občinski svet občine Sveta Ana na 18. redni seji dne 27. 2.
2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu v Občini Sveta Ana

1. člen
S tem odlokom se ustanovi, določi sestava ter delovno

področje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Sveta Ana.

2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 2000 izkazuje:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov V SIT
I. Skupaj prihodki 234,010.764,68
II. Skupaj odhodki 236,040.911,25
III. Proračunski presežek (I.-II.) 2,030.146,57

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

kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.-V.) –
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki)

ter saldo prejetih in danih posojil
(I.+IV.)-(II.+V.) 2,030.146,57

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačila dolga 567.038,07
X. Neto zadolževanje –
XI. Povečanje sredstev na računih 1,463.108,50

3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Sveta Ana za

leto 2000 v znesku 7,801.444,05 SIT se prenesejo v leto
2001, kot sredstva na računih.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Sveta Ana (re-

zerve za naravne nesreče) v višini 3,927.403,68 SIT se
prenesejo v leto 2001.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-01/2001
Sveta Ana, dne 27. februarja 2001.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

1350. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2001

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99) in v zvezi z 12. in 20. členom
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vredno-
sti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Sveta
Ana na 18. seji dne 27. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v

Občini Sveta Ana za leto 2001

1. člen
Povprečna gradbena cena za  m2 koristne stanovanj-

ske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalne-
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VIDEM

1352. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Videm za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 45/97) in statuta Občine Videm (Uradni list RS,
št. 18/99) je Občinski svet občine Videm na 24. redni seji
dne 13. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Videm

za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Videm

za leto 2000, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
sredstev rezerv.

2. člen
Prihodki po zaključnem računu za leto 2000 znašajo

600,328.582 SIT. Odhodki po zaključnem računu za leto
2000 znašajo 585,466.716 SIT.

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu proračuna Občine Videm za leto 2000 v višini
14,861.866 SIT se prenese v splošni sklad Občine Videm.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Vi-

dem za leto 2000 je sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

osmi dan po objavi.

Videm pri Ptuju, dne 13. marca 2001.

Župan
Občine Videm

Franc Kirbiš, inž. l. r.

2. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v

nadaljevanju: svet) šteje pet članov. Župan imenuje v svet:

– enega predstavnika osnovnega izobraževanja in otro-
škega varstva,

– enega predstavnika občanov,

– enega predstavnika avto šol in drugih organizacij ki
se ukvarjajo z izobraževanjem ali usposabljanjem na podro-
čju prometa,

– enega predstavnika policije,

– enega predstavnika občinske uprave.

Predsednika sveta na predlog župana imenujejo člani
sveta izmed sebe na prvi seji.

3. člen
Svet deluje na teritoriju celotnega območja občine Sve-

ta Ana na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem
prometu, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo
varnost, za dvig prometno varnostne kulture udeležencev v
cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odno-
sov med udeleženci v cestnem prometu.

4. člen
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– s svojim delovanjem vpliva na boljšo prometno vzgo-

jo in izobrazbo udeležencev v cestnem prometu,
– usmerja prometno vzgojo in preventivno dejavnost

organov in organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti
cestnega prometa,

– predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti organom, ki
urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestne-
ga prometa,

– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s
prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, po-
membnimi za varnost prometa,

– spodbuja prometno vzgojo in izobraževanje udele-
žencev v cestnem prometu,

– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne slu-
žbe,

– organizira vzgojno preventivne akcije v povezavi z
državnimi organi, šolami, društvi…,

– razvija medobčinsko sodelovanje na področju pro-
metne varnosti,

– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega pro-
meta,

– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu,

– opravlja druge naloge povezane s prometno varnostjo
udeležencev v cestnem prometu.

5. člen
Strokovno administrativno pomoč pri delu sveta zago-

tavlja župan z občinsko upravo.

6. člen
Svet je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih

aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program za prihod-
nje leto.

7. člen
Sredstva za delo sveta se zagotovijo v proračunu obči-

ne na podlagi programa dela. Del sredstev se lahko zagotovi
iz drugih virov.

8. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 34003-001/01
Sveta Ana, dne 27. februarja 2001.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.
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VRANSKO

1353. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini
Vransko in ukrepih za zavarovanje voda

Na podlagi določil 60. člena zakona o vodah (Uradni
list SRS, št. 38/81, 29/86, 32/89, 42/89, Uradni list
SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90, Uradni
list RS, št. 8/91, 10/91, 15/91 – I, 17/91, 55/92, 13/93,
32/93 in 29/95), 3. člen zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90,
Uradni list RS, št. 10/91, 17/91 – I, 13/93, 66/93,
39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98) in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94 in 14/95) ter 16. člena statuta Občine Vran-
sko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine
Vransko na 8. izredni seji dne 19. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini
Vransko in ukrepih za zavarovanje voda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določi vodo varstvena območja z varstvenim in

ukrepi za zavarovanje vodnih virov in zalog pitne vode v
Občini Vransko.

Namen odloka je preprečevanje naključnih ali namer-
nih onesnaženj vodnih virov, ki bi škodljivo vplivala na higi-
ensko oporečnost in kakovost pitnih voda.

2. člen
Meje vodovarstvenih območij so določene na podlagi

strokovnih podlag podjetja za geološke raziskave GEOKO
d.o.o., Ljubljana pod številko k-II-30d/c-4/45 in k-II-30d/c-
1/85 z grafičnimi prikazi mej varovanih območij vodonosni-
ka v M 1:5000 na TTN in pregledanimi katastrskimi načrti v
M 1:5000.

3. člen
Odlok ureja načine in pogoje gradnje prometa in go-

spodarske dejavnosti v varovanih območjih vodnih virov.

4. člen
S tem odlokom se zavarujejo vodovarstvena območja

vodnih virov:
– zaledju zajetja Jakov Dol,
– zaledju zajetja Merince 1,
– zaledju zajetja Merince 2,
– zaledju zajetja Tešova 1,
– zaledju zajetja Tešova 2,
– zaledju zajetja Zajc – Tinček.

5. člen
Vodovarstveno območje obsega del vodonosnika v ka-

terem podzemna voda odteka v smeri zajetja in območje iz
katerga padavinske in površinske sladke vode napadajo del
vodonosnika iz katerega podzemna voda odteka v smeri
zajetja ali območje iz katerega je možen vpliv na zajem vode
za oskrbo s pitni vodo iz površinskih sladkih vodotokov.
Vodovarstveno območje mora biti zavarovano pred onesna-
ženjem in pred drugimi vplivi, ki bi lahko vplivali na zdravstve-
no oporečnost vode ali njeno količino.

Vodovarstveno območje se deli na neposredno zaščito
zajetja ali črpališča in na tri vodovarstvene cone:

– notranja vodovarstvena cona – CONA I, območje
najstrožje sanitarne zaščite,

– zunanja vodovarstvena cona – CONA II, območje
stroge sanitarne zaščite in

– vplivna vodovarstvena cona – CONA III, območje z
blagim režimom zaščite.

Meje vodovarstvenega območja sovpadajo z zunanjimi
mejami vplivne vodovarstvene cone – CONE III.

V prilogi odloka PARCELNE ŠTEVILKE so podane ka-
tastrske številke parcel, ki so zajete z vodovarstvenimi cona-
mi.

6. člen
Za vodovarstvene cone velja načelo, da se ukrepi za-

ostrujejo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za
bolj oddaljeni pas veljajo tudi za varstveni pas, ki je bliže
zajetju.

Obstoječe stanje v posamezni vodovarstveni coni je
potrebno posneti, izdelati sanacijske načrte in izvesti sana-
cijska dela.

Za vsak poseg v vodovarstveno cono morajo investitorji
pridobiti vodno dovoljenje.

II. NEPOSREDNA ZAŠČITA ZAJETJA

7. člen
Neposredna zaščita zajetja zajema neposredno okoli-

co objekta, kjer obstaja možnost neposrednega vpliva na
količino in kakovost pitne vode. Objekt mora biti zaščiten
pred vstopom nepooblaščenih oseb.

Prostor okoli objekta v izmeri od 50 do 200 m2 je
praviloma zaščiten z zaščitno ograjo. Prepovedan je vsak
poseg z izjemo vzdrževanja in gradnje objektov za pito ali
termalno vodo

III. NOTRANJA VODOVARSTVENA – CONA I

8. člen
Notranja vodovarstvena cona – CONA I je območje

najstrožje sanitarne zaščite in zajema neposredno zaledje
zajetja ali črpališča, območje iz katerega podtalnica v 50
dneh priteče do zajetja. S to cono se varuje neposredna
okolica zajetja, kjer je možno zelo hitro onesnaženje podtal-
nice.

8.1. člen
Vodovarstveni ukrepi v notranji vodovarstveni coni –

CONI I:
Določbe:
– kakršenkoli poseg v prostor je prepovedan, razen za

potrebe vodovoda,
– ozemlje naj se očisti in uredi kot travnik, park ali

gozd,
– na gozdnatih območjih so prepovedani goloseki,
– gradnja novih prometnic je prepovedana, obstoječe

lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do
stopnje, da meteorne vode s cestišča na odtekajo v vodono-
snik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevar-
nimi snovmi,

– velja splošna prepoved gradnje, obstoječe zgradbe
je možno samo adaptirati,

– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje kam-
nolomov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati.
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Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v notranjem varstvenem

območju gradijo in vzdržujejo prometnice posebnega dru-
žbenega pomena – določi Ministrstvo za okolje in prostor.

IV. ZUNANJA VODOVARSTVENA CONA – CONA II

9. člen
Zunanja vodovarstvena cona – CONA II je območje

stroge sanitarne zaščite, obsega del vodonosnika iz katere-
ga priteče podtalnica v 365 dne do zajetja. Potovalni čas
temelji na zadrževanju odtoka in zniževanju koncentracij po-
časi razgradljivih polutantov.

9.1. člen
Vodovarstveni ukrepi V zunanji vodovarstveni coni –

CONI II:
Ni dovoljena:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osno-

vi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezo-
la in drugih škodljivih snovi,

– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih
blat ter podobnih snovi,

– uporaba hlevskega gnoja v času od 15. 11. do 1. 2.,
– uporaba umetnih gnojil na travinju od 15. 10. do 1.

2. in na drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2.,
– gradnja naftovodov in plinovodov,
– gradnja stanovanjskih in industrijskih zgradb ter živi-

norejskih farm,
– gradnja greznic, kanalizacije, čistilnih naprav, poni-

kovalnic, smetišč in predelava lahkotekočih nevarnih teko-
čin, obstoječe greznice je potrebno kontrolirati in zagotoviti
vodotesnost,

– predelava lahkotekočih naftnih derivatov in nevarnih
tekočin,

– golosečnja v gozdovih,
– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje kam-

nolomov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,
– gradnja novih prometnic je prepovedana, obstoječe

lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do
stopnje, da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodono-
snik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevar-
nimi snovmi,

– tranzitni promet z nevarnimi snovmi.
Dovoljeno:
– adaptacija stanovanjskih hiš, industrijskih obratov in

skladišč nevarnih snovi pod pogojem, da so izvedeni vsi
ustrezni zaščitni ukrepi – varen odvoz odpadnih snovi in
urejen odtok odpadnih voda. Velikost cistern zadošča le za
nujne krajevne potrebe, postavljajo se armiranobetonske
vodotesne jame, ki nimajo neposrednega stika s kanalizaci-
jo in imajo najmanj enako koristno prostornino kot cisterne
– iz takšnih jam se deževnica prečrpava preko lovilcev olj,

– Obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se
ohranijo, vendar ne smejo povečati svojega obsega, uredi
se varen odtok odpadnih voda in odvoz nevarnih odpadkov,

– Kmetijstvo ob upoštevanju:
– minimalna obdelava tal,
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in

samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
odmerki so prikazani v prilogi A

– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob upošte-
vanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih sno-
vi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila, najvišji dovolje-
ni odmerki so prikazani v prilogi B

– uporaba le fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne liste
– priloga C

– vključ·evanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim
večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto

– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetvenih
odsevkov in rastlin za podor

– prepoved preoravanja trajnega travinja
– živinoreja v hlevih z največ 10 glavami živine in ureje-

nim gnojiščem, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnoj-
nice v podtalno vodo.

Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v zunanjem varstvenem

območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge,
plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih ter izgrad-
nja novih objektov (industrijski, skladišča, bencinski servisi)
posebnega družbenega pomena – določi Ministrstvo za oko-
lje in prostor.

V. VPLIVNA VODOVARSTVENA CONA – CONA III

10. člen
Vplivna vodovarstvena cona – CONA III je območje z

blagim režimom zaščite. Cona III zajema celotno napajalno
območje vodonosnika, iz katerega se podtalnica izteka v
smeri zajetja ali črpališča in območja od koder se lahko
onesnažena podtalnica sosednjega vodonosnika drenira v
napajalno območje obravnavanega vodonosnika.

10.1. člen
Varstveni ukrepi v vplivni vodovarstveni coni – CONI III:
Ni dovoljeno:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osno-

vi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezo-
la in drugih škodljivih snovi,

– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih
blat ter podobnih snovi na travinju od 15. 10. do 1. 2. in na
drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2.

– uporaba hlevskega gnoja v času od 15. 11. do 1. 2.
– uporaba umetnih gnojil na travinju od 15. 10. do 1.

2. in na drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2.
– ponikovanje odpadnih voda ni dovoljeno
– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje no-

vih kamnolomov, obstoječe je potrebno sanirati do stopnje,
da obratovanje kamnoloma ne ogroža podtalnice.

Dovoljeno je:
– usmerjena stanovanjska gradnja in druga gradnja ter

čista industrija in obrt na območju, opremljenem s kanaliza-
cijo,

– obstoječa naselja je treba sanirati z gradnjo kanaliza-
cije in prenehati s ponikovanjem odpadnih voda,

– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem,
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– predelava in skladiščenje nevarnih snovi sta dovolje-

ni samo pod posebnimi pogoji,
– transport nevarnih snovi in lahkotekočih naftnih deri-

vatov je dovoljen samo, če so storjeni ukrepi, ki preprečuje-
jo pronicanje teh tekočin pod površje, vsako razlitje nevar-
nih snovi je potrebno takoj sanirati,

– izgradnja prometnic regionalnega ali meddržavnega
pomena je dovoljena pod posebnimi pogoji,

– izgradnja deponij komunalnih odpadkov je dovoljena
pod posebnimi pogoji,
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– izgradnja industrijskih objektov, ki v proizvodnem pro-
cesu uporabljajo nevarne snovi in skladišča nevarnih snovi
se lahko zgradijo pod posebnimi pogoji,

– velikost cistern je omejena, postavljajo se v armirano-
betonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika s
kanalizacijo, deževnica se prečrpava preko lovilcev olj,

– obratovanje obstoječih kamnolomov in peskokopov,
ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevar-
nih in strupenih tekočin izven urejenih in vodotesnih prosto-
rov. Zagotovljen mora biti varen odvoz odpadnih snovi v
čistilne naprave oziroma na sanitarno deponijo,

– pri uporabi mehanizacije v gozdu je potrebno paziti,
da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla,

– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti
urejene tako, da je onemogočeno ogrožanje podtalnice,
hitrost pa mora biti omejena, vsako razlitje nevarnih snovi je
potrebno takoj sanirati,

– kmetijstvo ob upoštevanju:
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in

samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni
odmerki so prikazani v tabeli, priloga A,

– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb
rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, ob upošte-
vanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih sno-
vi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila, najvišji dovolje-
ni odmerki so prikazani v prilogi B,

– uporaba le fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne liste
– priloga C,

– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji
meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,

– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetvenih
odsevkov in rastlin za podor,

– prepoved preoravanja trajnega travinja,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, da ni nevar-

nosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalnico.
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v vplivnem varstvenem

območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge,
plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih in izgradnja
novih objektov (industrijski, skladišča nevarnih snovi, ben-
cinski servisi, deponije komunalnih odpadkov) posebnega
družbenega pomena – določi Ministrstvo za okolje in pro-
stor.

VI. OZNAČBA VODOVARSTVENEGA OBMOČJA

11. člen
Vodovarstveno območje se označi s tablami in promet-

nimi znaki.

VII. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE

12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe. Kadar je vir v uporabi zdravstveno sani-
tarna inšpekcija (če vir ni v uporabi inšpekcija za okolje),
občinska nadzorna služba, upravljalec vodovoda in policija.

13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za

prekršek podjetje ali druga pravna oseba, ki krši določila 7.,
8. in 9. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba podjetja ali druga pravna oseba
ali posameznik, ki krši določila 7., 8. in 9. člena tega odloka.

14. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z

opustitvijo vodovarstevnih ukrepov je odškodninsko odgo-
voren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in od-
prave škode.

Lastnik vodovoda je dolžan ugotoviti povzročitelja ško-
de in zagotoviti njegovo odškodninsko odgovornost.

Od določb tega odloka so izjemoma možna odstopa-
nja, ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih realizacija
je možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje o mož-
nem odstopanju in utemeljitev izdela na zahteva na zahtevo
upravljalca zajetja pooblaščena strokovna inštitucija.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Posnetek zatečenega stanja in sanacijske programe iz

tega odloka je dolžan zagotoviti upravljalec objektov v enem
letu od dneva uveljavitve tega odloka.

Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč ter izva-
jalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilagoditi
razmere zahtevam tega odloka v roku enega leta v notranji
vodovarstveni coni – coni I, v roku dveh let v zunanji vodo-
varstveni coni – coni II in v roku petih let v vplivni vodovar-
stveni coni – coni III od dneva uveljavitve tega odloka.

16. člen
Stroške izvedbe sanacije v skladu s potrebnimi sanacij-

skimi deli po sanacijskem programu in predlogu upravljalca
zagotavlja lastnik vodovoda, razen v primeru, ko je ugotov-
ljen povzročitelj škode po 13. členu tega odloka.

Upravljalec vodovoda naloži sanacijo povzročitelju ško-
de. V primeru, da povzročitelj škode naložene sanacije ne
izvede v 30 dneh od naložitve, izvede sanacijo upravljalec
vodovoda na stroške lastnika vodovoda.

17. člen
V primerih, ko lastniki oziroma upravljalci objektov in

zemljišč v vodovarstvenih conah utemeljeno ne morejo za-
gotoviti prilagoditev razmer zahtevam tega odloka, zagotovi
del stroškov oziroma stroške za sanacijo zatečenega stanja
v skladu s sanacijskim programom upravljalec vodovoda.

18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 324-01/01-2001
Vransko, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

PRILOGA K ODLOKU
ZAJETJE JAKOV DOL PKN GORNJI GRAD 38,39
CONA I
Celota: 214, 211, 215, 198
Delno: 201/1, 200, 212, 216, 199, 211, 202/1,

201, 202/2
CONA II
Celota: 224, 203, 222, 204, 205/2, 221, 220, 218,

205/1, 208/1, 209, 217/2, 217/1, 219
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ZREČE

1354. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta obstoječe vrstne
hiše Nova Dobrava Zreče

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99, 11/01) izdaja župan Občine Zreče

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta obstoječe vrstne
hiše Nova Dobrava Zreče

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zre-
če, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o., Celje,
pod številko projekta 044/96 v letu 1997.

2
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

opredeljuje spremembo lege in gabaritov objekta BS in do-
loča ureditev parkirnih mest znotraj območja zazidalnega
načrta.

3
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče bo razgrnjen v
prostorih Občine Zreče vsak delovni dan od 8. do 15. ure,
oziroma v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do
13. ure. Razgrnitev traja 30 dni od dneva objave.

Delno: 223/2, 223/1, 202/1, 200/2, 200, 216,
211, 212

CONA III
Celota : 268, 236, 45
Delno: 237/2, 269/8, 269/6, 268, 267, 269/1,

269/2, 269/3, 269/4, 277, 275, 270, 46, 265, 266/2,
269/5, 269/2, 125, 223/2, 235, 266/1

ZAJETJE MERINCE 1PKN GORNJI GRAD 27,37
CONA I
Celota: 634/11, 609, 634/9, 634/8, 634/7
CONA II
Celota: 625, 634/2, 634/12, 621/1, 621/2, 621/4,

617/2, 621/3, 617/1, 623, 624, 622, 611, 618, 610,
612, 614, 613, 616, 582/1, 580, 581, 606

Delno: 633/1, 633/2, 632, 633/3, 555, 607/2,
607/3, 579

CONA III
Celota: 631, 629, 630, 626, 627, 628, 601
Delno: 633/3, 633/2, 633/1, 632, 187, 228, 229
ZAJETJE MERINCE 2 PKN GORNJI GRAD 27,28
CONA I
Celota: 666, 667, 648/1, 649, 650/2, 652, 646,

431/2, 431/1, 432, 431/3, 655, 645/1, 645/2, 645/3,
Delno: 390, 643/1, 643/4, 670/1, 667
CONA II
Celota: 685, 678/1, 633, 662/1, 662/2, 662/3,

662/4, 665, 664/1, 664/2, 648/2, 650/1, 651, 660,
661/3, 658, 653, 654, 656, 657, 661/4, 661/1

Delno: 661/2
ZAJETJE TEŠOVA 1 PKN GORNJI GRAD 19
CONA I
Celota: 1090, 1089, 1087, 1086
Delno: 1057/2, 1081/1, 1081/2, 1083, 1084,

1080/1, 1080/2, 1080/3, 1085
CONA II
Delno: 1057/2, 1081/1
CONA III
Delno: 1057/2
ZAJETJE TEŠOVA 2 PKN GORNJI GRAD 19,29
CONA I
Celota: 333/1, 172
Delno: 333, 333/2, 331, 334, 332, 24
CONA II
Celota: 337/7, 337/8, 337/9
Delno: 337/1
CONA III
Celota: 1108/1, 1103/3, 1110/1, 1110/2, 1111
Delno: 1103/2, 1103/1, 1109, 1112
ZAJETJE ZAJC - TINČEKPKN GORNJI GRAD 49
CONA I
Celota: 161, 164/4, 164/8
Delno: 160/2, 164/5, 162/1, 164/6, 210/13, 553,

210/146 (11/146), 210/12 (11/12), 210/11 (11/11),
210/10 (11/10), 119, 210/147, 210/8, 210/7 (11/7),
210/6 (11/6)

CONA II.

Celota: 210/25 (11/25), 210/24 (11/24), 210/23
(11/23), 210/22, 210/21 (11/21), 210/20 (11/20)

Delno: 210/13, 210/12 (11/12), 210/11 (11/11),
210/10 (11/10), 210/9 (11/9), 210/146 (11/146),
210/8, 210/7 (11/7), 210/6 (11/6), 210/137, 210/26
(11/26), 210/148 (11/148), 210/145 (11/145), 210/19
(11/19), 210/18 (11/18), 210/17, 210/147 (11/147)

CONA III

Celota: 210/19, 210/72 (11/72), 210/71 (11/71),
210/70 (11/70), 210/68, 210/69 (11/69), 210/67
(11/67), 210/64 (11/64), 210/66 (11/66), 210/97
(11/97), 210/96 (11/96), 210/89 (11/89), 210/99,
210/98 (11/98), 210/95 (11/95), 210/90, 210/88
(11/88), 210/144 (11/144), 210/73 (11/73), 210/74
(11/74), 210/75 (11/75), 210/76, 210/77 (11/77),
210/79, 210/80 (11/80), 210/81 (11/81), 210/82
(11/82), 210/83 (11/83), 210/84, 210/85, 210/87
(11/87), 210/86 (11/86), 210/91 (11/91), 210/92
(11/92), 210/93 (11/93), 210/94 (11/94), 210/100
(11/100)

Delno: 210/17, 210/18 (11/18), 210/19 (11/19),
210/145 (11/145), 210/65 (11/65), 210/150,
210/142, 210/143, 210/51, 210/141.
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4
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo

pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali
pa jih pisno pošljejo na Občino Zreče, Cesta na Roglo 13 b,
Zreče.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 350-05-03/97/01-2
Zreče, dne 16. marca 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1355. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta SN 1 Zreče

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99, 11/01) izdaja župan Občine Zreče

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta SN 1 Zreče

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta SN 1 Zreče, ki ga je izdelal ARHE Inženi-
ring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o., Židovska steza 4,
Ljubljana, pod številko 110/97/99/2001 v marcu 2001.

2
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

opredeljuje spremembe objekta številka 40 na rezervni po-
vršini znotraj območja zazidalnega načrta.

3
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

SN 1 Zreče bo razgrnjen v prostorih Občine Zreče vsak
delovni dan od 8. do 15. ure, oziroma v sredo od 8. do
17. ure in v petek od 8. do 13. ure. Razgrnitev traja 30 dni
od dneva objave.

4
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo

pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali
pa jih pisno pošljejo na Občino Zreče, Cesta na Roglo 13 b,
Zreče.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 350-05-01/96/01
Zreče, dne 16. marca 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1356. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev
zazidalnega načrta stanovanjske cone 4 v
Zrečah

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99, 11/01) izdaja župan Občine Zreče

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev zazidalnega

načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah

1
Javno se razgrne osnutek dopolnitev zazidalnega načr-

ta stanovanjske cone 4 v Zrečah, ki ga je izdelal Razvojni
center Celje pod številko 17/85 v letu 1985.

2
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

opredeljuje spremembo namembnosti objekta na parc.
št. 649/21, k.o. Zreče, znotraj območja zazidalnega načr-
ta.

3
Osnutek dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske

cone 4 v Zrečah bo razgrnjen v prostorih Občine Zreče vsak
delovni dan od 8. do 15. ure, oziroma v sredo od 8. do 17.
ure in v petek od 8. do 13. ure. Razgrnitev traja 30 dni od
dneva objave.

4
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo

pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali
pa jih pisno pošljejo na Občino Zreče, Cesta na Roglo 13 b,
Zreče.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 350-05-07/01-2
Zreče, dne 16. marca 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

ŽALEC

1357. Odlok o načinu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne
dejavnosti

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 8., 9. in 17. člena odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
14/94), 3., 7., 32. in 33. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter v skladu s 16.
členom statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je
Občinski svet občine Žalec na 21. seji dne 15. 2. 2001
sprejel
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O D L O K
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne

službe na področju opravljanja pokopaliških
storitev in pogrebne dejavnosti

1. člen
S tem odlokom (v nadaljevanju: koncesijski akt) določa

Občina Žalec (v nadaljevanju: koncedent) vsebino ter orga-
nizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč
ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Posamezne zahteve se natančneje opredelijo s tem
aktom in na tej osnovi v koncesijski pogodbi.

Koncesijski akt je akt, s katerim se določi predmet,
območje, pogoji in temelji postopka za predajo javne službe
v izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov storitve, viri
financiranja, nadzor nad izvajanjem in drugo, kar je za nor-
malno izvajanje te javne službe potrebno.

2. člen
Koncesionar je fizična ali pravna oseba, kateri se po-

deli koncesija, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.

Koncedent je oseba, ki je pristojna za podelitev konce-
sije, in sicer je to lokalna skupnost.

Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent
in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z oprav-
ljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.

Določila koncesijske pogodbe morajo biti usklajena s
tem odlokom. V primeru neskladja med koncesijsko pogod-
bo in koncesijskim aktom veljajo določila koncesijskega
akta.

3. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije in

je natančneje določena z odlokom o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč, zajema:

– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebne dejavnosti.

4. člen
Območje izvajanja gospodarske javne službe je obmo-

čje Občine Žalec in zajema naslednja pokopališča:
– pokopališče Galicija,
– pokopališče Gotovlje,
– pokopališče Griže,
– pokopališče Ponikva,
– pokopališče Šempeter in
– pokopališče Žalec.

5. člen
Temeljni elementi koncesijskega razmerja so nasled-

nji:
– koncesionar ima javno pooblastilo za izdajo soglasij

za pokop in za postavitev spomenika,
– za vsako pokopališče se lahko podeli le ena koncesi-

ja,
– koncesija se podeli največ za 10 let.

6. člen
Koncedent bo predal v upravljanje koncesionarju vse

objekte in naprave s področja infrastrukture, ki sodijo v
posamezni funkcionalni kompleks pokopališča, z vsemi pri-
tiklinami in morebitnimi bremeni, ter pripadajoče ureditvene

načrte in druge prostorske akte. O tem se izdela poseben
seznam in prevzemni zapisnik.

Koncesionar prevzema obveznosti izvajanja javne go-
spodarske službe ter gospodarjenja s temi objekti in napra-
vami v skladu s koncesijsko pogodbo.

Za izvajanje pogrebnih storitev občina ne zagotavlja
posebnih objektov in naprav.

Koncedent mora zagotavljati normalno rabo objektov in
naprav ter izvajanje storitev v skladu z verificiranim letnim
gospodarskim načrtom koncesionarja.

7. člen
Interesenti za pridobitev koncesije, ki je predmet tega

odloka, morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične,
kadrovske in druge pogoje:

– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in,
da imajo za to pridobljena potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,

– da predložijo dosedanje pridobljene reference,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno

število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino)

za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,
– da pripravijo in predložijo program izvajanja dejavno-

sti in cene storitev,
– da predložijo poslovni načrt.

8. člen
Koncesionarju bo koncedent podelil izključno pravico

opravljanja dejavnosti iz 3. člena tega odloka na območju
Občine Žalec oziroma v koncesijski pogodbi navedenih po-
kopališč za čas trajanja koncesijske pogodbe.

9. člen
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega

razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS. Javni razpis se
izvede v skladu z veljavno zakonodajo.

O javnem razpisu za podelitev koncesije odloča občin-
ski svet s sklepom, s katerim določi tudi natančne razpisne
pogoje.

Za presojo prispelih ponudb imenuje občinski svet stro-
kovno komisijo, v kateri je predstavnik krajevne skupnosti z
območja, za katero se podeljuje koncesija in predstavnik
lastnika zemljišča, pokopališča.

10. člen
O izbiri koncesionarja v imenu koncedenta odloči Ob-

činski svet občine Žalec s posebnim sklepom in na podlagi
mnenja sveta pristojne krajevne skupnosti in na predlog
komisije iz prejšnjega člena tega odloka.

Na podlagi sklepa občinska uprava izda upravno odloč-
bo. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogod-
bo župan.

11. člen
Medsebojna razmerja med koncesionarjem in konce-

dentom se uredijo s koncesijsko pogodbo, s katero se
določi zlasti:

– predmet koncesije in rok za začetek izvajanja konce-
sije,

– pravice in obveznosti koncesionarja in koncedenta,
– način in merila za oblikovanje cen pogrebnih storitev

na pokopališču in način uresničevanja predhodnega sogla-
sja koncedenta k oblikovanju cen,

– podlage za oblikovanje višine najemnine za grobove,
– določbe glede plačila koncesionarja za koncesioni-

rano gospodarsko javno službo,
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– vrste in način nadzora, ki ga ob izvajanju gospodar-
ske javne službe, izvaja koncedent,

– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja koncesije ali
zaradi njenega izvajanja v nasprotju s koncesijsko pogodbo,

– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo,
povzročeno z opravljanjem ali neopravljanjem javne službe,

– določbe o spremembah k pogodbi, prenehanju kon-
cesijskega razmerja in določbe o reševanju sporov.

12. člen
Koncesionar, kot izvajalec gospodarske javne službe iz

tega odloka, mora:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje gospodarske javne

službe,
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati sprejete predpise,

standarde in normative ter v okviru teh tudi krajevne običaje,
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji,
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne

knjige in druge knjigovodske listine ter obračune,
– pristojnim organom koncedenta omogočiti strokov-

no-tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonito-
stjo dela pri izvajanju gospodarske javne službe,

– uporabljati pokopališča, pokopališke objekte in na-
prave le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.

13. člen
Koncedent ima:
– pravico določiti splošne pogoje opravljanja gospo-

darske javne službe s svojimi predpisi,
– pravico nadzora nad cenami pogodbenih storitev na

pokopališčih in pravico določanja višine najemnine za gro-
bove,

– pravico nadzora nad izvajanjem gospodarske javne
službe, finančnega nadzora in nadzora upravljanja in vzdrže-
vanja infrastrukturnih objektov in naprav,

– druge pravice določene s predpisi, s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.

14. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz 3. čle-

na tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in
obveznosti:

– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe
pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi
področnimi predpisi,

– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so krše-
ne pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin…),

– obveznost uporabe storitev koncesionarja, ko gre za
opravljanje pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti,

– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev,
če je tako določeno in

– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in dru-
ge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in
miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpi-
se.

15. člen
Razmerje med koncesionarjem in koncedentom pre-

neha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne slu-

žbe v drugačno obliko organiziranosti,
– z odpovedjo izvajalca koncesije z rokom 6 mesecev

po vloženi pisni odpovedi koncesionarja.

16. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v

določenem roku,
– zaradi izvajanja gospodarske javne službe v naspro-

tju s sprejetimi načeli, opredeljenimi s koncesijsko pogod-
bo,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,

– če gre za uporabo cen pogrebnih storitev v nasprotju
s soglasjem ali brez soglasja koncedenta,

– če zaračunava najemnino za grobove v drugačni viši-
ni, kot jih je določil koncedent,

– v primeru reorganizacije ali stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo,

koncesionarju pa mora vrniti morebitna vložena sredstva.

17. člen
Z odkupom koncesije, koncesijsko razmerje preneha

tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je
predmet koncesije, koncedent pa prevzame vsa javna sred-
stva od koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s konce-
sijsko pogodbo.

18. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na

drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijske dejavnosti

koncesionar koncedentu povzroči stroške, jih mora porav-
nati.

19. člen
Opravljanje pokopališke dejavnosti in izvajanje pogre-

bnih storitev se financira iz naslednjih virov:
– najemnina za grobove,
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacije in donacije in
– drugi viri.

20. člen
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev določa

koncesionar v soglasju z občinskim svetom.
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja

pokopališča in objektov ter potrebne investicijske posege.
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki za-

gotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reproduk-
cijo na objektih in napravah vezanih na to dejavnost.

Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in
ne smejo presegati stroškov izvajanja dejavnosti.

Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo
določa koncesionar prosto.

21. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja

opravlja pristojni inšpekcijski organ.
Nadzor glede izvajanja dejavnosti, ki je predmet konce-

sije, urejanja in vzdrževanja pokopališč opravljajo poobla-
ščene osebe za izvajanje lokalnega nadzora, finančni nad-
zor pa opravlja pooblaščeni delavec občinske uprave.

22. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu, za

svoj račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske
pogodbe.
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23. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti

opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile.

V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pra-
vico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so na-
stali zaradi koncesionirane gospodarske javne službe v ne-
predvidljivih okoliščinah.

24. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za ško-

do, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodar-
ske javne službe povzroči uporabnikom in drugim pravnim
ali fizičnim osebam.

25. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35207/00002/2001
Žalec, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

1358. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 12. in 25. člena zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3.,
25., 105. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93, 35/97, 73/98), 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 3. in 8. člena odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 14/94) ter v skladu s 16. členom
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski
svet občine Žalec na 21. seji dne 15. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o

urejanju pokopališč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in po-

grebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Obči-
ne Žalec.

Na območju Občine Žalec so naslednja pokopališča:
– pokopališče Gotovlje,
– pokopališče Galicija,
– pokopališče Griže,
– pokopališče Ponikva,
– pokopališče Šempeter in
– pokopališče Žalec.

2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejav-

nost je organizirana in nadzorovana lokalna gospodarska
javna služba.

Pokopališka dejavnost obsega:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebne dejavnosti,
– urejanje pokopališč.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečanosti.

3. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost se opravlja na pod-

lagi podeljene koncesije, urejanje pokopališč pa na krajev-
no običajen način.

Pri oblikovanju razpisnih pogojev in sami izbiri koncesi-
onarja sodeluje predstavnik sveta krajevne oziroma mestne
skupnosti.

4. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so

predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice,
izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zašči-
ta sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje pokopali-
ške dežurne službe in opravljanje drugih nalog, ki so dolo-
čene z zakonom in s tem odlokom.

Občina lahko podrobneje uredi postopek izvajanja po-
kopališke dejavnosti z izdajo tehničnega pravilnika.

5. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopa-

lišč in zajema predvsem naslednje naloge: urejanje doku-
mentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih
prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence
o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje
pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej dogo-
vorjena z upravljalci pokopališč.

6. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega urejanje in

vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti gro-
bov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa
predvsem naslednja dela:

– čiščenje in odstranjevanje odpadkov,
– čiščenje in odstranjevanje snega s poti na pokopali-

šču ob vsakem izdatnejšem sneženju,
– ureditev odvoza odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

7. člen
Umrli se praviloma čuva v mrliški vežici.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je

dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi razpo-
laga koncesionar.

Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugo-
tovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.

8. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s

krajevnimi običaji.
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Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti
v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči
o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom
določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pri-
stojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.

9. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in

določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenut-
ka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur.

Točen čas pokopa določi koncesionar v dogovoru s
svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za
verski pogreb.

Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi koncesionarju, s
katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih sto-
ritvah.

10. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna

skupnost, društvo ali združenje, se umrli pred pokopom
izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopali-
šča.

Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom
položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v
objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.

11. člen
Umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasičen

pokop, v vrstni grob ali grobišče.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih

primerih na podlagi za notranje zadeve pristojnega upravne-
ga organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvene-
ga varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi.

Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in poko-
pljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztresejo
na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma
zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja organa pristojnega
za notranje zadeve.

12. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziro-

ma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima le-

ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega.

13. člen
Pokopi so lahko vsak dan.
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa konce-

sionar. V času, ko je vežica zaprta, se lahko vstopi samo na
podlagi predhodnega dovoljenja koncesionarja.

III. POGREBNE SVEČANOSTI

14. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima

javni pietetni značaj.
Naročnik (plačnik) pogreba lahko pri načinu poslovitve

izbira:
– poslovitev od umrlega in pokop kot civilni obred,
– poslovitev od umrlega in pokop kot verski obred,
– tihi pokop (pokop v družinskem krogu),
– anonimni pokop.
Na željo naročnika pogreba, se lahko v mrliški vežici

postavi žalno knjigo.

15. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo

pokop.
O pogrebni svečanosti in času verskega obreda je

koncesionar dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni
deski pokopališča ali na krajevno običajen način.

16. člen
Poslovitev vodi vodja pogreba, ki ga določi koncesio-

nar.
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom

pokojnika z mrliškega odra.
Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter

položitev krste v jamo opravijo pogrebniki, za katere je pravi-
loma dolžan poskrbeti koncesionar. Pogrebniki so oblečeni
v svečane obleke. Pogrebniki ostanejo v pogrebnem spre-
vodu ob krsti oziroma žari ves čas pogrebne svečanosti.

Če pri pogrebu sodeluje godba, ali poleg godbe še
pevci, zaigra godba žalostinko, zatem zapojejo pevci prilož-
nostno pesem. Sledijo govori govorcev in verski obred.

Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug kra-
jevno običajen način.

17. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice, s pokoj-

nikovega doma, ali z določenega mesta pred vhodom na
pokopališče do kraja pokopa. Hkrati se lahko izvaja igranje
žalostinke.

18. člen
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogrebnega obreda je na čelu

sprevoda vodja pogreba, zastavonoša z državno zastavo,
sledijo zastavonoše drugih zastav in praporov,

– v primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu
sprevoda vodja pogreba, zastavonoša z državno zastavo,
nato sledijo zastopniki verskih skupnosti z nosilcem verske-
ga obeležja in za njim prapori,

– za nosilci praporov gredo nosilci pokojnikovih odliko-
vanj in priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz
ali nosilci krste oziroma žare s pokojnikom, najožji svojci in
za njimi ostali udeleženci pogreba.

V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhov-
nik pred krsto ali žaro s pokojnikom do groba oziroma v
cerkev.

Razpored v sprevodu se lahko izvede tudi na drug,
krajevno običajen način.

19. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrsti-

jo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci
odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor, v primeru
cerkvenega obreda pa tudi duhovnik in križ.

Krsta z umrlim oziroma žara se položi v grob. Temu
sledijo poslovilni govori. Nato se opravi del verskega obre-
da, če gre za cerkveni pogrebni obred, zapojejo pevci,
zaigra godba. S tem je pogrebna poslovitev končana.

Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug kra-
jevno običajen način.

Po zaključku pogrebne poslovitve lahko sledi mimohod
udeležencev mimo grobne jame, pri čemer lahko posamez-
niki v grobno jamo spustijo grudo zemlje ali cvetico.

20. člen
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne

običaje (lovci, gasilci…), se lahko z njimi vključijo v pogre-
bne svečanosti.
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Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar
je odgovoren vodja enote.

21. člen
Za umrle, ki bodo upepeljeni, se javna pogrebna sve-

čanost lahko opravi pred ali po upepelitvi pokojnika. Pri tem
se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.

22. člen
Tihi pogreb je, če se na željo pokojnika ali svojcev o

pogrebu ne obvesti javnosti.
Za tihi pogreb se smiselno uporabljajo določila tega

odloka, razen drugega odstavka 15. člena. Koncesionar v
zvezi s tihim pogrebom ne sme dajati nobenih informacij.

23. člen
Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svoj-

cev, ne opravlja pogrebna svečanost ter tudi ne obeleži
grob. Pepel se lahko raztrosi na za to posebej določen
prostor. Koncesionar posebej vodo knjigo pokopanih.

Anonimni pokop opravi koncesionar ob prisotnosti naj-
ožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovo-
rom z naročnikom pogreba.

IV. UREJANJE POKOPALIŠČ

24. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju,

ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi
ureditvenega načrta.

Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni moč-
virnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vod-
njake, ribnike, vodnorekreacijske površine in podobno.

Vsako pokopališče mora imeti mrliško vežico, ograjo,
shrambo za orodje, vodovodni priključek in urejen prostor
za odlaganje odpadkov.

Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od drugih
objektov.

25. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve

različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še
površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.

Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni in otroški grobovi ter

grobnice),
– vrstni grobovi,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– skupna grobišča,
– prostor za raztrositev pepela.

26. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in

načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in
grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posamez-
nem grobu, datum pokopa ter oznako groba.

Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora skr-
beti koncesionar.

27. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so

oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih. Oddajajo se samo
za določeno dobo, ki ni krajša od 10 let.

28. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih.

V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.

29. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen po-

kop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih
razmerah, ter skupna grobišča.

V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz
klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna
doba, in iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe.

30. člen
V območju pokopališča so lahko oddelki za anonimne

pokope ter oddelki za raztrositev pepela. Na teh oddelkih
mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in priži-
ganje sveč. Na oddelku za raztrositev pepela so imena umr-
lih lahko napisana na skupnem nagrobniku.

31. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m.
Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,4 m.
Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2,4 m.
Za otroške grobove določi koncesionar ustrezne ma-

njše mere.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj

0,5 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne
smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v
višino pa smejo segati največ do 1,5 m.

Na starih delih pokopališča se grobovi urejajo v okviru
obstoječih dimenzij, vse eventualne spremembe pa je mož-
no izvesti le na osnovi bolj racionalnega načrta razdelitve,
katerega izdela koncesionar v soglasju z najemniki grobov.

Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m,
dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.

Globina vrstnih grobov je najmanj 1,8 m, širina do 1 m,
dolžina pa do 2,4 m. Poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena.

32. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je

dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega

pokopa na istem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne
sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati
značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.

Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,
če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki
imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po po-
prejšnjem soglasju najemnika groba, sicer pa le z dovolje-
njem občinskega urada.

33. člen
Ekshumacije, ki so uradno dovoljene, se opravljajo ob

vsakem času. Ekshumacije po želji strank pa se izvajajo šele
po preteku 5 let od pokopa.

Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
Določila 32. in 33. člena ne veljajo za žarne grobove.

V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM

34. člen
Prostore za grobove daje v najem koncesionar. Najem-

na pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s
tem odlokom.
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Najemna pogodba mora določati:
– osebo najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz

pogodbe.

35. člen
Prostor za grobe se daje v najem najmanj za 10 let,

nakar se lahko po poteku mirovalne dobe pogodba poda-
ljša.

Najmanj dva meseca pred potekom najemne pogodbe
mora koncesionar pisno opozoriti najemnika o prenehanju
pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne bi
podaljšal.

Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljša-
ta, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v petnajstih
dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe.

Če tega ne stori, stori to koncesionar na najemnikove
stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu v
najem.

Osnovno vzdrževanje opuščenega groba izvaja konce-
sionar na svoje stroške.

36. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se grobni prostor

upošteva kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar
se prekoplje in odda drugemu najemniku.

37. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe

se dodeli en grobni prostor (dvojni grob). Na izrecno željo
najemnika se dodeli še dodatni grobni prostor (enojni grob),
za katerega se plača ekonomska cena v enkratnem znesku.

Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev no-
vega grobnega prostora.

38. člen
Koncesionar razveljavi sklenjeno najemno pogodbo v

naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opo-

zorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje groba, kljub posebnemu

opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.

39. člen
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po

ceniku, ki ga določi koncesionar na podlagi uredbe o nači-
nu oblikovanja cen pogrebnih storitev.

Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki za-
gotavljajo pokritje stroškov pokopa in enostavno reprodukci-
jo na objektih in napravah, vezanih na to dejavnost.

Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in
ne smejo presegati stroškov izvajanja dejavnosti.

Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja
pokopališča in objektov ter potrebne investicijske posege.

Višino najemnin za grobove ter ceno storitev določa
koncesionar v soglasju z občinskim svetom.

Občina Žalec pokriva morebitno razliko med priznano
in s strani koncesionarja izračunano najemnino za grobove,
če občinski svet ne da soglasja k predlogu cen, kot jih je
predložil in utemeljil koncesionar.

40. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih

pokopališč odloča na predlog krajevne skupnosti in v skladu
s prostorsko dokumentacijo občinski svet.

Preden se sprejme odločitev o opustitvi pokopališča
morata podati svoje mnenje tudi pristojna zdravstvena in-
špekcija in zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA
POKOPALIŠČIH

41. člen
V območjih pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje,

razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega

prostora,
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in

objektov v območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in dru-

gih naprav in predmetov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njih shra-

njevanje na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških

prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga de-

la, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi
prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem koncesionarja.

42. člen
Koncesionar ima naslednje splošne pravice in obvez-

nosti glede na obseg koncesije:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopali-

šča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– oddaja grobne prostore v najem in vodi register skle-

njenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v

dogovoru z naročnikom, organizira in opravlja pogrebe, čas
pokopa uskladi s predstavnikom verske skupnosti,

– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na

pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi

neposredni okolici,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in

njegovega funkcionalnega zemljišča.

43. člen
Koncesionar je dolžan zagotoviti redno tekoče in inve-

sticijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in napravna ob-
močju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in
tehničnih ureditev, kot so:

– zbirno mesto za odlaganje odpadkov,
– ograje in klopi v območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– osvetlitev pokopališča,
– ozvočenje na območju pokopališča.

44. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vme-

sne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih

grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapu-
ščen.
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Koncesionar je dolžan v takem primeru najemnika opo-
zoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti
daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa
koncesionar skladno z določbami četrtega odstavka 33.
člena.

VII. NADZOR

45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in predpisov, izda-

nih na njegovi podlagi, opravljajo občinski redarji in pristojna
komunalna inšpekcija Občine Žalec. Nadzor in ukrepanje
se opravlja v okviru določenega delovnega področja in za-
konskih pooblastil.

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

46. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje kon-

cesionar, če opusti predpisana ravnanja iz 42. člena tega
odloka.

Z denarno kaznijo 5.000 SIT se na kraju samem kaz-
nuje posameznik, ki krši določila iz 41. člena in prvega
odstavka 44. člena tega odloka.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Koncesionar uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v

roku enega leta od njegove uveljavitve.

48. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

pokopališkem redu (Uradni list RS, št. 15/90).

49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35207/00001/2000
Žalec, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

1359. Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za
dodelitev koncesije za izvajanje programa
pomoč družini na domu

Na podlagi 43., 44. in 47. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 in 41/99),
3. člena pravilnika o koncesijah na področjih socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99) in 24. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je
Občinski svet občine Žalec na 21. seji dne 15. 2. 2001
sprejel

S K L E P
o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev
koncesije za izvajanje programa pomoč družini

na domu

I
Občina Žalec (v nadaljevanju: koncedent) s tem skle-

pom določa:
– predmet koncesije,
– obseg storitev,
– območje, za katerega se razpisuje koncesija,
– uporabnike storitev,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja storitev, ki so predmet koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega natečaja,

objavljenega v Uradnem listu RS. Za razpis javnega natečaja
se uporablja pravilnik o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99). Javni natečaj, v
skladu s tem sklepom, objavi župan.

II
Predmet koncesije je izvajanje programa pomoči druži-

ni na domu. Koncesije se lahko razpiše tudi samo za dolo-
čeno storitev oziroma za del storitve.

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo. Sto-
ritev socialne oskrbe obsega:

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja ene-
ga pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega
obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno či-
ščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, posti-
ljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,

– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi-
jo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrže-
vanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s
sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravi-
čenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Storitev se bo izvajala na območju Občine Žalec.

III
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskr-
bo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vklju-
čen v organizirane oblike varstva.
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IV
Koncesija bo podeljena za čas 5 let.

V
Storitev bo financirana:
– s plačili uporabnikov do posameznih storitev v skladu

s pravilnikom o merilih za določitve oprostitve in olajšave pri
plačilu socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
Občine Žalec in z uredbo o merilih za določitev oprostitve in
olajšave pri plačilu socialno-varstvenih storitev pomoči na
domu, ki jo bo izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve,

– iz sredstev občinskega proračuna (sredstva konce-
denta).

VI
Na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki

opravljajo storitve, ki so predmet koncesije.
Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpi-

suje 60. člen, fizične osebe pa pogoje, ki jih predpisujeta
65. in 66. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92, 56/92, 42/94 in 41/99).

VII
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti

izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določa pravilnik o stan-
dardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/99, 2/98, 19/99 in 28/99).

VIII
Koncesionar mora imeti podrobno izdelan program iz-

vajanja storitev, ki je predmet koncesije, iz katerega bo
razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.

IX
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 15201/00001/2001 0003 01
Žalec, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

1360. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Žalec

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (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,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Žalec na seji dne 15. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Žalec

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za

vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan
31. 12. 2000 144.904,20 SIT/m2.

2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se obračunava

v odstotku od povprečne gradbene cene za m2 stanovanj-
ske površine, in sicer:

– 1,2% za I. območje, ki obsega: mesto Žalec,
naselje Šempeter, Gotovlje s Podvinom, Ložnica pri Žalcu,
Vrbje, Petrovče z Dobrišo vasjo, Levec;

– 1,0% II. za območje, ki obsega: naselja Griže z
Migojnicami, Podlog, Sp. in Zg. Grušovlje, Sp. in Zg. Roje,
Ruše, Kasaze, Drešinja vas, Mala in Velika Pirešica,
Pernovo, Arja vas;

– 0,8% III. za območje, ki obsega: ostala naselja, ki
niso v I. in II. območju, oziroma razpršena stavbna zemlji-
šča, obstoječa in predvidena za gradnjo.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo:
a) za individualno komunalno rabo 8.226,36 SIT/m2

b) za kolektivno komunalno rabo 8.226,36 SIT/m2

Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljeno-
sti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti
pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu ob-
jektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).

4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stav-

bno zemljišče in povprečne stroške komunalnega opremlja-
nja stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga mesečno izračunava Gospodarska
zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo
gradbenega materiala.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201/0001/99
Žalec, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

1361. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Žalec –
seznam 005

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec dne
15. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Žalec –

seznam 005
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I
Občina Žalec ukine status javnega dobra:

Parc. št. Kultura Izmera

2000/2 travnik 416 m2

2001/2 travnik 399 m2

2001/3 poslovna stavba 17 m2

2001/3 dvorišče 76 m2

2001/3 travnik 207 m2

2001/4 poslovna stavba 20 m2

2001/4 travnik 378 m2

2001/5 poslovna stavba 78 m2

2001/5 poslovna stavba 12 m2

2001/5 dvorišče 464 m2

2001/6 neplodno 232 m2

vse vpisano v S005 k.o. Žalec.

II
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je navedeno v točki I. tega sklepa.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201/0001/99
Žalec, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

ŽIROVNICA

1362. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v
Občini Jesenice za Občino Žirovnica

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. in 44. člena statuta Obči-
ne Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) in 68. člena poslov-
nika o delu Občinskega sveta občine Žirovnica je Občinski
svet občine Žirovnica, na 18. seji dne 21. 9. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorsko

ureditvenih pogojev za podeželje v Občini
Jesenice za Občino Žirovnica

1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določajo vsebina in
obseg nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
in sprejema sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih
pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovni-
ca, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sode-

lovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti, roki za posamezne faze izdelave sprememb in do-
polnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Ob-
čini Jesenice za Občino Žirovnica ter sredstva, potrebna za
pripravo le-teh.

2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo izključno le
na tekstualni del odloka (v nadaljnjem besedilu: odlok), in
sicer na 27. in 52. člen odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za podeželje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št.
51/98). Vsebujejo spremembo opredelitve in načina dopu-
stnih vrst posegov.

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorsko uredi-
tvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino
Žirovnica se bo upošteval zakon o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in navodilo o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85).

3. člen
3. Nosilci v postopku priprave sprememb in dopolnitev

PUP
Naročnik in izdelovalec sprememb in dopolnitev pro-

storsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice
za Občino Žirovnica je Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirov-
nica.

4. člen
4. Soglasja, pogoji in mnenja

Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja, pogo-
je in mnenja k predlogu sprememb in dopolnitev prostorsko
ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Obči-
no Žirovnica:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-
ščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,

– Slovenske železnice, d.d. Ljubljana, Služba za stra-
tegijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
Ljubljanska 19, Bled,

– ELES – Elektro Slovenije, p.o., Hajdrihova 2, Ljub-
ljana,

– Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljub-
ljana,



Uradni list Republike Slovenije Št. 22 / 29. 3. 2001 / Stran 2397

– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj,

– JP JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.

Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jese-
nice za Občino Žirovnica ugotovi, da je potrebno pridobiti
soglasja pogoje in mnenja tudi od drugih organov in organi-
zacij, ki niso naštete v prejšnjem odstavku, se ta pridobijo še
v teku postopka.

V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij
o izdaji soglasja, pogojev ali mnenja ne bi odločil v 30 dneh
po prejemu zahteve, se šteje, da s predlogom spremembe
PUP soglaša.

5. člen
5. Terminski plan in postopek izdelave in sprejema

sprememb in dopolnitev
PUP bomo pripravljali v naslednjih rokih:

– priprava in sprejem programa priprave sprememb in
dopolnitev PUP,

– priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUP

– javna razgrnitev in obravnava osnutka sprememb in
dopolnitev PUP 30 dni,

– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnav 15 dni po zaključku javne razgrnitve,

– župan Občine Žirovnica zavzame stališča do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in javnih obravnav,

– na podlagi stališč župana se osnutek sprememb in
dopolnitev PUP dopolni v predlog sprememb in dopolnitev
PUP v 15 dneh,

– organi in organizacije bodo o izdaji soglasij odločili v
30 dneh po prejemu predloga sprememb in dopolnitev PUP,

– Občinski svet občine Žirovnica sprejme odlok o spre-
membah in dopolnitvah PUP odlok za podeželje v Občini
Jesenice za Občino Žirovnica v drugi obravnavi,

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

6. člen
6. Financiranje priprave sprememb in dopolnitev
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za

podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica se zago-
tavljajo iz proračuna Občine Žirovnica.

7. člen
7. Veljavnost programa priprave sprememb in dopolnitev

Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi
v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na
Občinskem svetu občine Žirovnica.

Št. 35003-0002/00
Žirovnica, dne 15. marca 2001.

Župan
Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, gr. inž. l. r.

VSEBINA

VLADA
1267. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

začasnem financiranju Republike Slovenije v ob-
dobju januar–marec leta 2001 2177

1268. Uredba o načinu poslovanja organov javne upra-
ve s strankami 2298

MINISTRSTVA
1269. Odredba o pripravi konsolidirane premoženjske

bilance države in občin 2300

1270. Sklep o izdaji enomesečnih zakladnih menic 2318

1271. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost 2319

1272. Pravilnik o podatkih in evidencah za obračun fi-
nančnih obveznosti iz pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja ter o obrazcih in dokumenta-
ciji, ki se predloži obračunu obveznosti 2333

1273. Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja de-
lavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami 2343

1274. Pravilnik o disciplinskem postopku proti izvršite-
lju 2344

1275. Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov 2346

1276. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za
katera je bilo od 1. 2. 2001 do 15. 3. 2001 izda-
no dovoljenje za promet 2350

1277. Dopolnitev seznama zdravil, ki se izdajajo brez
recepta, za katera je bilo od 1. 8. 2000 do 31. 1.
2001 izdano dovoljenje za promet 2351

1278. Seznam medicinskih pripomočkov, za katere je
od 9. 3. 2001 do 21. 3. 2001 prenehalo veljati
dovoljenje za promet oziroma seznam izbrisa iz
registra medicinskih pripomočkov 2352

BANKA SLOVENIJE
1279. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 2. do 8. 4. 2001 2353

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
1280. Sklep o potrditvi priročnika OTROK V VRTCU,

Priročnik h Kurikulumu za vrtce 2356

1281. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
1 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri
slovenščini v 1. razredu osemletne osnovne šole 2357

1282. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
2 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri
slovenščini v 1. razredu osemletne osnovne šole 2357

1283. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
2: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU
ZVEZKU ABC 2 2357

1284. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
3: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU
ZVEZKU ABC 3 2358

1285. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ALI
SLIŠIŠ – ALI VIDIŠ?, priročnik z vajami za razvoj
metajezikovnega zavedanja 2358

1286. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POUK
KNJIŽEVNOSTI OB BERILIH POZDRAVLJENE,
BESEDE IN KAKO RASTE SVET, priročnik za
učitelje k beriloma za 2. in 3. razred 2358
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1287. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PRIROČNIK K BERILU NA MAVRICO PO
PRAVLJICO 2358

1288. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
VSAKDAN SLOVENŠČINA 6, delovni zvezek za
jezikovni pouk pri slovenščini v 6. razredu
osemletne osnovne šole 2359

1289. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
VSAKDAN SLOVENŠČINA 7, delovni zvezek za
jezikovni pouk pri slovenščini v 7. razredu
osemletne osnovne šole 2359

1290. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SPLETAJ NITI DOMIŠLJIJE, berilo za 7. razred
osnovne šole 2359

1291. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TA
KNJIGA JE ZATE, Berilo za šesti razred osnovne
šole 2360

1292. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
BIOLOGIJA 7, NAŠE TELO, učbenik za biologijo
v 7. razredu osnovne šole 2360

1293. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GIOCO E PARLO ... PARLO E GIOCO, delovni
zvezek z delovnimi lističi in slikovnim slovarčkom 2360

1294. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GIOCO E PARLO ... PARLO E GIOCO, priročnik
za učitelja 2361

1295. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo AT-
LAS ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 2361

1296. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z
DRUŽBO V DRUŽBO 5, učbenik za spoznavanje
družbe v 5. razredu osnovne šole 2361

1297. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z
DRUŽBO V DRUŽBO 5, delovni zvezek za
spoznavanje družbe v 5. razredu osnovne šole 2362

1298. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GEOGRAFIJA, učbenik za pouk geografije v
devetem razredu devetletke in za pouk zemljepisa
v osmem razredu osemletke 2362

1299. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GEOGRAFIJA, delovni zvezek za pouk geografije
v devetem razredu devetletke in za pouk
zemljepisa v osmem razredu osemletke 2362

1300. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
VZPON MEŠČANSTVA, učbenik zgodovine za 7.
razred osnovne šole 2363

1301. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
1: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU
ZVEZKU ABC 1 2363

1302. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
3 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, 1. del, delovni zvezek za jezikovni pouk
pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne
šole 2363

1303. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC
3 GOVORIMO – POSLUŠAMO, PIŠEMO –
BEREMO, 2. del, delovni zvezek za jezikovni pouk
pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne
šole 2364

1304. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PREK ČRK IN BESED, Priročnik za učitelja pri
pouku slovenščine v 2. razredu devetletne
osnovne šole 2364

1305. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S
SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, učbenik za
pouk slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne
šole 2364

1306. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S
SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, delovni zvezek
za pouk slovenščine v 2. razredu devetletne
osnovne šole 2365

1307. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S
SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, priročnik 2365

1308. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, Berilo za 9. razred
devetletne osnovne šole 2365

1309. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
2, delovni zvezek za pouk književnosti pri
slovenščini v 2. razredu devetletne osnovne šole 2365

1310. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
3, delovni zvezek za pouk književnosti pri
slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole 2366

1311. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
8, delovni zvezek za pouk književnosti pri
slovenščini v 8. razredu devetletne osnovne šole 2366

1312. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA
BRANJA 9, delovni zvezek za pouk književnosti
pri slovenščini v 9. razredu devetletne osnovne
šole 2366

1313. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TA
KNJIGA JE ZATE, Berilo za sedmi razred
devetletne osnovne šole 2367

1314. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo AT-
LAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO 2367

1315. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ, Delovni zvezek za
izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in
varstvo njegovega okolja v devetem razredu
devetletne osnovne šole 2367

1316. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GLASBENA SLIKANICA 3, učbenik za glasbo v
3. razredu devetletne osnovne šole 2368

1317. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PRIROČNIK ZA UČITELJE K GLASBENI
SLIKANICI 3 2368

1318. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET
MATEMATIČNIH ČUDES 3, delovni zvezek za
matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole 2368

1319. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
TRETJA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, delovni
zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne
osnovne šole 2369

1320. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TRETJI
KORAKI V MATEMATIKO, delovni zvezek za
matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole 2369

1321. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PRESEČIŠČE 9. MATEMATIKA ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 2369

1322. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ČLOVEK IN RASTLINE, učbenik za izbirni
predmet rastline in človek v devetletni osnovni šoli 2370

1323. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ČLOVEK IN RASTLINE, delovni zvezek za izbirni
predmet rastline in človek v devetletni osnovni šoli 2370

1324. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
BIOLOGIJA 9, učbenik za 9. razred devetletne
osnovne šole 2370

1325. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
RAZISKUJEMO ŽIVA BITJA V DOMAČI OKOLICI,
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delovni zvezek za biologijo kot izbirni predmet v
devetletni osnovni šoli 2371

1326. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s
prilagojenim programom TECIMO V NOV DAN,
Berilo za 5. razred osnovne šole s prilagojenim
programom 2371

1327. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo
ZAČETNA ŠOLA ZA ORGLE, zbirka metodično
obdelanih skladb 2371

1328. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA
GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ,
UČBENIK 2372

1329. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA
GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ,
DELOVNI ZVEZEK 2372

1330. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE 2372

1331. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA
GEOGRAFIJA, učbenik 2372

1332. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA
GEOGRAFIJA, delovni zvezek 2373

1333. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LINEA,
Matematika za 1. letnik gimnazij 2373

1334. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OD
LOGARITMOV DO VESOLJA, Matematika za 3.
letnik tehniških in drugih strokovnih šol 2373

1335. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
BAUSTEINE 1, učbenik za pouk nemškega jezika
kot prvega tujega jezika 2374

1336. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
BAUSTEINE 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za
pouk nemškega jezika kot prvega tujega jezika 2374

1337. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
PODOBE ANTIČNIH BOGOV V LIKOVNI
UMETNOSTI OD ANTIKE DO IZTEKA BAROKA,
delovni zvezek 2374

1338. Sklep o potrditvi učnega sredstva DOBER DAN,
KNJIŽEVNOST 2375

1339. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK – MOJ JEZIK ... NAŠ JEZIK 8 2375

1340. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZVOČNO
GRADIVO, CD ROM, GLASBENA SLI-
KANICA 3 2375

1341. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI
SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni 2375

1342. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI
SISTEM ELEMENTOV, enostranski stenski
poster 2376

1343. Sklep o potrditvi učnega sredstva STEP BY STEP,
Student’s book 2376

1344. Sklep o potrditvi učnega sredstva HOTEL
GRAMMY 2, slovnični priročnik za maturo in
mednarodne izpite iz nemškega jezika 2376

1345. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNI
ZEMLJEVID AZIJE 1: 22500000, ročni
zemljevid 2377

1346. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNI
ZEMLJEVID EVROPE 1: 9500000, ročni
zemljevid 2377

1347. Sklep o potrditvi učnega sredstva MALI
ZGODOVINSKI ATLAS, KOMPLET PROSOJNIC 2377

OBČINE

LJUBLJANA

1348. Odlok o ureditvi plovbe 2378

SVETA ANA

1349. Odlok o zaključnem računu Občine Sveta Ana za
leto 2000 2380

1350. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v
Občini Sveta Ana za leto 2001 2381

1351. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Sveta Ana 2381

VIDEM

1352. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vi-
dem za leto 2000 2382

VRANSKO

1353. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini
Vransko in ukrepih za zavarovanje voda 2383

ZREČE

1354. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev zazidalnega načrta obstoječe vrstne hi-
še Nova Dobrava Zreče 2386

1355. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev zazidalnega načrta SN 1 Zreče 2387

1356. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev zazi-
dalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah 2387

ŽALEC

1357. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske
javne službe na področju opravljanja pokopaliških
storitev in pogrebne dejavnosti 2387

1358. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč 2390

1359. Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za do-
delitev koncesije za izvajanje programa pomoč
družini na domu 2394

1360. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemlji-
šča v Občini Žalec 2395

1361. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Žalec – sez-
nam 005 2395

ŽIROVNICA

1362. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storsko ureditvenih pogojev za podeželje v Obči-
ni Jesenice za Občino Žirovnica 2396
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Uradni list
Ena zgoščenka (CD-ROM) – en letnik uradnega lista.

Zakaj bi omare ali police zatrpali z metri in kilogrami uradnih listov, če vsako leto izidejo prav vse
strani uradnega glasila na zgoščenki. CD-ROM vam ponuja prijazno iskanje želenega besedila
in hkrati zagotavlja trajnost in nespremenljivost laserskega zapisa.

Število Cena za
uporabnikov posamezno leto

 v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan DDV

letniki: 1995–2000 na CD-ROMURepublike Slovenije

Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

CD-ROM letnik '95 '96 '97 '98 '99 2000

kosov

štev. uporabnikov

Naročen-e CD-ROM-e mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec  DA NE

Datum Kraj

Podpis pooblaščene osebe
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