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DRŽAVNI ZBOR

3255. Zakon o preoblikovanju prostih carinskih
prodajaln na cestnih mejnih prehodih z
državami članicami Evropskih skupnosti, ki
delujejo v okviru Evropske unije, v mejne
prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh
prodajaln (ZPPCPEU)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o preoblikovanju prostih

carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih
z državami članicami Evropskih skupnosti,
ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne
prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora

teh prodajaln (ZPPCPEU)

Razglašam zakon o preoblikovanju prostih carinskih
prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami
Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v
mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh proda-
jaln (ZPPCPEU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 31. januarja 2001 in o njem ponovno
odločal na seji 21. februarja 2001.

Št. 001-22-89/01
Ljubljana, dne 25. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O PREOBLIKOVANJU PROSTIH CARINSKIH

PRODAJALN NA CESTNIH MEJNIH PREHODIH
Z DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKIH

SKUPNOSTI, KI DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE
UNIJE, V MEJNE PRODAJALNE IN O POSEBNIH

UKREPIH NADZORA TEH PRODAJALN
(ZPPCPEU)

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa posebne ukrepe nadzora, ki jih pri-
stojni organi izvajajo v zvezi z blagom, ki se prodaja v proda-
jalnah na območju mejnih prehodov (v nadaljnjem besedilu:
mejne prodajalne) ter pravice in obveznosti oseb v zvezi z
izvajanjem posebnih ukrepov nadzora, način preoblikovanja
prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z
državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru
Evropske unije, v mejne prodajalne ter ukrepe državne po-
moči zaradi spremembe pogojev poslovanja teh prodajaln.

2. člen
(mejne prodajalne)

(1) Mejne prodajalne so v skladu s tem zakonom pro-
dajalne, ki na območju cestnih mejnih prehodov z državami
članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske
unije, prodajajo blago potnikom, ki imajo v skladu z veljavno
zakonodajo namen prestopiti državno mejo.

(2) Mejne prodajalne v skladu s prejšnjim odstavkom
niso proste carinske prodajalne, ki poslujejo v skladu s
carinskim zakonom (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99
in 40/99 – popr.) na letališču ali v pristanišču, odprtem za
mednarodni promet ter na cestnih mejnih prehodih na meji
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško oziroma Re-
publiko Madžarsko.

3. člen
(pristojni organi)

Pristojni organi po tem zakonu so Carinska uprava
Republike Slovenije – Generalni carinski urad, carinski ura-
di in izpostave kot notranje organizacijske enote carinskih
uradov.

4. člen
(posebni ukrepi nadzora)

(1) Posebni ukrepi nadzora v skladu s tem zakonom so
ukrepi, kot je na primer pregled in preiskava blaga, prevoz-
nih in prenosnih sredstev, preverjanje obstoja, verodostoj-
nosti in točnosti dokumentov, preverjanje obstoja, verodo-
stojnosti in točnosti poslovnih knjig in drugih evidenc, pre-
gled prtljage in stvari, ki jih potniki nosijo s seboj ali na sebi
in izvajanje uradnih preiskav z namenom, da se:

1. prepreči oskrbovanje mejnih prodajaln v nasprotju s
predpisi in

2. omogoči identifikacijo blaga, kupljenega v mejnih
prodajalnah in njegovo razlikovanje od carinskega blaga, ki
ga potniki vnašajo na slovensko carinsko območje v potni-
škem prometu.
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(2) Izvajanje posebnih ukrepov nadzora v skladu s tem
zakonom v ničemer ne omejuje ali spreminja pristojnosti, ki
jih imajo carinski in drugi državni organi v zvezi z izvajanjem
veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.

5. člen
(dolžnost predložitve dokumentov

in zagotovitve pomoči)
Za izvajanje tega zakona je imetnik mejne prodajalne in

vsaka druga oseba, ki je posredno ali neposredno vključena
v posle v zvezi z blagom, ki se prodaja v mejnih prodajalnah,
dolžna pristojnim organom na njihovo zahtevo omogočiti
pregled in preiskavo blaga, predložiti vse potrebne doku-
mente in pojasnila, ne glede na obliko njihovega zapisa, ter
zagotoviti pristojnim organom potrebno pomoč.

6. člen
(blago, ki se lahko prodaja v mejnih prodajalnah)
(1) Imetnik mejne prodajalne sme v mejnih prodajalnah

prodajati:
1. uvoženo blago, ki je v Republiki Sloveniji sproščeno

v prost promet v skladu z veljavno zakonodajo;
2. blago, proizvedeno v Republiki Sloveniji, ki se v

skladu z veljavno zakonodajo sme dati v promet na območju
Republike Slovenije.

(2) Imetnik mejne prodajalne sme v mejnih prodajalnah
opravljati tudi storitve, povezane s prodajo blaga iz prvega
odstavka tega člena.

7. člen
(identifikacija blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah)

(1) Za potrebe izvajanja tega zakona mora račun, ki ga
imetnik mejne prodajalne izda vsakemu kupcu vsebovati
vsaj podatke o vrsti, količini in vrednosti blaga, kupljenega v
posamezni mejni prodajalni.

(2) Kupec mora račun iz prejšnjega odstavka hraniti
dokler se nahaja na območju mejnega prehoda in dokler
pristojni organ ne sprejme odločitve o morebitni kontroli
blaga, ki ga potnik nosi s seboj.

8. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo

pri potnikih)
(1) Zaradi preverjanja ali gre za carinsko blago ali za

blago kupljeno v mejni prodajalni, je potnik dolžan pristojne-
mu organu predložiti blago, ki ga nosi s seboj in račun iz
prejšnjega člena.

(2) Blago iz prejšnjega odstavka je lahko predloženo
na kakršen koli način, ki pristojnemu organu omogoča, da
lahko nedvomno ugotovi, kje se blago nahaja. Blago, ki ni
očitno videno in blago, ki se ne prevaža ali prenaša na
običajnem mestu, mora potnik predložiti izrecno.

(3) Pristojni organ sme zaradi izvajanja ukrepov po tem
zakonu preverjati predloženo blago in izjave potnika s pre-
gledom blaga, ki ga potnik nosi s seboj ali na sebi, s pregle-
dom računov in drugih dokumentov, povezanih s tem bla-
gom, ter s pregledom prevoznih oziroma prenosnih sred-
stev.

(4) Če pristojni organ ne more ugotoviti, da je določe-
no blago dejansko kupljeno v mejni prodajalni, ukrepa, kot
da bi bilo to carinsko blago.

9. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo

pri imetnikih mejnih prodajaln)
(1) Pristojni organ sme zaradi izvajanja nadzora v skla-

du s tem zakonom pri imetnikih mejnih prodajaln:

1. preverjati evidence, ki jih imetniki mejnih prodajaln
vodijo v skladu z zakonom o trgovini (Uradni list RS, št.
18/93) in podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi;

2. pregledati blago in dokumentacijo v zvezi z blagom,
ki ga imetnik prodajalne hrani v mejni prodajalni;

3. zahtevati, da imetnik mejne prodajalne zaradi pre-
verjanja pravilnosti poslovanja prodajalne opravi popis vsega
blaga na zalogi v prodajalni ali popis posamezne vrste blaga
na zalogi v prodajalni.

(2) Evidence o nabavi in prodaji blaga iz 1. točke prej-
šnjega odstavka ter dokumentacija o blagu, ki ga imetnik
hrani v mejni prodajalni se mora voditi oziroma hraniti v
prostorih posamezne mejne prodajalne.

(3) Pristojni organ lahko zahteva, da se popis blaga iz
3. točke prvega odstavka tega člena opravi v prisotnosti
carinskega delavca.

10. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo v zvezi

z oskrbo mejnih prodajaln)
(1) Dobavitelj, ki oskrbuje mejno prodajalno mora pred

vnosom v prodajalno predložiti pristojnemu organu blago in
dokumente, ki se nanašajo na dobavljeno blago zaradi pre-
verjanja, če blago izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona.

(2) Pristojni organ z žigom potrdi, da je blago namenje-
no za oskrbo mejne prodajalne, potem ko preveri, da so
izpolnjeni pogoji iz 6. člena tega zakona.

(3) Pristojni organ lahko pri dobavitelju, ki oskrbuje
mejno prodajalno, preverja točnost in verodostojnost podat-
kov, ki se nanašajo na oskrbovanje mejnih prodajaln.

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi, če imetnik mejne prodajalne bla-
go vrne dobavitelju ali ga premesti v drugo mejno prodajal-
no. Blago se predloži tudi pri pristojnem organu na mejnem
prehodu, od koder se blago iznaša, skupaj z dokumenti, ki
jih je pristojni organ pred vnosom v mejno prodajalno potrdil
v skladu z drugim odstavkom tega člena.

11. člen
(ukrepi za spodbujanje regionalnega razvoja)

(1) Ukrepi za spodbujanje skladnega regionalnega raz-
voja se nanašajo na sofinanciranje podjetniških projektov v
občinah ob državni meji z državami članicami Evropskih
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, pri čemer
imajo prednost projekti na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi v skladu z drugim odstavkom 22. člena zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 60/99).

(2) Obmejna območja Republike Slovenije na meji z
državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru
Evropske unije, so upravičena tudi do sredstev iz okvira
programov predpristopne pomoči Evropske unije, zlasti sred-
stev Phare za zagotavljanje ekonomske in socialne kohezije
ter programa čezmejnega sodelovanja.

(3) Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj
se dodeljujejo v skladu z zakonodajo s področja spodbuja-
nja skladnega regionalnega razvoja in v skladu s shemo
regionalnih državnih pomoči “Pomoč za spodbujanje regio-
nalnega razvoja”, potrjeno na podlagi zakona o nadzoru
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00).

12. člen
(ukrepi aktivne politike zaposlovanja)

(1) Gospodarskim družbam, ki so na dan uveljavitve
tega zakona imetniki prostih carinskih prodajaln, katerih po-
slovanje morajo prilagoditi določbam tega zakona in gospo-
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darskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom,
zadrugam in zavodom, ki zaradi prilagoditve prostih carin-
skih prodajaln določbam tega zakona, zaposlijo trajno pre-
sežne delavce, se zagotavljajo ukrepi aktivne politike zapo-
slovanja v skladu z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92,
71/93, 38/94 in 69/98).

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo v skladu s
shemo zaposlovanja in usposabljanja, potrjeno na podlagi
zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št.
1/00).

13. člen
(prekrški)

(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 300.000 do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba
pa z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolar-
jev, če:

1. ne ravna v skladu s 5. členom tega zakona,
2. v mejni prodajalni prodaja blago v nasprotju s

6. členom tega zakona,
3. ne izda računa kupcu v skladu s 7. členom tega

zakona,
4. ne vodi evidenc o nabavi in prodaji blaga ter druge

dokumentacije o blagu v mejni prodajalni v skladu z drugim
odstavkom 9. člena tega zakona,

5. pred vnosom blaga v prodajalno ne predloži le-tega
oziroma ne predloži dokumentov, ki se nanašajo na dobav-
ljeno blago pristojnemu organu v skladu s prvim odstavkom
10. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 to-
larjev se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe.

14. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo od 30.000 do 450.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki:

1. ne ravna v skladu s 5. členom tega zakona,
2. ne hrani računa v skladu z drugim odstavkom

7. člena tega zakona,
3. ne predloži blaga, ki ga nosi s seboj ali računa iz

7. člena tega zakona v skladu z 8. členom tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec

takoj na kraju samem kaznuje fizično osebo, ki stori prekr-
šek iz prejšnjega odstavka v zvezi z blagom, katerega vre-
dnost ne presega 50.000 tolarjev.

15. člen
(razveljavitev zakona)

31. maja 2001 preneha veljati 181. člen zakona o
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (Uradni list
RS, št. 32/99 in 40/99 – popr.) v delu, ki se nanaša na
proste carinske prodajalne na mednarodnih cestnih mejnih
prehodih na meji z državami članicami Evropskih skupnosti,
ki delujejo v okviru Evropske unije.

16. člen
(preoblikovanje prostih carinskih prodajaln v mejne

prodajalne; prehodni režim za carinsko blago na zalogi)
(1) Dovoljenja za proste carinske prodajalne iz

87. člena carinskega zakona na mednarodnih cestnih mej-
nih prehodih na mejah z državami članicami Evropskih sku-
pnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, prenehajo veljati
31. maja 2001.

(2) Pristojni carinski organ do 1. maja 2001 po uradni
dolžnosti izda ugotovitvene odločbe o razveljavitvi dovoljenj
iz prejšnjega odstavka. Zoper ugotovitveno odločbo o razve-
ljavitvi dovoljenja iz 87. člena carinskega zakona ni dovolje-
na pritožba.

(3) Od 1. junija 2001 dalje smejo mejne prodajalne
prodajati le blago iz 6. člena tega zakona. Mejne prodajalne
lahko začnejo poslovati v skladu s tem odstavkom, potem ko
v skladu z odločbo carinskega organa uredijo carinski status
blaga na zalogi na dan 31. maja 2001.

(4) V odločbi iz drugega odstavka tega člena carinski
organ določi tudi način in roke, v katerih mora imetnik dovo-
ljenja iz prvega odstavka tega člena:

1. popisati blago na zalogi v prostih carinskih prodajal-
nah na dan 31. maja 2001 po vrstah, količinah in carinskem
statusu blaga,

2. popis iz prejšnje točke predložiti carinskemu orga-
nu in

3. urediti carinski status blaga na zalogi v prostih carin-
skih prodajalnah v skladu s carinskimi predpisi.

(5) Če je v zvezi z ureditvijo statusa carinskega blaga na
zalogi v prostih carinskih prodajalnah treba obračunati troša-
rino za trošarinske izdelke, se trošarino obračuna in plača v
višini razlike med trošarino, ki je bila obračunana na podlagi
tretjega odstavka 43. člena oziroma osmega odstavka
51. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in
57/99) in trošarino, ki na dan 31. maja 2001 velja za
enakovrstne trošarinske izdelke, dane v porabo na območju
Republike Slovenije.

(6) Trošarina iz prejšnjega odstavka se obračuna in
plača, kot da bi bila uvozna dajatev.

17. člen
(prehodni režim za trošarinske izdelke,

ki niso carinsko blago)
(1) Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne, ki

so v skladu s prejšnjim členom opravili popis blaga na zalogi
v prostih carinskih prodajalnah na dan 31. maja 2001,
morajo v popisu trošarinskih izdelkov na zalogi v prostih
carinskih prodajalnah, ki niso carinsko blago, posebej nave-
sti, kdo so lastniki oziroma dobavitelji trošarinskih izdelkov.

(2) Za trošarinske izdelke iz prejšnjega odstavka se v
skladu s 7. točko tretjega odstavka 17. člena zakona o
trošarinah obračuna in plača trošarina v višini razlike med
trošarino, ki je bila obračunana na podlagi tretjega odstavka
43. člena oziroma osmega odstavka 51. člena zakona o
trošarinah in trošarino, ki na dan 31. maja 2001 velja za
enakovrstne trošarinske izdelke, dane v porabo na območju
Republike Slovenije.

(3) Zavezanci za plačilo trošarine iz prejšnjega odstav-
ka so:

– imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne, če
so lastniki trošarinskih izdelkov oziroma

– lastniki ali dobavitelji trošarinskih izdelkov, če gre za
trošarinske izdelke, ki so predmet komisijskih oziroma kon-
signacijskih poslov.

(4) Zavezanci iz prejšnjega odstavka morajo:
–  najkasneje 15. dan po opravljenem popisu predlo-

žiti krajevno pristojnemu carinskemu organu obračun razli-
ke trošarine iz prejšnjega odstavka in

– najkasneje do 31. julija 2001 plačati razliko trošarine.

18. člen
(tobačni izdelki na zalogi)

(1) Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne iz
16. člena tega zakona lahko tobačne izdelke, ki jih imajo na
zalogi na dan 31. maja 2001, v skladu z 52. členom zakona
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o trošarinah pa niso označeni s tobačno znamko, in za
katere so obračunali razliko trošarine v skladu s 16. oziroma
17. členom tega zakona, prodajo v mejni prodajalni, ne da
bi jih označili s tobačno znamko.

(2) Dobavitelji tobačnih izdelkov prostim carinskim pro-
dajalnam iz prejšnjega odstavka lahko tobačne izdelke, ki jih
imajo na zalogi v trošarinskih oziroma carinskih skladiščih na
dan 31. maja 2001, v skladu z 52. členom zakona o trošari-
nah pa niso označeni s tobačno znamko, in za katere so
obračunali trošarino v skladu z zakonom o trošarinah oziro-
ma tem zakonom, dobavljajo mejnim prodajalnam, ne da bi
jih označili s tobačno znamko, vendar ne dalj kot do
31. avgusta 2001.

(3) Ureditev iz prejšnjega odstavka velja le, če dobavi-
telj popiše tobačne izdelke, ki niso označeni s tobačno
znamko in jih ima na zalogi na dan 31. maja 2001, po
vrstah, količinah in carinskem statusu ter zapisnik o opravlje-
nem popisu predloži pristojnemu carinskemu organu naj-
pozneje v 15 dneh po opravljenem popisu.

19. člen
(izvedbeni predpisi)

(1) Minister, pristojen za finance izda v roku enega
meseca od uveljavitve tega zakona podrobnejše predpise
glede izvajanja ukrepov nadzora v skladu z 8., 9. ali
10. členom tega zakona ter glede obračuna razlike trošarine
v skladu s 17. in 18. členom tega zakona.

(2) Minister, pristojen za finance s pravilnikom o izvaja-
nju zakona o davku na dodano vrednost določi posebnosti
glede izvajanja vračila DDV v potniškem prometu tujim fizič-
nim osebam, ki kupujejo blago v mejnih prodajalnah.

(3) Minister, pristojen za trgovino s pravilnikom o obra-
tovalnem času prodajaln določi posebnosti, ki se glede
obratovalnega časa upoštevajo pri določitvi obratovalnega
časa mejnih prodajaln.

20. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 310-08/00-22/1
Ljubljana, dne 21. februarja 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

V skladu s 3. točko izreka in v povezavi s 54. točko
obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča Republike Sloveni-
je U-I-104/01-17 z dne 14. 6. 2001, objavljene v Uradnem
listu Republike Slovenije št. 52/01, se hkrati z objavo zako-
na o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih
mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti,
ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o
posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln objavi tudi ustrezen
del te odločbe:

“Ustavno sodišče je z odločbo U-I-104/01-17 z dne
14. 6. 2001 na seji dne 14. junija 2001

o d l o č i l o:

1. Razveljavijo se določbe drugega odstavka 254. čle-
na in tretjega odstavka 292. člena poslovnika Državnega

zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 – popr.,
28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 9/01 in 13/01) ter del dru-
gega stavka drugega odstavka 292. člena poslovnika Držav-
nega zbora, ki se glasi: »razen v primeru iz drugega odstav-
ka 254. člena tega poslovnika ali v primeru, če je v
7 dneh po sprejemu zakona dobil zahtevo Državnega sveta,
naj Državni zbor o zakonu še enkrat odloča«.

2. Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln
na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne pro-
dajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni
list RS, št. 13/01) ni bil razglašen in objavljen v skladu z
ustavo, zato ni začel veljati in se ne sme uporabljati.

3. Druga točka tega izreka se izvrši na način, določen v
50. do 54. točki obrazložitve te odločbe.

4. Ta odločba začne učinkovati naslednji dan po vroči-
tvi Državnemu zboru.

Iz obrazložitve te odločbe:

50. Ker je z zadržanjem izvrševanja ZPPCPEU in s to
odločbo ustavnega sodišča nastal zelo specifičen položaj,
je ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZUstS določilo tudi način izvršitve te odločbe. Ustavno sodi-
šče z določitvijo načina izvršitve razrešuje dileme, ki bodo
morebiti nastale zaradi zadržanja izvrševanja ZPPCPEU in te
odločbe, predvsem glede vprašanja teka različnih rokov. Pri
tem je ustavno sodišče upoštevalo predvsem dejstvo, da
zakonodajalec sam ne more več prilagoditi vsebine zakona
novonastalim okoliščinam, ki so nastale zaradi zadržanja
zakona in poteka časa. Ob tem ustavno sodišče pripominja,
da so njegove pristojnosti in s tem tudi možnosti omejene;
upoštevajoč načelo delitve oblasti je ustavno sodišče pose-
glo le-tam, kjer je bilo to nujno (kjer bi zaradi zadržanja
zakona prišlo do nevzdržnega položaja, ki bi povzročil ne-
skladnost z ustavo ali pa neizvedljivost ureditve), in le-toliko,
kot je bilo nujno potrebno. Zato takšna določitev načina
izvršitve ni nujno optimalna, vendar ustavno sodišče nima in
ne more imeti pri določitvi načina izvršitve odločbe toliko
manevrskega prostora kot zakonodajalec pri urejanju prav-
nih razmerij. Specifičnost in tudi problematičnost položaja,
ki bi lahko nastal ob morebitni uveljavitvi ZPPCPEU, pa je
tudi posledica ravnanja zakonodajalca v tem konkretnem
postopku sprejemanja ZPPCPEU, predvsem pa posledica
nedodelane oziroma pomanjkljive zakonske ureditve refe-
renduma.

51. Ugotovitev, da zakon ni začel veljati, pomeni, da na
njegovi podlagi niso mogle nastati nobene pravne posledi-
ce, zato so tudi vse morebiti že izdane ugotovitvene odločbe
iz 16. člena ZPPCPEU neobstoječe. Vzpostavitev stanja,
kakršno je bilo pred razglasitvijo in objavo zakona, v tem
primeru ZPPCPEU, pomeni, da se lahko (in mora) izvesti in
zaključiti postopek v zvezi z referendumom v skladu z ustavo
in ZRLI, ki predstavlja ustavnopravno “oviro” za razglasitev,
objavo in uveljavitev ZPPCPEU. O pobudi volivcem, naj vlo-
žijo zahtevo za razpis referenduma o ZPPCPEU, ki jo je
vložila Nova stranka, zaenkrat še ni pravnomočno odločeno.
Odvisno od tega, kakšna bo ta odločitev, bo odvisen tudi
nadaljnji potek. Glede na smiselno uporabo 273. člena
zakona splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in nasl. – ZUP) ima predsednik Državnega zbora
možnost, da še pred končanjem upravnega spora spremeni
svojo odločitev in ugodi dne 28. 2. 2001 vloženi pobudi
Nove stranke za vložitev zahteve volivcev za razpis nakna-
dnega referenduma o ZPPCPEU.

52. Če se bo pri odločanju o pobudi Nove stranke
izkazalo, da kljub temu, da rok za vložitev pobude začne teči
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od sprejema zakona po ponovnem odločanju Državnega
zbora po suspenzivnem vetu dalje, pobuda ne izpolnjuje
vseh formalnih in vsebinskih pogojev po ZRLI, ne bo več ovir
za razglasitev, objavo in uveljavitev ZPPCPEU. Če se bo
izkazalo, da pobuda izpolnjuje vse predpisane pogoje, bo
treba določiti rok za zbiranje podpisov. Zaradi omenjenega
specifičnega položaja v obravnavanem primeru je rok tride-
setih dni od sprejema ZPPCPEU v Državnem zboru iz druge-
ga odstavka 21. člena ZRLI že potekel, zato glede na smisel
določbe drugega odstavka 21. člena ZRLI ustavno sodišče
kot način izvršitve te odločbe nalaga, da je treba v primeru,
če bo prišlo do te situacije, določiti rok tridesetih dni za
zbiranje podpisov tako, da teče od vročitve odločitve o
pobudi dalje. Če v tem roku zahteva 40 000 volivcev za
razpis referenduma ne bo vložena, bo to pomenilo, da ni
ovir za razglasitev, objavo in uveljavitev ZPPCPEU. Če bo
takšna zahteva volivcev v skladu z ZRLI vložena, bo treba
razpisati in izvesti referendum v skladu z ZRLI. Če bo
ZPPCPEU na referendumu potrjen, ne bo ovir za njegovo
razglasitev, objavo in uveljavitev.

53. V vseh zgoraj navedenih primerih, ko ni ovir za
uveljavitev ZPPCPEU, to pomeni, da se ZPPCPEU pošlje v
razglasitev in objavo in od tedaj bodo nastopili tudi vsi
pravni učinki, ki iz tega izhajajo. V skladu s splošnim pravi-
lom iz prvega odstavka 154. člena ustave, upoštevajoč
tudi določitev uveljavitve zakona v 20. členu ZPPCPEU, bo
v tem primeru ZPPCPEU začel veljati petnajsti dan po tej
objavi. ZPPCPEU določa številne roke v obliki fiksnega
datuma. Osrednjega pomena je določitev roka o tem, kdaj
preneha dosedanji režim prostih carinskih prodajaln
(31. 5. 2001) in začne veljati nov režim mejnih prodajaln
(1. 6. 2001), ostali roki v ZPPCPEU so določeni v odvisno-
sti od tega. Ustavno sodišče je s sklepom U-I-104/01 z
dne 28. 5. 2001 zadržalo izvrševanje ZPPCPEU ter s tem
preprečilo iztek tega roka in nastanek posledic ob njego-
vem izteku. Ker z izdajo te odločbe prenehajo učinki zača-
snega zadržanja, je ustavno sodišče ob upoštevanju do-
ločbe 155. člena ustave in namena zakonodajalca (ki ni
imel namena, da določi retroaktivno učinkovanje zakona)
kot način izvršitve te odločbe določilo tudi tek rokov iz
ZPPCPEU. Ustavno sodišče poudarja, da se pri tem ni
spuščalo v vsebinsko presojo ureditve rokov v ZPPCPEU,
temveč je le zamaknilo iztek rokov, kot jih določil zakono-
dajalec. Roki iz ZPPCPEU, ki so določeni s fiksnim datu-
mom, zapadejo naslednje:

– rok, ki je določen z datumom 1. 5. 2001, zapade
10. dan po uveljavitvi zakona,

– rok, ki je določen z datumom 31. 5. 2001, zapade
30. dan po dnevu iz prve alinee,

– rok, ki je določen z datumom 1. 6. 2001, zapade
naslednji dan po dnevu iz druge alinee,

– rok, ki je določen z datumom 31. 7. 2001, zapade
po dveh mesecih od dneva iz druge alinee,

– rok, ki je določen z datumom 31. 8. 2001, zapade
po treh mesecih od dneva iz druge alinee.

54. Čeprav bo v skladu z 42. členom ZUstS ta odločba
že objavljena, tako da bodo imeli vsi možnost seznaniti se z
njo, pa ustavno sodišče zaradi načela pravne varnosti (kot
enega od načel pravne države iz 2. člena ustave) z določitvi-
jo načina izvršitve te odločbe tudi nalaga, da se v primeru,
če bo prišlo do objave ZPPCPEU, hkrati z njim, v isti številki
Uradnega lista RS in neposredno, takoj za njim, objavi tudi
kopija dela te odločbe, in sicer izrek odločbe in 50. do
55. točka obrazložitve. “

3256. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. julija 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tanja ROT, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/6
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3257. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 19. julija 2001 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tamara KOKALJ, na sodniško mesto sodnice za prekr-

ške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/89-2/98
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3258. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. julija 2001 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Borut VUKOVIČ, na sodniško mesto višjega sodnika na

Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 714-01/89-1/82
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3259. Odlok o imenovanju na sodniško mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena zakona o sodi-
ščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99) in četrtega
odstavka 24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96 in 24/98) ter osme alinee drugega odstav-
ka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 19. julija 2001 sprejel

O D L O K
o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega

sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Imenuje se:
Peter HAUPTMAN, na sodniško mesto vrhovnega so-

dnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-04/89-7/61
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3260. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo
politiko

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija
2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora

Državnega zbora Republike Slovenije
za zunanjo politiko

I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Repu-

blike Slovenije za zunanjo politiko (Uradni list RS, št.
109/00, 3/01 in 24/01) se:

– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“mag. Mitja GASPARI, Poslanska skupina Liberalne

demokracije Slovenije,”
izvoli se:
za člana:
Ciril PUCKO, Poslanska skupina Liberalne demokraci-

je Slovenije.

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

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3261. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in
invalide

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. julija 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora

Državnega zbora Republike Slovenije
za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko

in invalide

I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Repu-

blike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko
in invalide (Uradni list RS, št. 109/00 in 3/01) se:

– besedilo II. točke v prvem odstavku spremeni v na-
slednjem:

črta se besedilo:
“Ministrstva za zdravstvo”
ter se nadomesti z besedilom:
“Ministrstva za zdravje”.
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Davorin TERČON, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije;
izvoli se:
za članico:
Stanislava STOPAR, Poslanska skupina Liberalne de-

mokracije Slovenije.
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II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/31
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3262. Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo

Na podlagi 100. člena v zvezi s 159. členom zakona o
medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ter dvanajste alinee dru-
gega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državne-
ga zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. julija 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo

I
S tem odlokom se ustanovi Svet za radiodifuzijo, ime-

nujejo člani Sveta za radiodifuzijo in določi višina povračila
stroškov in nagrade članom Sveta za radiodifuzijo za oprav-
ljeno delo.

II
Ustanovi se Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedi-

lu: svet).
Svet je neodvisno strokovno telo, ki izvaja naloge, ki po

zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) sodijo v njegovo
pristojnost.

III
Svet ima sedem članov, ki jih za dobo 5 let na podlagi

javnega poziva imenuje Državni zbor na predlog slovenskih
univerz, Kulturniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbor-
nice Slovenije, Društva novinarjev Slovenije ter izmed kandi-
datov, ki kandidaturo vložijo sami, če so strokovnjaki s po-
dročij: prava, telekomunikacij in informatike, avdiovizualne
kulture, ekonomije, novinarstva in komunikologije.

Kandidacijski postopek vodi in predlog sestave obliku-
je za volitve in imenovanja pristojno delovno telo Državnega
zbora.

Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
sveta.

V sestavi sveta je potrebno zagotoviti zastopanost vsaj
po enega predstavnika predlagateljev, navedenih v prvem
odstavku te točke.

IV
V svet se imenujejo:
dr. Sandra BAŠIČ HRVATIN
Darko BRLEK
Rudolf CIPOT
dr. Peter GRILC
mag. Rok MENCEJ
Majda VUKELIĆ
mag. Jože ZRIMŠEK

V
Način dela svet opredeli s poslovnikom, ki ga sprejme

na prvi seji.

VI
Za svoje delo imajo člani sveta pravico do povračila

stroškov in nagrade.
Za povračilo stroškov se uporabljajo predpisi, ki urejajo

te pravice za zaposlene v državnih organih v višini, ki jo
določa zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
nekaterih drugih osebnih prejemkov (Uradni list RS, št.
87/97, 9/98 in 48/01).

Mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravlje-
nega dela, znaša za člane največ do višine neto zneska
izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred dogovorjene s
kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in za pred-
sednika največ do trikratne višine navedenega zneska. Kri-
teriji za višino nagrade se opredelijo s poslovnikom, konkret-
no višino pa določi svet.

VII
Prvo sejo sveta skliče dosedanji predsednik sveta za

radiodifuzijo Republike Slovenije v roku 15 dni po pričetku
veljavnosti tega odloka.

Po preteku prvega mandata sveta, skliče prvo sejo
sveta v novi sestavi dotedanji predsednik sveta.

VIII
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 010-01/99-8/6
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3263. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za
ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in
nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in
prodaje električne energije, zaradi česar je bila
domnevno povzročena gospodarska škoda v
sistemu slovenskega elektrogospodarstva

Na podlagi 93. člena ustave Republike Slovenije ter
drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena
poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št.
63/93) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20.
julija 2001

O D R E D I L
parlamentarno preiskavo za ugotovitev

odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih
pooblastil glede nakupa in prodaje električne

energije, zaradi česar je bila domnevno
povzročena gospodarska škoda v sistemu

slovenskega elektrogospodarstva

Namen preiskave je:
– ugotoviti v kolikšni meri so bile odgovorne osebe in

nosilci javnih pooblastil vpletene v domnevno oškodovanje
slovenske države pri nakupu in prodaji električne energije v
sistemu slovenskega elektrogospodarstva in
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– ugotoviti obseg škode, ki je nastal zaradi prepoceni
prodaje električne energije iz hrvaškega dela Nuklearne elek-
trarne Krško.

Št. 020-2/93-38/19
Ljubljana, dne 20. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3264. Odlok o pomilostitvi obsojenca

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. člena zakona o pomilosti-
tvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi obsojenca

Izrečena kazen enega leta zapora, se Jožetu Šmonu,
roj. 5. 9. 1973 v Slovenj Gradcu, zniža za dva meseca.

Št. 725-02-6/01-1
Ljubljana, dne 18. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

3265. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah
razpolaganja z državnim premoženjem

Na podlagi 73. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) in devetega odstavka
21. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o postopkih prodaje in drugih oblikah
razpolaganja z državnim premoženjem

1. člen
V 7. členu uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-

kah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS,
št. 47/01) se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

”(5) Člani komisije, ki niso uslužbenci državnih orga-
nov, so upravičeni do povračila stroškov in sejnine v višini,
ki velja za člane nadzornega sveta družbe, ki je predmet
postopka prodaje po tej uredbi, oziroma njej primerljive
družbe.”.

2. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku na koncu doda novi

stavek, ki se glasi:
“V primeru prodaje kapitalskih naložb v družbah, v kate-

rih je delež lastniških upravičenj države manjši od 50 %, se s
ciljem doseganja boljših pogojev prodaje lahko vstopi v po-
stopek prodaje, ki ga izvajajo za svoje kapitalske naložbe
Kapitalska družba, d.d., (v nadaljnjem besedilu: KAD) in
Slovenska odškodninska družba, d.d. (v nadaljnjem besedi-
lu: SOD) in Slovenska razvojna družba, d.d., (v nadaljnjem
besedilu: SRD). V ta namen se lahko z njimi sklene posebna
pogodba, na podlagi katere se KAD, SOD ali SRD poobla-
sti, da izvedejo postopek za prodajo posamičnih kapitalskih
naložb, združenih v paket, ki vključuje tudi delež države.”.

V 17. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
”(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena

se prodaja finančnega premoženja lahko opravi na podlagi
neposredne pogodbe v primeru zamenjave kapitalskih na-
ložb v druge oblike finančnega premoženja ali obratno, in
sicer v isti pravni osebi ali znotraj sistema odvisnih družb, če
se na ta način ne zmanjša vrednost premoženja oziroma se
izboljša kvaliteta finančnega premoženja.”.

3. člen
V tretjem odstavku 33. člena se beseda: ”prvo” nado-

mesti z besedo: ”tretjo”.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 460-22/2001-2
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3266. Uredba o spremembi uredbe o določitvi letnih
povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil

za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest
za cestna motorna vozila in priklopna vozila

1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki

jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00,
67/00 in 74/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

“2. člen
(Višina letnega povračila za uporabo cest po vrstah vozil)

Višina letnega povračila za uporabo cest se za posa-
mezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na
naslednja merila in znaša za:
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1. motorno kolo glede na delovno prostornino njego-
vega motorja:

do vključno 125 cm3 2.380 tolarjev
nad 125 cm3 do vključno 500 cm3 3.570 tolarjev
nad 500 cm3 4.750 tolarjev;
2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede

na delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 1350 cm3 10.700 tolarjev
nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3 16.050 tolarjev
nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3 23.770 tolarjev
nad 2500 cm3 42.790 tolarjev;
3. kombinirano vozilo 25.560 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz določenih oseb

10.700 tolarjev.
Letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno

vozilo se plača po 2. točki tega člena uredbe;
5. avtobus glede na število potniških sedežev za vsak

potniški sedež 710 tolarjev.
Letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se

plača po 2. točki tega člena uredbe;
6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo

dovoljeno maso 750 kg, 5.940 tolarjev;
7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo do-

voljeno maso 750 kg, 8.320 tolarjev;
8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenje-

no prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno
maso:

Največja dovoljena masa Tolarjev Dovoljena skupna masa
(pravilnik o dimenzijah,
masah in opremi vozil,

Uradni list RS, št. 24/96)*

do vključno 4 t 25.560
nad 4 t do vključno 5 t 31.950
nad 5 t do vključno 6 t 38.340
nad 6 t do vključno 7 t 44.730
nad 7 t do vključno 8 t 51.120
nad 8 t do vključno 9 t 57.510
nad 9 t do vključno 10 t 63.900
nad 10 t do vključno 11 t 70.290
nad 11 t do vključno 12 t 76.680
nad 12 t do vključno 13 t 83.070
nad 13 t do vključno 14 t 89.460
nad 14 t do vključno 15 t 95.850
nad 15 t do vključno 16 t 102.240
nad 16 t do vključno 17 t 108.630
nad 17 t do vključno 18 t 115.020 1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t 121.410
nad 19 t do vključno 20 t 127.800
nad 20 t do vključno 21 t 134.190
nad 21 t do vključno 22 t 140.580
nad 22 t do vključno 23 t 146.970
nad 23 t do vključno 24 t 153.360
nad 24 t do vključno 25 t 159.750  2.a točka 6. člena pravilnika
nad 25 t do vključno 26 t 166.140 2.b točka 6. člena pravilnika
nad 26 t do vključno 27 t 172.530
nad 27 t do vključno 28 t 178.920
nad 28 t do vključno 29 t 185.310
nad 29 t do vključno 30 t 191.700
nad 30 t do vključno 31 t 198.090
nad 31 t do vključno 32 t 204.480 3. in 4. točka 6. člena pravilnika

*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema
osema (dovoljena skupna masa do 18 t).

2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot
dvema osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilni-
ka (dovoljena skupna masa do 25 t).

2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno
osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od
1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z
zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma če je
vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem
osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovo-
ljena skupna masa do 26 t).

3. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več
kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali
sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in
obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter
katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na
meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale
najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi
(dovoljena skupna masa do 32 t).

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
– za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno po-

vračilo za uporabo cest po 2. točki tega člena uredbe;
– za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za pre-

voz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodova-
nih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in
zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo za upo-
rabo cest po 11. točki tega člena uredbe.

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja
dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega
dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o
dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS,
št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na
dovoljeno skupno maso vozila po tem pravilniku.

Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozi-
lom, ki presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve, kot
so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te
označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lah-
ko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih
prevozov;

9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo
dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpi-
sane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t
skupne mase) za skupino vozil:

Moč motorja vlečnega Največja dovoljena masa Tolarjev
vozila skupine vozil

do 52,92 kW do vključno 12 t 76.670
do 57,33 kW nad 12 t do vključno 13 t 83.060
do 61,74 kW nad 13 t do vključno 14 t 89.450
do 66,15 kW nad 14 t do vključno 15 t 95.840
do 70,56 kW nad 15 t do vključno 16 t 102.230
do 74,97 kW nad 16 t do vključno 17 t 108.620
do 79,38 kW nad 17 t do vključno 18 t 115.010
do 83,79 kW nad 18 t do vključno 19 t 121.400
do 88,20 kW nad 19 t do vključno 20 t 127.790
do 92,61 kW nad 20 t do vključno 21 t 134.180
do 97,02 kW nad 21 t do vključno 22 t 140.570
do 101,43 kW nad 22 t do vključno 23 t 146.960
do 105,84 kW nad 23 t do vključno 24 t 153.350
do 110,25 kW nad 24 t do vključno 25 t 159.740
do 114,66 kW nad 25 t do vključno 26 t 166.130
do 119,07 kW nad 26 t do vključno 27 t 172.520
do 123,48 kW nad 27 t do vključno 28 t 178.910
do 127,89 kW nad 28 t do vključno 29 t 185.300
do 132,30 kW nad 29 t do vključno 30 t 191.690
do 136,71 kW nad 30 t do vključno 31 t 198.080
do 141,12 kW nad 31 t do vključno 32 t 204.470
do 145,53 kW nad 32 t do vključno 33 t 210.860
do 149,94 kW nad 33 t do vključno 34 t 217.250
do 154,35 kW nad 34 t do vključno 35 t 223.640
do 158,76 kW nad 35 t do vključno 36 t 230.030
do 163,17 kW nad 36 t do vključno 37 t 236.420
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Moč motorja vlečnega Največja dovoljena masa Tolarjev
vozila skupine vozil

do 167,58 kW nad 37 t do vključno 38 t 242.810
do 171,99 kW nad 38 t do vključno 39 t 249.200
nad 172,00 kW nad 39 t do vključno 40 t 255.590

– za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) - 6. in 7. točka
pravilnika o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št.
24/96)*

do 180,81 kW nad 40 t do vključno 41 t 261.970
do 185,22 kW nad 41 t do vključno 42 t 268.360
do 189,83 kW nad 42 t do vključno 43 t 274.750
nad 189,84 kW nad 43 t do vključno 44 t 281.140

*Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom,
ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvo-
zu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpri-
klopnik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu;
skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (ce-
sta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil
prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna masa do
44 t).

Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno
povračilo za uporabo cest ne plačuje.

Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena
masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo no-
silnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil,
določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obre-
menitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), se plača letno
povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso
po tem pravilniku.

Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali
osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega
odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno
signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za
opravljanje izrednih prevozov;

10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno pri-
klopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov,
glede na največjo dovoljeno maso priklopnika:

Največja dovoljena masa Tolarjev Dovoljena skupna masa
(pravilnik o dimenzijah,
masah in opremi vozil,

Uradni list RS, št. 24/96)*

do vključno 4 t 15.330
nad 4 t do vključno 5 t 19.170
nad 5 t do vključno 6 t 23.010
nad 6 t do vključno 7 t 26.850
nad 7 t do vključno 8 t 30.690
nad 8 t do vključno 9 t 34.530
nad 9 t do vključno 10 t 38.370
nad 10 t do vključno 11 t 42.210
nad 11 t do vključno 12 t 46.050
nad 12 t do vključno 13 t 49.890
nad 13 t do vključno 14 t 53.730
nad 14 t do vključno 15 t 57.570
nad 15 t do vključno 16 t 61.410
nad 16 t do vključno 17 t 65.250
nad 17 t do vključno 18 t 69.090  1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t 72.930
nad 19 t do vključno 20 t 76.770
nad 20 t do vključno 21 t 80.610
nad 21 t do vključno 22 t 84.450
nad 22 t do vključno 23 t 88.290
nad 23 t do vključno 24 t 92.130 2.c točka 6. člena pravilnika

*1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema
(dovoljena skupna masa do18 t).

2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot
dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t).

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za pre-
voz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za
potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklo-
pno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo plačuje
letno povračilo za uporabo cest po 12. točki tega člena
uredbe.

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa prese-
ga dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilni-
kom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni
list RS, št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest
glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po
tem pravilniku.

Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki
presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so dolo-
čene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na
javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le
pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;

11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila,
4.750 tolarjev.

Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za tovorno
specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje
vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potu-
jočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (lu-
na park);

12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno ma-
so vozila, 1.190 tolarjev.

Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno
tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za
dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo
prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo
(luna park) in bivalno priklopno vozilo.”.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgu-
sta 2001.

Št. 425-00/2001-1
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3267. Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih
naprav

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

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju

odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav

1. člen
V uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98
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in 31/01) se v Prilogi 2 na koncu besedila doda nov odsta-
vek, ki se glasi:

“V porečju Kolpe:
– porečje Rinže.”.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-00/2001-2
Ljubljana, dne 19. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3268. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote
»Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec,
p.o.,« v »Javni gospodarski zavod Golovec
Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo,
knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve«

Na podlagi 248. in 250. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) in 20. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98) ter 6. člena zakona o Vladi Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o preoblikovanju gospodarske enote

»Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec,
p.o.,« v »Javni gospodarski zavod Golovec
Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo,

knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve«

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p.o., ki

je bilo ustanovljeno 25. 12. 1973 in je organizirano kot
gospodarska enota kazensko poboljševalnega zavoda Ljub-
ljana po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list
SRS, št. 25/73) in je subjekt vpisa v sodnem registru Okrož-
nega sodišča v Ljubljani, vpisan pod vložno številko
1/1787/00, z matično številko 5104009, se s tem odlo-
kom preoblikuje v Javni gospodarski zavod Golovec Ljublja-
na, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šivilj-
stvo, storitve (v nadaljnjem besedilu: JGZ).

Ob preoblikovanju Proizvodnega podjetja Golovec,
p.o., v JGZ Golovec Ljubljana se Proizvodne delavnice Ig,
p.o., ki so bile ustanovljene 5. 2. 1981 in so organizirane
kot gospodarska enota kazensko poboljševalnega zavoda Ig
pri Ljubljani po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ura-
dni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, 32/89, 5/90 in
Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95,
10/98, 56/98 – odločba US ter 26/99) in so subjekt vpisa
v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpisan
pod vložno številko 1/1748/00, z matično številko
5216206, pripoji k JGZ Golovec Ljubljana, kovinska galan-
terija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve.

S pripojitvijo gospodarska enota Proizvodne delavnice
Ig, p.o., preneha kot pravna oseba in se izbriše iz sodnega
registra.

2. člen
Ustanovitelj JGZ je Republika Slovenija, ustanovitelj-

ske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slo-
venije.

II. FIRMA IN SEDEŽ JGZ

3. člen
Firma JGZ se glasi: Javni gospodarski zavod »Golo-

vec« Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezniš-
tvo, šiviljstvo, storitve.

Skrajšana firma je: JGZ »Golovec« Ljubljana.
Sestavni del firme je znak (logotip), ki ga določi direktor

JGZ.
Sedež JGZ je: Povšetova 5, Ljubljana.

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JGZ
V PRAVNEM PROMETU

4. člen
JGZ je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun.

5. člen
JGZ lahko nastopa v pravnem prometu z drugimi ter

lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti s sklepa-
njem pravnih poslov v pravnem prometu.

6. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu

s svojim premoženjem.

7. člen
JGZ uporablja v pravnem prometu žig, katerega obliko

in besedilo določi direktor JGZ, ki lahko s svojim aktom
uredi tudi vsa ostala vprašanja v zvezi z uporabo žiga.

IV. DEJAVNOST JGZ

8. člen
JGZ je ustanovljen z namenom zagotavljanja možnosti

dela zaprtih oseb v okviru Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ljubljana in Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig
(v nadaljnjem besedilu: zavod).

Gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja JGZ, so sestav-
ni del izvrševanja kazni zapora v Republiki Sloveniji.

Gospodarske dejavnosti JGZ se opravljajo v javnem
interesu.

9. člen
JGZ opravlja naslednje dejavnosti:

01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-

dik
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih

športnih površin
17.40 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
18.10 Proizvodnja usnjenih oblačil



Stran 6368 / Št. 62 / 27. 7. 2001 Uradni list Republike Slovenije

18.21 Proizvodnja delovnih oblačil
18.22 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
18.23 Proizvodnja spodnjega perila
18.24 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
20.10 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.30 Stavbno mizarstvo
20.40 Proizvodnja lesene embalaže
20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
21.21 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-

pirne in kartonske embalaže
21.22 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-

nih potrebščin iz papirja
21.23 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
21.25 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
22.15 Drugo založništvo
22.22 Drugo tiskarstvo
22.23 Knjigoveštvo in dodelava
22.25 Druge s tiskarstvom povezane storitve
22.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
25.24 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
26.12 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-

lov
28.12 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
28.21 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-

tejnerjev
28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;

prašna metalurgija
28.52 Splošna mehanična dela
28.621 Proizvodnja ročnega orodja
28.622 Proizvodnja orodja za stroje
28.71 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih

posod
28.72 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
28.73 Proizvodnja izdelkov iz žice
28.74 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,

vzmeti
28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
29.21 Proizvodnja peči in gorilnikov
33.50 Proizvodnja ur
35.43 Proizvodnja vozil za invalide
35.50 Proizvodnja drugih vozil, d.n.
36.11 Proizvodnja sedežnega pohištva
36.12 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne pro-

store, razen sedežnega
36.13 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-

nega
36.14 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.
36.61 Proizvodnja bižuterije
36.62 Proizvodnja metel in krtač
36.63 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.
37.10 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.20 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
52.74 Druga popravila, d.n.
60.24 Cestni tovorni promet
63.11 Prekladanje
63.12 Skladiščenje
71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredova-

nje delovne sile
74.82 Pakiranje
74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

10. člen
JGZ lahko opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni

za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa
neposrednega opravljanja dejavnosti.

JGZ lahko po pooblastilu zavoda zagotovi v skladu z
zakonom delo zaprtim osebam tudi zunaj JGZ pri pravnih in
fizičnih osebah, s katerimi s pogodbo podrobneje uredi
pogoje dela in medsebojne pravice in obveznosti.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA JGZ
IN NAČIN  NJIHOVE ZAGOTOVITVE

11. člen
JGZ prevzame v upravljanje vse premoženje in obvez-

nosti proizvodnega podjetja Proizvodni obrati Golovec, iz
katerega se je preoblikoval, in podjetja Proizvodne delavni-
ce Ig, ki mu je bilo pripojeno, po stanju na dan vpisa v sodni
register.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA JGZ

12. člen
JGZ pridobiva finančna sredstva:
1. s prodajo svojih proizvodov in storitev na trgu;
2. z dotacijami iz ostalih JGZ, ki na območju Republike

Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
3. iz proračuna Republike Slovenije in
4. z donacijami in iz drugih virov.
JGZ v skladu s programom dela in finančnim načrtom

JGZ, na katerega je dal soglasje ustanovitelj in na podlagi
pogodbe sklenjene z ustanoviteljem, lahko pridobiva finan-
čna sredstva iz proračuna Republike Slovenije za:

1. nemoteno izvajanje programa zagotavljanja dela za-
prtih oseb v okviru JGZ, in

2. realizacijo programa razvoja, kolikor se program raz-
voja ne more v zadostni meri financirati z dotacijami ter
ugodnimi posojili iz ostalih JGZ, ki zagotavljajo možnost dela
zaprtih oseb.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
DO OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJA JGZ

TER ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZNOSTI

13. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s

katerim upravlja.
Za obveznosti JGZ solidarno odgovarjajo tudi vsi JGZ,

ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost
dela zaprtih oseb.

Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti
JGZ iz naslova izvajanja gospodarskih dejavnosti, ki se oprav-
ljajo v javnem interesu, če se jih ne da pokriti na način iz
prejšnjega odstavka.

14. člen
Ustanovitelj uresničuje pravice upravljanja v JGZ v skla-

du z zakonom, tem odlokom in statutom.
Pri upravljanju JGZ ima ustanovitelj poleg z zakonom

določenih pravic tudi naslednje:
– daje soglasje na letni program dela in finančni načrt

JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in na pred-
log direktorja;
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– daje soglasje na srednjeročni in dolgoročni načrt
razvoja JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in
na predlog direktorja;

– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad
20,000.000 SIT (dvajset milijonov tolarjev) po predhodnem
mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;

– odloča o dotacijah ter odpisih posojil JGZ drugim
JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo mož-
nost dela zaprtih oseb;

– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– določa sejnine članov upravnega odbora;
– imenuje revizorja;
– odloča o razpolaganju in pravnem prometu z zemlji-

šči in objekti, ki jih ima JGZ v upravljanju;
– odloča o razporeditvi in delitvi presežka prihodkov

nad odhodki in o pokrivanju primanjkljaja JGZ.

VIII. ORGAN, KI ZASTOPA USTANOVITELJA V RAZMERJU
DO JGZ

15. člen
V razmerju do JGZ zastopa ustanovitelja Vlada Republi-

ke Slovenije.
Pristojni upravni organ Vlade Republike Slovenije, na

katerega delovno področje sodi dejavnost JGZ, je Ministrs-
tvo za pravosodje – Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
(v nadaljnjem besedilu: uprava).

16. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravlja-

njem gospodarske dejavnosti JGZ v skladu z njegovim osnov-
nim namenom.

Uprava ima v skladu s predpisi naslednje naloge in
pristojnosti glede upravljanja JGZ (in drugih JGZ, ki na ob-
močju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih
oseb) in koordiniranja njihovih dejavnosti:

– usklajuje letne programe dela, finančne načrte, sred-
njeročne in dolgoročne načrte razvoja JGZ;

– financira dejavnosti javne službe po potrjenih letnih
programih dela in finančnih načrtih;

– izvaja nadzor nad poslovanjem in izvajanjem odobre-
nih programov;

– izvaja nadzor nad zadolževanjem;
– izvaja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne

naloge na področju dejavnosti JGZ, ki se opravljajo v javnem
interesu in so sestavni del izvrševanja kazni zapora, in sicer:

1. usklajuje razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejav-
nosti, ki se opravljajo v javnem interesu;

2. določa investicijsko načrtovanje in nadzoruje uspe-
šnost gospodarjenja z objekti in napravami, ki so potrebne
za izvajanje gospodarske javne službe;

3. skrbi za usklajeno financiranje investicij in usklajeva-
nje razvojnih programov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju
Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb.

Uprava skrbi za redno in pravočasno predložitev vseh
dokumentov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb, o katerih
odloča oziroma na katere daje soglasje ustanovitelj.

IX. ORGANI JGZ

17. člen
Organa JGZ sta:
1. upravni odbor in
2. direktor.

18. člen
Upravni odbor ima tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj,

in sicer:
– dva člana iz ministrstva, pristojnega za pravosodje (iz

uprave),
– enega člana iz ministrstva, pristojnega za finance.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta od dne-

va imenovanja dalje in so lahko po preteku ponovno imeno-
vani.

Naloge in pristojnosti upravnega odbora ter način nje-
govega dela in odločanja se določijo v statutu JGZ.

19. člen
Poslovanje in delo JGZ vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor na podla-

gi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja štiri leta od dneva imenovanja

dalje in je lahko po preteku ponovno imenovan.
Pogoji, način in postopek imenovanja direktorja, način

in razlogi za njegovo razrešitev, njegove pravice, obveznosti
in odgovornosti se določijo v statutu JGZ.

X. STATUT JGZ

20. člen
JGZ ima statut. Statut sprejme upravni odbor JGZ. K

statutu in spremembam ter dopolnitvam statuta daje sogla-
sje ustanovitelj.

21. člen
S statutom se določi organizacija JGZ ter določila v

zvezi z upravnim odborom in direktorjem ter ostala vpraša-
nja, ki so povezana z delovanjem JGZ.

XI. ORGANIZACIJSKE ENOTE JGZ IN NJIHOVA
POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU

22. člen
Organizacijske enote JGZ se določijo v statutu JGZ in v

splošnem aktu, ki določa notranjo organizacijo in sistemiza-
cijo delovnih mest.

Organizacijske enote JGZ nimajo pooblastil v pravnem
prometu.

XII. RAZMERJE JGZ DO UPORABNIKOV, POSLOVNIH
PARTNERJEV TER DO UPRAVE

23. člen
JGZ ureja pravna razmerja s svojimi poslovnimi partner-

ji z dolgoročnimi in kratkoročnimi pogodbami v skladu s
predpisi, ki urejajo poslovanje gospodarskih družb in obliga-
cijska razmerja.

24. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravlja-

njem gospodarske dejavnosti JGZ.

25. člen
Uprava zagotavlja za nemoteno opravljanje gospodar-

ske dejavnosti potrebne inštruktorje in druge kadre, ki so
vključeni v enotni proces nadzora in uresničevanja nalog pri
izvajanju kazni zapora.
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JGZ in Uprava uredita finančnopravna, delovnopravna
in funkcionalno organizacijska razmerja v zvezi s funkcional-
no organizacijskimi vprašanji s pogodbo.

XIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN JGZ

26. člen
Ustanovitelj preko Uprave zagotavlja JGZ potrebna fi-

nančna sredstva za organiziranje dela zaprtih oseb v JGZ.

27. člen
Zaradi zagotavljanja večjih možnosti zaposlovanja zapr-

tih oseb lahko opravlja JGZ posamezne storitve tudi za usta-
novitelja, kar se določi z letnim programom dela in uredi s
pogodbo.

XIV. RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE IN FINANČNO
POSLOVANJE

28. člen
JGZ vodi računovodstvo v skladu z določbami zakona,

ki ureja gospodarske družbe, in slovenskimi računovodski-
mi standardi.

Za potrebe usklajevanja računovodskih podatkov z dr-
žavnim proračunom JGZ vodi tudi posebno knjigovodsko
evidenco prihodkov iz državnega proračuna po načelu pla-
čane realizacije.

29. člen
O razporejanju presežka prihodkov nad odhodki in o

načinu pokrivanja primanjkljaja odloča ustanovitelj JGZ na
predlog upravnega odbora.

30. člen
JGZ vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni in

posovno-finančnimi načeli.
JGZ mora upravljati s svojo likvidnostjo tako, da pri tem

upošteva tudi potrebe ostalih JGZ, ki na območju Republike
Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. JGZ mora
morebitne presežke finančnih sredstev predhodno ponuditi
v uporabo ostalim JGZ, ki na območju Republike Slovenije
zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. Koordinacijo uprav-
ljanja z likvidnostjo vseh JGZ mora zagotavljati uprava.

Za skladnost finančnega poslovanja JGZ s predpisi in
posovno-finančnimi načeli ter tem odlokom je poleg direk-
torja JGZ posebno odgovoren delavec, ki skrbi za finančno
poslovanje JGZ.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
JGZ izdela otvoritveno bilanco stanja v skladu s sloven-

skimi računovodskimi standardi po stanju na dan vpisa spre-
membe statusa v sodni register in jo najkasneje v dveh
mesecih po vpisu spremembe statusa v sodni register pre-
dloži ustanovitelju v sprejem.

32. člen
Splošni akti JGZ, ki jih zahtevajo predpisi, morajo biti

sprejeti najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka.

Do sprejetja splošnih aktov JGZ se uporabljajo splošni
akti, kot so veljali v gospodarski enoti, ki se preoblikuje s
tem odlokom.

33. člen
Do imenovanja direktorja, vendar najdlje za dobo še-

stih mesecev, se kot v.d. direktorja imenuje Irena Križnik,
upravnica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, ki
opravlja zadeve začasnega poslovodenja. V.d. direktorja ima
vsa pooblastila v pravnem prometu, kot jih ima po do sedaj
veljavnem statutu oziroma pravilih obstoječe gospodarske
enote, ki se preoblikuje s tem odlokom.

34. člen
Preoblikovanje proizvodnega podjetja Proizvodni obrati

GOLOVEC, p.o. v javni gospodarski zavod Golovec Ljublja-
na, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šivilj-
stvo, storitve in pripojitev gospodarske enote Proizvodne
delavnice IG, p.o. se v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega
odloka vpiše v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Za izvedbo vseh potrebnih postopkov vpisa preobliko-
vanja je odgovoren v.d. direktorja JGZ.

35. člen
Ustanovitelj imenuje člane upravnega odbora v roku

30 dni od uveljavitve tega odloka.
Konstitutivno sejo upravnega odbora JGZ skliče v.d.

direktorja najpozneje v roku 15 dni po imenovanju članov
upravnega odbora.

36. člen
Upravni odbor predloži ustanovitelju v soglasje statut

najpozneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka.

37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 250-02/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3269. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi
Slovenskega komiteja za vprašanja spremembe
podnebja

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega

komiteja za vprašanja spremembe podnebja

1. člen
6. člen sklepa o ustanovitvi Slovenskega komiteja za

vprašanja spremembe podnebja (Uradni list RS, št. 59/97)
se spremeni tako, da se glasi:
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»6. člen
Komite sestavljajo:
– predsednik: minister za okolje in prostor,
– namestnik predsednika: državni sekretar v Ministr-

stvu za okolje in prostor,
– člani:
– državni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo,
– državni sekretar v Ministrstvu za promet,
– državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-

stvo in prehrano,
– po en predstavnik z ministrstev za: zunanje zadeve;

šolstvo, znanost in šport; finance; zdravje,
– predstavnik Agencije Republike Slovenije za okolje,
– predstavnik Urada Republike Slovenije za makroeko-

nomske analize in razvoj,
– dva predstavnika okoljskih nevladnih organizacij,
– predstavnik Slovenske akademije znanosti in umet-

nosti,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije.
Tajnika komiteja določi predsednik komiteja.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 026-48/2001-1
Ljubljana, dne 10. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3270. Odločba o imenovanju na mesto vodje Višjega
državnega tožilstva v Celju za dobo šestih let

Na podlagi 56. člena zakona o državnem tožilstvu (Ura-
dni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 111-1/01 (0511) z dne 27. 6. 2000 na 35. seji dne
5. 7. 2000 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Milan Birsa, rojen 29. 3. 1945, se imenuje na mesto
vodje Višjega državnega tožilstva v Celju za dobo šestih let.

Št. 115-12/2001
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3271. Odločba o imenovanju na mesto višjega
državnega tožilca na Višjem državnem tožilstvu v
Celju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravoso-
dje, številka 111-1/01 (0511) z dne 27. 6. 2000, na
35. seji dne 5. 7. 2000 sprejela naslednjo

O D L O Č B O

Milan Birsa, rojen 29. 3. 1945, se imenuje na mesto
višjega državnega tožilca na Višjem državnem tožilstvu v
Celju.

Št. 115-11/2001
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3272. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o postopnem uvajanju programa 9-letne
osnovne šole

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96
in 22/00) in 105. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport izdaja

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

o postopnem uvajanju programa
9-letne osnovne šole

1. člen
V odredbi o postopnem uvajanju programa 9-letne

osnovne šole (Uradni list RS, št. 22/98 in 77/00) se v
prvem odstavku 2. člena letnica “2007/2008” nadomesti z
letnico “2008/2009”.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“V šolskem letu 2002/2003 začnejo izvajati program

1. in 7. razreda še vse tiste osnovne šole, ki izpolnjujejo
pogoje v skladu s to odredbo in imajo dovoljenje ministra“.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi od-
stavek, se letnica “2002/2003” nadomesti z letnico
“2003/2004”.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi od-
stavek, se za letnico “2000/2001” črta beseda “in” ter se
nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se doda
novo besedilo “in 2002/2003”.

V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti od-
stavek, se letnica “2007/2008” nadomesti z letnico
“2008/2009”.
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2. člen
V 5. členu se za letnico “2000/2001” črta beseda “in”

ter se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se
doda novo besedilo “in v šolskem letu 2002/2003”.

3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za letnico “2000/2001”

črta beseda “in” ter se nadomesti z vejico, za letnico
“2001/2002” pa se doda novo besedilo “in v šolskem letu
2002/2003”.

4. člen
V 7. členu se za letnico “2000/2001” črta beseda “in”

ter se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se
doda novo besedilo “in v šolskem letu 2002/2003”.

V navedbi številke Uradnega lista Uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih
šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostni-
kov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol se
v oklepaju za številko 16/98 doda novo besedilo: “in št.
27/99” .

5. člen
V 8. členu se za letnico “2000/2001” črta beseda “in”

ter se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se
doda novo besedilo “in 2002/2003”.

6. člen
V prvem odstavku 9. člena se za letnico “2000/2001”

črta beseda “in” ter se nadomesti z vejico, za letnico
“2001/2002” pa se doda novo besedilo “in 2002/2003”.

7. člen
V 10. členu se za letnico 2000/2001” črta beseda “in”

ter se nadomesti z vejico, za letnico 2001/2002 pa se doda
novo besedilo “in 2002/2003”.

8. člen
V prvem odstavku 11. člena se v tretji alinei črta bese-

da “pa” in se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“– za vključitev v šolskem letu 2002/2003 pa najka-

sneje do 1. septembra 2001”.
V drugem odstavku se besedilo “ 60 dni” nadomesti z

besedilom “40 dni”.

9. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za letnico

“2000/2001” črta besedica “in“ in se nadomesti z vejico,
za letnico “2001/2002” pa se doda besedilo “in
2002/2003”.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določilo prejšnjega odstavka komisija

pri izboru osnovnih šol za vključitev v postopno uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem letu 2002/2003
upošteva le izpolnjevanje pogojev iz 5., 6. in 7. člena te
odredbe”.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

10. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določilo prejšnjega odstavka osnovne

šole prejmejo pisno obvestilo o izboru za vključitev v posto-
pno uvajanje programa 9-letne osnovne šole v šolskem letu
2002/2003 najkasneje do 15. novembra 2001”.

11. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-136/2001
Ljubljana, dne 20. julija 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

3273. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in standardih ter elementih za
sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za
organizacijo in financiranje programa 9-letne
osnovne šole iz državnega proračuna

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96
in 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

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

o normativih in standardih ter elementih
za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga

za organizacijo in financiranje programa
9-letne osnovne šole iz državnega proračuna

1. člen
V odredbi o normativih in standardih ter elementih za

sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in
financiranje programa 9-letne osnovne šole (Uradni list RS,
št. 27/99) se v tretji alinei 2. člena črta vejica in doda
besedilo, ki se glasi: “in dodatno strokovno pomoč učen-
cem s posebnimi potrebami,”

2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V kombiniranem oddelku iz dveh razredov oziroma

oddelku za izvedbo skupinskega dela z učenci iz treh in več
razredov, se drugi strokovni delavec vključi v vzgojno-izobra-
ževalno delo v obsegu 10 ur, če je v oddelku najmanj 12
učencev.”

3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Tedenska učna obveznost ravnatelja oziroma ravnate-

lja organizacijske enote je v okviru delovne obveznosti v
osnovnih šolah:

– z 8 oddelki in manj 6 ur pouka ali 12 ur svetovalnega
dela,

– z 9–10 oddelki 5 ur pouka ali 10 ur svetovalnega
dela,

– z 11–12 oddelki 4 ure pouka ali 8 ur svetovalnega
dela,

– s 13–14 oddelki 3 ure pouka ali 6 ur svetovalnega
dela,

– s 15–16 oddelki 2 uri pouka ali 4 ure svetovalnega
dela”.

Ravnatelj osnovne šole, ravnatelj, ki opravlja funkci-
jo direktorja in ravnatelj organizacijske enote z več kot
16 oddelki, v okviru delovne obveznosti nima učne ob-
veznosti.
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Poleg predpisane učne obveznosti lahko ravnatelj uči
tedensko še največ 5 ur oziroma opravi 10 ur svetovalnega
dela.

Ure pouka oziroma svetovalnega dela, ki jih opravi
ravnatelj šole, ravnatelj organizacijske enote in ravnatelj, ki
opravlja funkcijo direktorja nad predpisano učno obveznos-
tjo, se določijo v pogodbi o zaposlitvi.

Za določitev učne obveznosti ravnatelja se upoštevajo
čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega
dela z učenci iz treh ali več razredov, bolnišnični oddelki,
oddelki podaljšanega bivanja in oddelki predšolske vzgoje.”

4. člen
V 7. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Za sistemizacijo delovnega mesta pomočnika ravnate-

lja in za določitev njegove učne obveznosti se upoštevajo
čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega
dela z učenci iz treh ali več razredov, bolnišnični oddelki in
oddelki podaljšanega bivanja.”

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:

“14.a člen
(spremljevalec gibalno oviranega učenca)

V osnovni šoli se na podlagi odločbe o usmeritvi gibal-
no oviranega učenca sistemizira delovno mesto spremljeval-
ca. Imeti mora štiriletno strokovno šolo ali gimnazijo.”

6. člen
V 16. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“V podružnici šole z majhnim številom oddelkov in učen-

cev, v kateri na osnovi normativov za posamezne vrste te-
hničnih del ni mogoče sistemizirati ustreznih deležev delov-
nih mest tehničnih delavcev, lahko šola sistemizira kombini-
rano delovno mesto ali delež kombiniranega delovnega me-
sta za opravljanje tehničnih del. Zaposleni mora imeti
končano osnovno šolo in potrdila o ustreznih tehničnih zna-
njih, ki so nujna za delo, ki ga opravlja.”

7. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

“17. člen
(Osnova za sistemiziranje delovnih mest administrativnih

in tehničnih delavcev)
Osnova za sistemiziranje delovnih mest hišnika-vzdrže-

valca, kurjača in hišnika kurjača so čisti in kombinirani od-
delki, oddelki za izvedbo skupinskega dela z učenci treh in
več razredov ter oddelki podaljšanega bivanja, za sistemizi-
ranje računovodskih in administrativnih delavcev pa tudi bol-
nišnični oddelki.”

8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Normativ za oblikovanje učnih skupin pri gospodinj-

stvu v 6. razredu, tehniki in tehnologiji v 6., 7. in 8. razredu
in največ 30 % ur likovne vzgoje v 7., 8. in 9. razredu ter
izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa,
prehrane ter tehnike in tehnologije, je 20 učencev.

Normativ za oblikovanje skupine pri športni vzgoji od 6.
razreda dalje je 20 učencev. Skupine se oblikujejo po spolu
v okviru enega razreda. V primeru, da je število učencev ali
učenk določenega razreda manjše, se skupine oblikujejo iz
sosednjih razredov. Kadar to ni mogoče, se učenci po spolu

delijo le v primeru, če je v posamezni skupini najmanj
8 učencev.”

9. člen
V 26. členu se v drugem odstavku v zadnji vrstici bese-

dilo “v 22. členu” nadomesti z besedilom ”v 24. členu”.

10. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. septembrom 2001.

Št. 011-133/2001
Ljubljana, dne 20. julija 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

3274. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in standardih v osnovnih šolah

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96
in 22/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

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

o normativih in standardih v osnovnih šolah

I
V odredbi o normativih in standardih v osnovnih šolah

(Uradni list RS, št. 37/97) se v poglavju II črta zadnja alinea
in se dodata novi osma in deveta alinea, ki se glasita:

– “ure dodatne strokovne pomoči učencem s posebni-
mi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi,

– 5 ur interesnih dejavnosti na skupino 5 učencev
4. razreda za preverjanje in ocenjevanje znanja in praktičnih
sposobnosti za vožnjo kolesa v prometu.”

II
V poglavju III se v točki 1.1.2. na koncu stavka črta

pika in doda besedilo, ki se glasi: “in dodatne strokovne
pomoči učencem s posebnimi potrebami.”

III
V poglavju V se besedilo v točkah 2.6., 2.7. in 2.8.

spremeni tako, da se glasi:
“2.6. Tedenska učna obveznost ravnatelja oziroma rav-

natelja organizacijske enote je v okviru delovne obveznosti v
osnovnih šolah:

– z 8 oddelki in manj 6 ur pouka ali 12 ur svetovalnega
dela,

– z 9–10 oddelki 5 ur pouka ali 10 ur svetovalnega
dela,

– z 11–12 oddelki 4 ure pouka ali 8 ur svetovalnega
dela,

– s 13–14 oddelki 3 ure pouka ali 6 ur svetovalnega
dela,

– s 15–16 oddelki 2 uri pouka ali 4 ure svetovalnega
dela.
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Ravnatelj osnovne šole, ravnatelj, ki opravlja funkcijo
direktorja in ravnatelj organizacijske enote z več kot
16 oddelki, v okviru delovne obveznosti nima učne obvez-
nosti.

2.7. Poleg predpisane učne obveznosti lahko ravnatelj
uči tedensko še največ 5 ur oziroma opravi 10 ur svetoval-
nega dela.

Ure pouka oziroma svetovalnega dela, ki jih opravi
ravnatelj šole, ravnatelj organizacijske enote in ravnatelj, ki
opravlja funkcijo direktorja nad predpisano učno obveznost-
jo, se določijo v pogodbi o zaposlitvi.

2.8. Za določitev učne obveznosti ravnatelja se upoš-
tevajo čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo sku-
pinskega dela z učenci iz treh ali več razredov, bolnišnični
oddelki, oddelki podaljšanega bivanja in oddelki predšolske
vzgoje.”

IV
V poglavju V se za točko 2.9.2. doda nova točka 2.9.3.,

ki se glasi:
“Za sistemizacijo delovnega mesta pomočnika ravnate-

lja in za določitev njegove učne obveznosti se upoštevajo
čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega
dela z učenci iz treh ali več razredov, bolnišnični oddelki in
oddelki podaljšanega bivanja.”

V
V poglavju VI se doda nova točka 3.5., ki se glasi:
“Kot osnova za sistemizacijo delovnih mest iz točk 3.1.,

3.2. in 3.3. se štejejo čisti in kombinirani oddelki ter bolni-
šnični oddelki in oddelki za izvedbo skupinskega dela z
učenci treh in več razredov.”

VI
V poglavju VII se v 4. točki dodajo besede “ter druga

dela.”

VII
V poglavju VII se doda nova točka 4.8., ki se glasi:
“V podružnični šoli z majhnim številom oddelkov in

učencev, v kateri na osnovi normativov za posamezne vrste
tehničnih del ni mogoče sistemizirati ustreznih deležev de-
lovnih mest tehničnih delavcev, lahko šola sistemizira kom-
binirano delovno mesto ali delež kombiniranega delovnega
mesta za opravljanje tehničnih del. Zaposleni mora imeti
končano osnovno šolo in potrdila o ustreznih tehničnih zna-
njih, ki so nujna za delo, ki ga opravlja.”

VIII
V poglavju VII se doda nova točka 4.9., ki se glasi:
“Osnova za sistemiziranje delovnih mest hišnika-vzdr-

ževalca, kurjača in hišnika kurjača so čisti in kombinirani
oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega dela z učenci treh
in več razredov ter oddelki podaljšanega bivanja, za sistemi-
ziranje računovodskih in administrativnih delavcev pa tudi
bolnišnični oddelki.”

IX
V poglavju VII se doda nova točka 4.10., ki se glasi:
“V osnovni šoli se na podlagi odločbe o usmeritvi gibal-

no oviranega učenca sistemizira delovno mesto spremljeval-
ca. Imeti mora štiriletno strokovno šolo ali gimnazijo.”

X
V poglavju VII se v točkah 4.3., 4.4., 4.5. in 4.6.

beseda “strokovno” zamenja z besedo “poklicno”.

XI
V poglavju VIII se v točki 5.8. dodata nova drugi in tretji

odstavek, ki se glasita:
“Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja

v dvojezični osnovni šoli je 24 učencev.
Normativ za oddelek podaljšanega bivanja v dvojezični

osnovni šoli, ki je kombiniran iz dveh razredov je 21 učen-
cev, iz treh in več razredov pa 18 učencev.”

XII
V poglavju VIII se doda nova točka 5.10., ki se glasi:
“Če so v oddelek osnovne šole ali v oddelek podaljša-

nega bivanja usmerjeni učenci s posebnimi potrebami, se
število učencev v oddelku lahko zniža.

V posamezen oddelek so lahko usmerjeni največ trije
učenci s posebnimi potrebami.

Normativ za oblikovanje oddelka iz prvega odstavka
tega člena je od 18 do 28 učencev.

O številu učencev v oddelku odloči šolska strokovna
skupina ob upoštevanju odločbe komisije za usmerjanje.

V primeru, da ob vključitvi učenca oziroma učencev s
posebnimi potrebami, odločitev šolske strokovne skupine o
znižanju števila učencev v oddelku zahteva povečanje števila
oddelkov, mora šola pridobiti soglasje pristojnega upravne-
ga organa.”

XIII
V poglavju IX se za točko 6.1. vključi nova točka 6.1.1.,

ki se glasi:
“Normativ za oblikovanje skupine pri športni vzgoji od

5. razreda dalje je 20 učencev. Skupine se oblikujejo po
spolu v okviru enega razreda. V primeru, da je število učen-
cev ali učenk določenega razreda manjše, se skupine obli-
kujejo iz sosednjih razredov. Kadar to ni mogoče, se učenci
po spolu delijo le v primeru, če je v posamezni skupini
najmanj 8 učencev.”

XIV
V poglavju X se v točki 7.2. v drugi vrstici, za številko

5.9. vrine besedilo, ki se glasi:
“in skupin v točkah 6.1. in 6.1.1.”

XV
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. septembrom 2001.

Št. 011-135/01
Ljubljana, dne 20. julija 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

3275. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in standardih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96
in 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
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O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe

o normativih in standardih za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov

s posebnimi potrebami

I
V odredbi o normativih in standardih za vzgojo in izo-

braževanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.
39/97) se poglavje I spremeni tako, da se glasi:

“Normativi in standardi, ki jih določa ta odredba, obse-
gajo učno obveznost strokovnih delavcev, učno obveznost
ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, merila za oblikovanje
svetovalne službe, knjižnice, administrativno-računovodske
in tehnične službe, ter merila za oblikovanje oddelkov in
skupin za izvajanje prilagojenih izobraževalnih programov,
posebnih programov vzgoje in izobraževanja in vzgojnih pro-
gramov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami in v drugih vzgojno-izobraže-
valnih zavodih, ki imajo enote ali oddelke za vzgojo in izobra-
ževanje otrok s posebnimi potrebami.”

II
V prvem odstavku poglavja II se besedilo “vsebine po-

sebnega programa vzgoje in izobraževanja” nadomesti z
besedilom “vsebine posebnih programov vzgoje in izobraže-
vanja”. Besedilo “vsebine vzgojnega dela, opredeljene z
vzgojnim programom” se nadomesti z besedilom “vsebine
vzgojnega dela, opredeljene z vzgojnimi programi”.

III
V točki 1.1. poglavja II se doda peta alinea, ki se glasi:
“– 40 ur za spremljevalca gibalno oviranih otrok.”

IV
Naslov točke 1.2. poglavja II se spremeni tako, da se

glasi:
“Posebni program in prilagojeni programi srednjega

poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.”

V
V točki 1.2. poglavja II se doda peta alinea, ki se glasi:
“– 40 ur za spremljevalca gibalno oviranih otrok.”

VI
Naslov točke 1.3. poglavja II se spremeni tako, da se

glasi:
“Vzgojni programi.”

VII
Prvi stavek petega odstavka poglavja III se spremeni

tako, da se stavek glasi:
“Ura pouka v posebnem programu in v prilagojenem

programu poklicnega oziroma srednjega strokovnega izo-
braževanja, ki se izvaja v splošnih in specializiranih učilni-
cah, laboratorijih in šolskih delavnicah, traja 45 minut.”

VIII
Četrta alinea točke 4.4. poglavja VII se spremeni tako,

da se glasi:
“– v oddelku, v katerem se izvaja prilagojen izobraže-

valni program, ki ne zagotavlja pridobitve enakovrednega
izobrazbenega standarda in v katerem so težko gibalno ovi-
rani otroci in mladostniki, eno delovno mesto.”

IX
Peta alinea točke 4.4. poglavja VII se spremeni tako,

da se glasi:
“– v vzgojni skupini, v kateri so težko gibalno ovirani

otroci in mladostniki, največ dve delovni mesti.”

X
V točki 4.4. poglavja VII se doda nova šesta alinea, ki

se glasi:
“– v oddelku, v katerem se izvaja prilagojen izobraže-

valni program ali pa poseben program za gibalno ovirane
otroke, se sistemizira 1 delovno mesto spremljevalca, ki
mora imeti štiriletno strokovno šolo ali gimnazijo. Število
delavcev se lahko poveča glede na vrsto in stopnjo primanj-
kljajev, ovir oziroma motenj vključenih učencev oziroma dija-
kov. V tem primeru mora zavod pridobiti soglasje pristojnega
upravnega organa.”

XI
V poglavju VIII se doda točka 5.3.5., ki se glasi:
“Normativ za oblikovanje skupine, v kateri se izvaja

poseben program, je 8 dijakov. Število dijakov se lahko
zniža, če to narekuje vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire
oziroma motnje, vendar morajo biti v oddelku najmanj
4 dijaki.”

XII
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. septembrom 2001.

Št. 011-134/2001
Ljubljana, dne 20. julija 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

3276. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti  stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti  stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 190,65 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 54/01).
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3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 17. julij 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

3277. Odredba o podrobnejših pogojih in postopku
izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena uredbe o uredi-
tvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za
gospodarstvo

O D R E D B O
o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe

intervencijskega nakupa žit letine 2001

1. člen
(uvedba intervencijskega nakupa)

Ta odredba določa pogoje za odkup žit, ki so predmet
intervencijskega nakupa, pod katerimi v skladu z uredbo o
ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01), (v nadaljnjem
besedilu: uredba o ureditvi trga z žiti) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve (v nadaljevanju: zavod) nakupuje,
skladišči in prodaja odkupljene količine žit letine 2001,
pridelane v Republiki Sloveniji.

2. člen
(obdobje intervencijskega nakupa)

Intervencijski nakup se izvaja:
– od 1. septembra 2001 do 31. decembra 2001 za

pšenico, rž in ječmen, ter
– od 1. decembra 2001 do 28. februarja 2002 za

koruzo.

3. člen
(količina žit)

Najmanjša količina, ki je lahko predmet intervencijske-
ga nakupa, znaša za posameznega pridelovalca oziroma
posamezno združenje:

– 7.500 kg za pšenico, rž, ječmen in
– 10.000 kg za koruzo.

4. člen
(ponudba)

Pridelovalci ali združenje pridelovalcev (zadruge), ki ne
uspejo prodati žit tržnim odkupovalcem, lahko neprodane
količine ponudijo zavodu v intervencijski nakup.

Pisna ponudba mora biti vložena na obrazcu “Ponudba
za intervencijski nakup žit letine 2001“, ki je sestavni del te
odredbe in jo ponudniki prejmejo na zavodu.

5. člen
(izvajalci intervencijskega nakupa)

Zavod izbere izvajalce intervencijskega nakupa v skla-
du s pogoji iz 10. člena uredbe o ureditvi trga z žiti in v

skladu s podrobnejšimi pogoji, ki jih zavod določi v javnem
razpisu.

V skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, zavod
izbrane lokacije intervencijskih skladišč objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

6. člen
(stroški intervencijskega nakupa)

Zavod bo za operativno tehnična dela izvajalcem odku-
pa priznaval naslednje stroške:

– prevzem, tehtanje in vnos v silos,
– računalniška obdelava podatkov,
– skladiščenje,
– odprema žit.

7. člen
(stroški transporta)

Stroške prevoza pšenice, rži, ječmena ali koruze do
intervencijskega skladišča, krije ponudnik, če lokacija inter-
vencijskega skladišča ni oddaljena več kot 25 km od kraja,
kjer je bilo žito skladiščeno v času ponudbe.

Če je lokacija intervencijskega skladišča v času ponud-
be oddaljena od mesta skladiščenja več kot 25 km, krije
transportne stroške zavod, vendar največ do višine, ki jo
prizna prevozniku blaga, izbranemu na javnem razpisu.

8. člen
(količinski in kakovostni prevzem)

Količinski in kakovostni prevzem žit se opravi v inter-
vencijskih skladiščih. Pri prevzemu so prisotni ponudnik,
izvajalec intervencijskega nakupa in predstavnik neodvisne
kontrolne institucije, ki jo na podlagi javnega razpisa izbere
zavod.

9. člen
(analize kakovosti)

Vsa dela v zvezi z opravljanjem vzorčenja in analiz kako-
vosti žit, ki so predmet intervencijskega nakupa opravlja
neodvisna kontrolna institucija, ki jo na podlagi javnega raz-
pisa izbere zavod.

Kontrola kakovosti, to je vzorčenje in analiza kakovosti
žit, odkupljenih v intervencijskem nakupu, se izvaja po meto-
dah, določenih z veljavnimi predpisi o kakovosti žit. Vse-
bnost surovih beljakovin v pšenici se določa z IR analizatorji,
ki jih po enotni metodologiji umeri živinorejski-veterinarski
zavod za Pomurje, oddelek za kmetijsko raziskovanje Mur-
ska Sobota. Število padanja se pri pšenici in rži ugotavlja s
preskusno metodo, določeno s standardom SIST ISO 3093:
1997 Žito in mlevski žitni proizvodi – določanje števila pada-
nja (z metodo razglasitve prevzet mednarodni standard ISO
3093 1982 Cereals Determination of falling number).

10. člen
(stroški analiz kakovosti)

Zavod v celoti krije stroške vzorčenja, stroške analiz
kakovosti pšenice, rži ječmena ali koruze pa največ do viši-
ne 4.800 SIT na posamezno analizo. Analiza kakovosti mo-
ra biti opravljena na vse zahtevane parametre za posamezne
vrste žit, opredeljene v 26. členu uredbe o ureditvi trga z žiti.
Če so stroški analiz kakovosti višji, krije razliko med višino,
ki jo krije zavod, in dejanskimi stroški analize ponudnik žit za
intervencijski nakup.
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11. člen
(dokončni prevzem)

Zavod prevzame žita, ki so predmet intervencijskega
nakupa, če kakovost ustreza vsaj minimalnim pogojem gle-
de kakovosti, ki je določena v 27. členu uredbe o ureditvi
trga z žiti.

Zavod prevzame ponujeno pšenico, rž, ječmen ali ko-
ruzo najkasneje v roku 60 dni od dneva, ko je bila ponudba
prejeta oziroma najkasneje do 31. decembra 2001 za pše-
nico, rž in ječmen in do 28. februarja 2002 za koruzo.

12. člen
(tehtanje žit)

Zavod in ponudnik priznavata tehtanje, opravljeno na
tehtnici v intervencijskem skladišču. Za pošiljke prispele z
železnico, velja teža uradnega železniškega tehtanja.

Ugotovljena teža velja za ponudnika in za obračun in-
tervencijskega nakupa.

13. člen
(sušenje žit)

V primeru, da žita ponujena v intervencijski nakup,
vsebujejo nad 14,5% vlage, jo mora ponudnik oziroma pri-
delovalec predhodno osušiti oziroma plača stroške sušenja
ter nosi količinsko razliko osuška do 14, 5%, vlage ugotov-
ljene po formuli:

Teža x (vhodna vlaga v % – izhodna vlaga v %)
100 – izhodna vlaga v %

14. člen
(cena)

Cena, ki jo zavod plača ponudniku oziroma prideloval-
cu, se določi glede na standardno kakovost, ki je določena
v 26. členu uredbe o ureditvi trga z žiti.

Če ugotovljena kakovost žit, ki so predmet intervencij-
skega nakupa, odstopa od standardne kakovosti iz 26. čle-
na uredbe o ureditvi trga z žiti, se cena, ki jo zavod plača
pridelovalcu, glede na intervencijsko ceno zviša oziroma
zniža v skladu s tretjim, četrtim, petim, šestim, sedmim in
osmim odstavkom 6. člena uredbe o ureditvi trga z žiti.

15. člen
(rok plačila v intervencijskem nakupu)

Zavod plača pšenico, rž, ječmen ali koruzo, ki so pred-
met intervencijskega nakupa, v tridesetih dneh od dneva
prejema računa, potrjenega s strani izvajalca intervencijskih
nakupov, kateremu mora biti priloženo:

– analizni izvid o kakovosti žit, izdan s strani neodvisne
kontrolne institucije, izbrane na javnem razpisu,

– obračunski list,
– dobavnico za prodano žito,
– prevzemnica izvajalca intervencijskih nakupov.
Za izplačilo bodo upoštevani samo tisti računi s popol-

no dokumentacijo, ki bodo dostavljeni zavodu najkasneje
do 31. marca 2002.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-01-26/01

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

Soglašam!
Ministrica

 za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
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Priloga

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska 106
1000 Ljubljana
Telefon: 01/589 73 00
Telefax: 01/589 73 47

PONUDBA ZA INTERVENCIJSKI NAKUP ŽIT LETINE 2001

1. PODATKI O PONUDNIKU

Ime in priimek oziroma naziv firme ponudnika: ..............................................…………………………………….
...................................................…………………………………

Naslov oziroma sedež ponudnika: ………………………………………………………...........................

2. PODATKI O PONUJENIH KOLIČINAH ŽIT
Vrsta ponujenega žita (označite):

£ pšenica £ rž £ ječmen £ koruza

Ponujena količina: …………….kg
Letina žetve: ……………….
Kraj skladiščenja žita v času oddaje ponudbe:

Skladišče: ………………………………………………………………………………….......
Točen naslov skladišča: ……………………………………………………………………....

Najbližje intervencijsko skladišče: ……………………………………………………….

Predviden način transporta do intervencijskega skladišča (označite):

£ cestni £ železniški

Ocenjena kakovost ponujenega žita:
Vsebnost vlage ………%
Količina surovih beljakovin ………%
Hektolitrska masa ………kg/100 l
Število padanja ………
Delež primesi ………%

Priložen analizni izvid o kakovosti žit:
£ da £ ne

3. IZJAVA PONUDNIKA
……………………………………..................... (navedite svoje ime in priimek) izjavljam, da so v ponudbi navedene
količine žit pridelane v Republiki Sloveniji.
Območje pridelave: ……………………………………

V ………...................……, dne …………..........….
…………………..................……

podpis ponudnika
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3278. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko, št. 13-04/95
z dne 29. 11. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Murska Sobota, za obdobje od
1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Vzhodno Goričko na ravneh celotne gozdnogospo-
darske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestav-
ni del te odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Vzhodno Goričko je izdelan v treh izvodih
za 4719,68 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodar-
skem območju Murska Sobota, v občinah Moravske Topli-
ce, Gornji Petrovci in Puconci, oziroma v katastrskih obči-
nah Suhi vrh, Kukeč, Sebeborci, Bokrači, Krnci, Ivanovci,
Kančevci, Lončarovci, Ratkovci, Berkovci, Ivanjševci, Sre-
dišče, Prosenjakovci, Selo, Fokovci, Andrejci, Moravske
Toplice, Tešanovci, Vučja Gomila, Čikečka vas, Pordašinci,
Motvarjevci, Bukovnica, Filovci in Bogojina.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko je na vpo-
gled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobo-
ta, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi doku-
mentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Vzhodno Goričko.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-13-1/00
Ljubljana, dne 10. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3279. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Požarje

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 –
ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Požarje

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Požarje, št. 05-27/98 z dne
19. 4. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Požarje na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Požarje je izdelan v treh izvodih za 3102,81
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Postojna, v Občini Loška dolina, oziroma v katastrskih obči-
nah Babno Polje, Babna Polica, Iga vas in Vrh.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Požarje je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Po-
stojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Stari trg, C. Notranjskega odreda
6, Stari trg pri Ložu, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljublja-
na, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Požarje.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-1/99
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3280. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Škofja Loka

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Škofja Loka

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Škofja Loka, št. 03-15/97 z
dne 28. 5. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Sloveni-
je, Območna enota Kranj, za obdobje od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2006.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Škofja Loka na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Škofja Loka je izdelan v treh izvodih za
6723,15 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Kranj, v Občini Škofja Loka, oziroma v katastrskih
občinah Reteče, Godešič, Suha, Stari dvor, Dorfarje, Pev-
no, Križna gora, Stara Loka, Škofja Loka, Sopotnica, Zmi-
nec, Staniše, Ožbolt, Barbara, Draga in Puštal.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Škofja Loka je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Kranj, C. Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Škofja Loka, Partizanska
c. 22, Škofja Loka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljublja-
na, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Škofja Loka.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-03-1/00
Ljubljana, dne 10. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3281. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Slivnica

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Slivnica

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Slivnica, št. 05-35/98 z dne
19. 4. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Slivnica na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Slivnica je izdelan v treh izvodih za 3493,29
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Postojna, v občinah Bloke in Cerknica, oziroma v katastr-
skih občinah Begunje pri Cerknici, Selšček, Ulaka, Radlek,
Grahovo in Cerknica.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Slivnica je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Po-
stojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerkni-
ca, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splo-
šnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodar-
ske enote Slivnica.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-2/99
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3282. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Briga

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Briga

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Briga, št. 06-55/97 z dne
22. 6. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2006.
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Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Briga na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Briga je izdelan v treh izvodih za 2905,85
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Kočevje, v občinah Kočevje in Osilnica, oziroma v katastr-
skih občinah Bosljiva loka, Borovec, Kočevska reka, Novi
Lazi, Štalcerji in Briga.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Briga je na vpogled na se-
dežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Koče-
vje, Rožna ul. 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Kočevska Reka, Kočevska Reka
40, Kočevska Reka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljublja-
na, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Briga.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-6/19-98
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3283. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jurklošter

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jurklošter

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Jurklošter, št. 09-45/97 z dne
1. 6. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2006.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Jurklošter na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Jurklošter je izdelan v treh izvodih za
3898,30 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodar-
skem območju Celje, v Občini Laško, oziroma v katastr-
skih občinah Lokavec, Paneče, Jurklošter, Marijina vas in
Mrzlo polje.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Jurklošter je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ce-
lje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Laško, Trubarjeva 35, Laško, in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Repu-
blike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Jurklošter.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-09/12-98
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3284. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Celje

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Celje

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Celje, št. 09-35/99 z dne
18. 9. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2008.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Celje na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Celje je izdelan v treh izvodih za 5456,36
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Celje, v občinah Celje, Štore in Vojnik, oziroma v katastrskih
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občinah Arclin, Brezova, Bukovžlak, Celje, Kompole, Košni-
ca, Lisce, Medlog, Pečovje, Ogorevc, Ostrožno, Prožinska
vas, Rožni vrh, Rupe, Sp. Hudinja, Svetina, Škofja vas,
Šentjungert, Šmartno, Šmiklavž, Teharje, Tremerje, Trnov-
lje, Zagrad in Zvodno.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Celje je na vpogled na se-
dežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje,
Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slove-
nije, Krajevne enote Celje, Lava 6, Celje, in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,
Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogo-
spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-09-1/00
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3285. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina, št. 05-17/00 z
dne 31. 8. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Sloveni-
je, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2009.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Jurjeva dolina na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Jurjeva dolina je izdelan v treh izvodih za
2050,89 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodar-
skem območju Postojna, v občinah Pivka in Ilirska Bistrica,
oziroma v katastrskih občinah Jurjeva dolina, Bač in Korit-
nice.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdo-
ve Slovenije, Krajevne enote Knežak, Knežak 202a, Kne-
žak, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splo-
šnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodar-
ske enote Jurjeva dolina.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-4/00
Ljubljana, dne 3. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3286. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Goričko I

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 59/99 –
ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spre-
jel dne 3. 7. 2001

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Goričko I

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko I,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31a, Gornji Petrovci. Javna
razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe

lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gor-
nji Petrovci.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
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5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-13-5/00
Ljubljana, dne 3. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3287. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Goričko II

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 59/99 –
ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spre-
jel dne 3. 7. 2001

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Goričko II

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko II,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31a, Gornji Petrovci. Javna
razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe

lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gor-
nji Petrovci.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-13-6/00
Ljubljana, dne 3. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3288. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Čičarija

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 59/99 –
ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spre-
jel dne 3. 7. 2001

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Čičarija

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Kozina, Reška c.14, Kozina. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kozina.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-14-8/00
Ljubljana, dne 3. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3289. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 59/99 –
ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spre-
jel dne 12. 7. 2001

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote
Ribnica na Pohorju
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1
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ribnica na
Pohorju, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2010.

2
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Podvelka, Podvelka 1, Podvelka. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Podvelka.

4
V času javne razgrnitve bo v prostorih gostišča »pri

Vidi«, Ribnica na Pohorju 23, Ribnica na Pohorju, organizi-
rana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih
prostorih ter na kraju javne razgrnitve objavljen naknadno.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-12-2/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3290. Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega
programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije
2001–2006«

Na podlagi 5. člena pravilnika o pogojih in postopkih
izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih pro-
gramov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za pod-
poro strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih
javnega interesa (Uradni list RS, 46/01) ministrica za šol-
stvo, znanost in šport in naročniki sprejemajo

S K L E P
o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa
(CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006«

I
CRP »Konkurenčnost Slovenije« se oblikuje za obdob-

je od 2001–2006.

II
CRP »Konkurenčnost Slovenije« ima devet težišč ozi-

roma devet okvirnih programov CRP, ki povezujejo mrežne
raziskovalno-razvojne programe več sektorskih področij in
so glede na nacionalne prioritete naslednja:

Težišča CRP
1. Konkurenčnost gospodarstva,
2. Učinkovitost države in razvoj demokracije,

3. Človeški viri in socialna kohezivnost,
4. Gospodarska infrastruktura,
5. Uravnotežen regionalni in prostorski razvoj ter raz-

vojna vloga okolja,
6. Celostni razvoj na področju varnosti živil, zdrave

prehrane ter podeželja,
7. Mednarodni odnosi in nacionalna varnost,
8. Narodna identiteta, pluralnost in mednarodne inte-

gracije,
9. Informacijska družba (ID).

III
Sestavni del tega sklepa je tabela 1, s katero so

določena:
– področja, v okviru posameznih težišč CRP,
– ministrstva in drugi proračunski uporabniki, ki so

glede na svoje pristojnosti in interes za raziskave in njihove
rezultate, vključeni v posamezno težišče CRP,

– ministrstvo, ki je koordinator področij za posamezno
težišče CRP in na katerem je sedež strokovnega sveta za
posamezno težišče,

– ministrstvo oziroma drug proračunski uporabnik, ki
predlaga namestnika vodje strokovnega sveta.

IV
Mrežni raziskovalno-razvojni programi se bodo izvajali

na podlagi dispozicij, oziroma na podlagi prednostnih
okvirnih raziskovalno-razvojnih programov, za obdobje od
2001 do 2006, ki jih bodo strokovni sveti za težišča CRP
izdelali do 1. 12. 2001.

V
Sredstva za izvajanje mrežnih raziskovalno-razvojnih

programov CRP bo zagotavljalo Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport in drugi proračunski uporabniki, ki so vključeni
v CRP iz proračunskih sredstev, ki jih zagotavljajo za ta
namen.

Št. 717/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

Naročniki:

Državni zbor Ministrstvo za delo, družino
Republike Slovenije in socialne zadeve

Borut Pahor l. r. dr. Vlado Dimovski l. r.
predsednik minister

Ministrstvo za gospodarstvo Ministrstvo za finance
dr. Tea Petrin l. r. mag. Anton Rop l. r.

ministrica minister

Ministrstvo za informacijsko Ministrstvo
družbo za kulturo

dr. Pavle Gantar l. r. prof. Andreja Rihter l. r.
minister ministrica

Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za notranje
gozdarstvo in prehrano zadeve
mag. Franci But l. r. dr. Rado Bohinc l. r.

minister minister
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Ministrstvo Ministrstvo za okolje
za obrambo in prostor

dr. Anton Grizold l. r. mag. Janez Kopač l. r.
minister minister

Ministrstvo za pravosodje Ministrstvo za promet
mag. Ivan Bizjak l. r. Jakob Presečnik l. r.

minister minister

Ministrstvo Ministrstvo za zunanje
za zdravje zadeve

prof. dr. Dušan Keber l. r. dr. Dimitrij Rupel l. r.
minister minister

Služba vlade Urad vlade za makroekonomske
za evropske zadeve analize in razvoj

Igor Bavčar l. r. dr. Janez Šušteršič l. r.
minister direktor

Urad vlade za informiranje Agencija za regionalni razvoj
dr. Alja Brglez l. r. Ivo Piry l. r.

direktorica direktor

3291. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna
merila in merilne sisteme za zvezno in
dinamično merjenje količin tekočin razen vode

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in petega odstav-
ka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00)
izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za pretočna merila
in merilne sisteme za zvezno in dinamično

merjenje količin tekočin razen vode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa bistvene in posebne zahteve, ki jih

morajo izpolnjevati pretočna merila in merilni sistemi za zvez-
no in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (v na-
daljnjem besedilu: merilni sistemi) in njihovi sestavni deli,
postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih
overitev in način označevanja pretočnih meril in merilnih
sistemov.

Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako MP-10.

2. člen
Šteje se, da merilni sistem, ki izpolnjuje vse zahteve

mednarodnega priporočila OIML R 117, OIML R 105, OIML
R 86 ali OIML R 81, izpolnjuje tudi zahteve tega pravilnika.

3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

men:
1. pretočno merilo je merilo, načrtovano za zvezno

merjenje, shranjevanje in kazanje količine tekočine, ki pri
danih pogojih merjenja steče skozi merilni element v zapr-
tem in popolnoma polnem vodu;

2. merilni sistem je sistem, ki vključuje pretočno merilo
in vse naprave, potrebne za zagotovitev točnega merjenja ali
namenjene za lažje merjenje (dodatne in pomožne naprave);

3. dodatne naprave so naprave, ki opravljajo funkcije,
neposredno udeležene v zbiranju, prenašanju ali kazanju
merilnih rezultatov, kot na primer:

– naprava za vračanje na ničlo,
– tiskalnik,
– pomnilnik,
– kazalnik denarnega zneska,
– kazalnik skupne prostornine (totalizator),
– naprava za pretvorbo,
– naprava za predhodno nastavitev,
– samopostrežna naprava;
(Dodatne naprave so lahko del računalnika ali del pre-

točnega merila, lahko pa so tudi samostojne naprave.)
4. pomožne naprave so vse druge naprave, ki zagotav-

ljajo pravilno merjenje, olajšajo delo ali lahko kakorkoli vpli-
vajo na meritve, na primer:

– naprava za odstranjevanje plinov,
– indikator plina,
– kontrolno steklo,
– filter,
– črpalka,
– naprava, ki predstavlja referenčno točko,
– naprava za preprečevanje vrtinčenja,
– cevi,
– ventili,
– gumene cevi;
5. referenčna točka je točka, v kateri se tekočina spre-

jema ali oddaja;
6. merjena veličina je veličina, ki se meri;
7. vplivna veličina je veličina, ki ni merjena veličina,

vendar vpliva na merilni rezultat;
8. nazivni pogoji delovanja so vrednosti merjene in

vplivnih veličin, ki določajo normalne delovne pogoje merila;
9. normalni pogoji so določeni pogoji, pri katerih je

podan merilni rezultat po pretvorbi;
10. najmanjša količina merjenja je najmanjša količina

tekočine, katere merjenje je za dani merilni sistem mero-
slovno sprejemljivo;

11. motnja je vplivna veličina, ki ne spada med vplivne
veličine, ki določajo normalne delovne pogoje merila in ka-
terih vrednosti ter zahteve za obnašanje so predpisane;

12. kritična vrednost spremembe merilnega rezultata
je vrednost, pri kateri postane sprememba vrednosti meril-
nega rezultata nesprejemljiva. Ta vrednost se izraža v enakih
merskih enotah kot merilni rezultat;

13. neposredna prodaja je trgovinska transakcija, pri
kateri:

– je merilni rezultat osnova za določitev cene, ki se
plača, in

– morajo stranke, udeležene v transakciji, sprejeti me-
rilni rezultat na kraju samem,

– se menjava lastnika in plačilo izvedeta takoj ali pa se
takoj določijo obveznosti strank kot rezultat strinjanja vseh
udeleženih strank z merilnim rezultatom;

14. merilni sistem za odpadne vode je merilni sistem,
ki je namenjen za merjenje pretoka odpadnih vod v odprtih
kanalih in ceveh s prosto gladino.

4. člen
Drugi deli merilnega sistema so podrobneje določeni

v poglavju “Terminology“ mednarodnega priporočila
OIML R 117 (v nadaljnjem besedilu: OIML R 117).

5. člen
Če več pretočnih meril, namenjenih za ločene meritve,

uporablja skupne elemente (računalnik, filter, odvajalnik pli-
nov, napravo za pretvorbo), se šteje, da vsako pretočno
merilo, vključno s skupnimi elementi, tvori svoj merilni si-
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stem. Če je več pretočnih meril namenjenih eni meritvi, pa
se šteje, da vsa pretočna merila tvorijo en merilni sistem.

II. PODROČJE UPORABE

6. člen
Merilni sistemi in njihovi sestavni deli, na katere se

nanaša ta pravilnik, se uporabljajo za merjenje naslednjih
tekočin:

– tekoče surove nafte in z njo povezanih proizvodov
(nafta, tekoči ogljikovodiki, utekočinjeni naftni plin, tekoča
goriva, maziva za stroje, industrijska olja...),

– prehrambnih tekočin (mleko in mlečni izdelki; pivo,
vino in druge alkoholne pijače; brezalkoholne gazirane in
negazirane pijače; rastlinska olja...),

– alkohola (čisti etanol) in mešanic etanola in vode,
– kemijskih produktov v tekočem stanju (HCl,

H2SO4...),
– kriogenih tekočin,
– vseh drugih tekočin (tudi destilirana voda, deionizira-

na voda, odpadne vode in tekočine, ki se uporabljajo za
kalibracijo rezervoarjev) razen hladne in tople pitne vode.

7. člen
Vse določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na merilne

sisteme, se smiselno uporabljajo tudi za merilne sisteme za
odpadne vode.

III. BISTVENE ZAHTEVE

8. člen
Proizvajalec mora določiti klimatsko, mehansko in elek-

tromagnetno okolje, za katerega je merilni sistem name-
njen, in pri tem poleg bistvenih zahtev upoštevati zahteve za
pogoje delovanja.

Klimatsko in mehansko okolje, v katerih se merilni si-
stem uporablja, se določita z naslednjimi razredi:

Razred C označuje klimatsko okolje.
V razred C1 spadajo zaprti prostori z zvezno kontrolo

temperature in brez kontrole vlažnosti.
V razred C2 spadajo zaprti prostori brez kontrole tem-

perature in vlažnosti.
V razred C3 spadajo odprti prostori.
Razred M označuje mehansko okolje.
V razred M1 spadajo prostori z vibracijami in sunki

manjše jakosti (zanemarljivo tresenje lahkih podpornih ele-
mentov, sunki zaradi loputanja z vrati...)

V razred M2 spadajo prostori, kjer je stopnja vibracij in
sunkov visoka (npr. zaradi delovanja strojev, mimo vozečih
vozil...).

V razred M3 spadajo prostori, kjer je stopnja vibracij in
sunkov zelo visoka (npr. če so merila nameščena neposre-
dno na stroje).

Kombinirana klimatska in mehanska okolja
Okolje C1 C2 C3

M1 A B C
M2 D E F
M3 G H I

Razred E označuje elektromagnetno okolje.
V razred E1 spadajo bivalni in poslovni prostori ter

okolje lahke industrije.
V razred E2 spadajo industrijska okolja.

9. člen
Na meroslovne lastnosti merilnega sistema ne sme biti

mogoče vplivati s priključitvijo poljubne naprave, preko pri-
ključene naprave ali preko katerekoli oddaljene naprave, ki
komunicira z merilom.

10. člen
Merilni rezultat je lahko prikazan na kazalniku ali natis-

njen.
Kazanje vsakega merilnega rezultata mora biti jasno in

nedvoumno ter opremljeno z znaki in napisi, ki so potrebni
za informiranje uporabnika o pomenu merilnega rezultata.
Pri normalnih pogojih uporabe mora biti odčitavanje eno-
stavno. Dodatna kazanja se lahko uporabljajo, če jih ni mo-
goče zamenjati z merilnimi rezultati.

Razdelek skale mora biti v obliki 1 x 10n, 2 x 10n ali
5 x 10n, kjer je n celo število. Merska enota ali njen simbol
morata biti navedena v neposredni bližini številčne vredno-
sti.

Če je merilni rezultat natisnjen, mora biti preprosto
čitljiv in neizbrisljiv.

Merilni sistem, ki se uporablja za neposredno prodajo,
mora biti načrtovan tako, da kaže merilne rezultate kupcu in
prodajalcu.

Merilni sistemi, ki so vključeni v distrubucijski sistem in
s katerih je mogoče merilne rezultate odčitavati z mobilno
enoto za zajemanje podatkov ali preko povezave na daljavo,
morajo imeti vgrajen kazalnik, namenjen stranki. Kazanje
tega kazalnika predstavlja merilni rezultat, ki se uporabi kot
osnova za obračun.

Merilni sistem, ki ni vključen v distribucijski sistem,
mora imeti napravo za trajno shranjevanje merilnih rezultatov
in informacij, ki omogočajo identifikacijo meritve, če so iz-
polnjeni vsi naslednji pogoji:

1. merilni sistem se uporablja pri neposredni prodaji,
2. meritev je neponovljiva,
3. merilo je ponavadi v uporabi brez prisotnosti proda-

jalca ali kupca.
Dodatno mora biti po zaključeni meritvi na zahtevo

mogoče dobiti trajni dokaz o merilnem rezultatu in informaci-
jo, potrebno za identifikacijo meritve.

11. člen
Vse bistvene zahteve veljajo smiselno tudi za pretočna

merila, ki se tipsko odobrijo in uporabljajo samostojno.

IV. POSEBNE ZAHTEVE

12. člen
Območje pretokov določi proizvajalec ob upoštevanju

naslednjih pogojev:
1. Območje pretokov merilnega sistema mora biti zno-

traj območja pretokov posameznih elementov merilnega si-
stema.
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2. Pretočno merilo

Vrsta tekočine Najmanjše razmerje Qmax: Qmin

Utekočinjeni plini (tudi kriogene tekočine) ali tekočine z viskoznostjo, ki je večja
ali enaka 20 mPas 5: 1
Vse druge tekočine 10: 1

3. Merilni sistem

Merilni sistem Vrsta tekočine Najmanjše razmerje Qmax: Qmin

Priprave za merjenje tekočih goriv Vse, razen utekočinjenega naftnega 10: 1
pri polnjenju rezervoarjev motornih plina
vozil

Utekočinjeni naftni plin 5: 1
Merilni sistem Kriogene tekočine 5: 1
Merilni sistemi na cevovodih in merilni – Ni določeno
sistemi za natovarjanje in raztovarjanje
ladij
Vsi drugi merilni sistemi – 2: 1

13. člen
Proizvajalec določi lastnosti tekočin z navedbo imena

ali vrste tekočine ali njenih značilnih lastnosti, kot so:
1. temperaturno območje,
2. območje tlaka,
3. območje gostote,
4. območje viskoznosti.

14. člen
Proizvajalec določi nazivne pogoje delovanja za meril-

ne sisteme in za pretočna merila, ki se odobrijo in uporablja-
jo samostojno, posebej še:

1. klimatsko in mehansko okolje razreda B, C ali I, v
katerem naj bi se uporabljal merilni sistem ali pretočno meri-
lo, ki se odobri in uporablja samostojno, skladno s tabelo v
8. členu tega pravilnika in z upoštevanjem naslednjih pogo-
jev glede temperaturnega območja:

– najmanjše območje 50 °C za razreda C in I
– najmanjše območje 30 °C za razred B,
2. napetost napajanja: nazivna AC napetost ali/in meje

DC napetosti,
3. normalne pogoje za pretvorbo.

15. člen
Za količine, ki so enake ali večje od dveh litrov ali

ekvivalentne mase, so največji dovoljeni pogreški kazanja
naslednji:

Razred točnosti

0.3 0.5 1.0 1.5 2.5 7.5*

Merilni
sistemi (A) 0,3% 0,5% 1,0% 1,5% 2,5% 7,5%

Pretočna
merila (B) 0,2% 0,3% 0,6% 1,0% 1,5% 5,0%

* Razred točnosti 7.5 se uporablja izključno za pretoč-
na merila in merilne sisteme za merjenje odpadne vode.

16. člen
Za količine, manjše od dveh litrov ali ekvivalentne ma-

se, so največji dovoljeni pogreški kazanja naslednji:

Merjena količina – V Največji dovoljeni pogrešek

V < 0,1 l 4 x vrednost iz tabele v 15. členu x 0,1 l
0,1 l ≤ V < 0,2 l 4 x vrednost iz tabele v 15. členu
0,2 l ≤ V < 0,4 l 2 x vrednost iz tabele v 15. členu x 0,4 l
0,4 l ≤ V < 1 l 2 x vrednost iz tabele v 15. členu
1 l ≤ V < 2 l Vrednost iz tabele v 15. členu x 2 l

Opomba: Vrednosti, podane v litrih, se pretvorijo v
ekvivalent mase pri merilih, ki kažejo maso.

17. člen
Ne glede na velikost merjene količine pa je velikost

največjega dovoljenega pogreška določena z večjo od na-
slednjih dveh vrednosti:

– absolutno vrednostjo največjega dovoljenega pogre-
ška, podano v tabeli v 15. členu ali v tabeli v 16. členu tega
pravilnika,

– absolutno vrednostjo največjega dovoljenega pogre-
ška za najmanjšo količino merjenja (Emin), določeno v 18.
členu tega pravilnika.

18. člen
Emin se določi na naslednji način:
Vmin ≥ 2 l ali ekvivalent mase
Za najmanjše merjene količine, večje ali enake 2 l (ali

ekvivalentne mase):
1. možnost: Emin mora izpolnjevati pogoj Emin > 2R, kjer

je R ločljivost kazalne naprave,
2. možnost: Emin je določen z izrazom: Emin = (2 Vmin) x

(A/100), kjer je Vmin najmanjša merjena količina in A števil-
čna vrednost, določena v vrsti A tabele v 15. členu.

Vmin < 2 l ali ekvivalent mase
Za najmanjše merjene količine, ki so manjše od dveh

litrov ali ekvivalentne mase, je Emin dvakratna vrednost, dolo-
čena v tabeli v 16. členu tega pravilnika, z upoštevanjem
vrste A v tabeli v 15. členu tega pravilnika.

19. člen
Za pretvorbo rezultata kazanja v prostornino pri normal-

nih pogojih ali v maso so največji dovoljeni pogreški podani
v vrsti A tabele v 15. členu tega pravilnika.
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20. člen
Največji dovoljeni pogreški naprave za pretvorbo pri

kazanju rezultata po pretvorbi so enaki ±(A – B), kjer sta A in
B vrednosti v tabeli v 15. členu tega pravilnika. Vendar pa
največji dovoljeni pogrešek ne sme biti manjši od večje od
naslednjih dveh vrednosti:

– polovice razdelka skale kazalne naprave za prikaz
rezultata po pretvorbi,

– polovice vrednosti, ki ustreza Emin.

21. člen
Deli naprave za pretvorbo, ki se lahko preskusijo loče-

no:
1. Računalnik
Največji dovoljeni pogrešek kazanja količine tekočine,

ki se uporabi za računanje (pozitiven ali negativen), je enak
eni desetini največjega dovoljenega pogreška, določenega
v vrsti A tabele v 15. členu tega pravilnika. Vendar pa najve-
čji dovoljeni pogrešek ne sme biti manjši od polovice razdel-
ka skale merilnega sistema, s katerim naj bi se računalnik
uporabljal.

2. Senzorji
Senzorji morajo biti najmanj tako točni, kot je navede-

no v tabeli:

Največji dovoljeni Razred točnosti merilnega sistema
pogreški pri meritvi

0.3 0.5 1.0 1.5 2.5 in 7.5

temperature 0,3 °C 0,5 °C 1,0 °C

tlaka manj kot 1 MPa: ± 50 kPa
od 1 do 4 MPa: ± 5%

nad 4 MPa: ± 200 kPa

gostote ±1 kg/m3 ±2 kg/m3 ±5 kg/m3

22. člen
Največji dovoljeni pogrešek pri računanju vsake karak-

teristične veličine za tekočino (pozitiven ali negativen) je
enak dvema petinama vrednosti, določene v 2. točki
21. člena tega pravilnika. Vendar pa največji dovoljeni po-
grešek ne sme biti manjši od polovice razdelka skale kazal-
ne naprave za kazanje rezultata po pretvorbi.

23. člen
Proizvajalec določi elektromagnetno okolje E1 ali E2, v

katerem naj bi se uporabljal merilni sistem ali pretočno meri-
lo, ki se tipsko odobri in uporablja samostojno.

Vplivi elektromagnetnih motenj na merilni sistem (ali
pretočno merilo, ki se tipsko odobri in uporablja samostoj-
no) so lahko naslednji:

– sprememba merilnega rezultata ni večja od kritične
vrednosti spremembe merilnega rezultata, določene v zad-
njem odstavku tega člena;

– kazanje merilnega rezultata pokaže trenutno spre-
membo, ki je ni mogoče interpretirati, jo shraniti ali prenesti
kot merilni rezultat. Pri sistemu s prekinitvami v tem primeru
merjenje ne sme biti mogoče;

– sprememba merilnega rezultata je večja od kritične
vrednosti spremembe merilnega rezultata, pri čemer mora
merilni sistem omogočiti, da se merilni rezultat dobi tik pred
doseženo kritično vrednostjo spremembe, in mora prekiniti
potek meritve pri sistemu s prekinitvami.

Kritična vrednost spremembe merilnega rezultata je
tista od naslednjih dveh vrednosti, ki je večja:

– ena petina največjega dovoljenega pogreška za do-
ločeno merjeno količino ali

– Emin.

24. člen
Merilni sistem mora biti izdelan tako, da so pogreški v

času enega leta od takrat, ko je bilo merilo prvič dano v
uporabo, pri normalni uporabi brez justiranja v mejah dva-
kratnega dovoljenega pogreška.

Največji dovoljeni pogreški merilnega sistema v upora-
bi med zaporednima overjanjema morajo biti manjši od dva-
kratnega največjega dovoljenega pogreška za merilni si-
stem, določenega v 15., 16. in 17. členu tega pravilnika.

Za pretočno merilo, ki se tipsko odobri in uporablja
samostojno, veljata smiselno enaki zahtevi kot za merilne
sisteme, navedeni v prvem in drugem odstavku tega člena,
le da se upoštevajo največji dovoljeni pogreški za pretočno
merilo (v 15., 16. in 17. členu tega pravilnika).

25. člen
Za vsako merjeno količino, povezano z isto meritvijo,

kazanja različnih naprav med seboj ne smejo odstopati za
več kot en razdelek skale, če imajo naprave enak razdelek
skale. Če imajo naprave različne razdelke skal, odstopanje
ne sme biti večje od največjega razdelka skale. Pri samo-
postrežnem sistemu pa morajo biti vsi razdelki skal naprav,
ki kažejo merilni rezultat, enaki in merilni rezultati se med
seboj ne smejo razlikovati.

26. člen
Merilni sistem mora praviloma vključevati samo eno

referenčno točko. Če je prisotnih več referenčnih točk, se
pod nobenim pogojem ne sme dopustiti delitev merjene
tekočine.

27. člen
Vpliv zraka ali drugih plinov v tekočini na merilni rezultat

ne sme preseči:
– 0,5% merjene količine za tekočine razen pitnih teko-

čin in za tekočine z viskoznostjo, ki ni večja od 1 mPas, ali
– 1% za pitne tekočine in za tekočine z viskoznostjo,

večjo od 1 mPas.
Vendar pa ni potrebno, da je ta vpliv manjši od 1%

najmanjše količine merjenja.

28. člen
Merilni sistem, namenjen za neposredno prodajo, mo-

ra biti opremljen z napravo, ki kazanje merilnega rezultata
vrne na nič.

Kazanje prostornine pri pogojih merjenja mora biti
stalno.

29. člen
Za pretočno merilo, ki se odobri in uporablja samostoj-

no, veljajo smiselno enake posebne zahteve kot za merilni
sistem.

30. člen
Pri pripravah za merjenje tekočih goriv pri polnjenju

rezervoarjev motornih vozil mora biti onemogočeno vračanje
merilnega rezultata na nič med merjenjem.

Začetek nove meritve ne sme biti mogoč, dokler se
kazanje merilnega rezultata ne vrne na nič.

Če je priprava za merjenje tekočih goriv pri polnjenju
rezervoarjev motornih vozil opremljena s kazalnikom denar-
nega zneska, razlika med kazanjem denarnega zneska in
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denarnim zneskom, izračunanim iz cene in kazanja količine,
ne sme biti večja od cene, ki ustreza Emin. Ni pa potrebno,
da bi bila ta razlika manjša od najmanjše denarne enote.

31. člen
Merilni sistem, ki deluje brez prekinitev, mora biti

opremljen z napravo, ki v sili omogoči napajanje in tako
zaščiti vse merilne funkcije med prekinitvijo glavnega napa-
janja.

Merilni sistem, ki deluje s prekinitvami, mora izpolnje-
vati zgornjo zahtevo za merilne sisteme brez prekinitev ali pa
vključevati naprave za shranjevanje in kazanje podatkov, ki
omogočajo zaključek prenosa, ki je v teku, in naprave, ki ob
prekinitvi napajanja ustavijo potek meritve.

Absolutna vrednost največjega dovoljenega pogreška
za prikazano količino se poveča za 5% najmanjše merjene
količine.

32. člen
Razredi točnosti in njihova uporaba so navedeni v na-

slednji tabeli:

Najnižji Vrsta merilnega sistema
razred
točnosti

0.3 Merilni sistemi, priključeni na cevovod
0.5 Vsi sistemi, ki ne spadajo v druge razrede, še

posebej
– priprave za merjenje tekočih goriv pri polnjenju
rezervoarjev motornih vozil (razen priprav za mer-
jenje utekočinjenega naftnega plina pri polnjenju
rezervoarjev motornih vozil),
– merilni sistemi na cestnih cisternah za tekočine
z nizko viskoznostjo,
– merilni sistemi za praznjenje ladijskih rezervo-
arjev ter železniških in cestnih cistern,
– merilni sistemi za mleko,
– merilni sistemi za polnjenje ladijskih rezervoar-
jev,
– merilni sistemi za polnjenje rezervoarjev letal z
gorivom

1.0 Merilni sistemi (razen priprav za merjenje tekočega
naftnega plina pri polnjenju rezervoarjev motornih
vozil) za utekočinjene pline pod tlakom, ki merijo pri
temperaturah, ki so enake ali višje od –10 °C,
Priprave za merjenje utekočinjenega naftnega pli-
na pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil,
Merilni sistemi iz razredov 0.3 in 0.5, ki se upo-
rabljajo za tekočine,
– katerih temperatura je nižja od –10 °C ali višja
od 50 °C ali
– katerih dinamična viskoznost je večja od 1000
mPas ali
– katerih največji pretok ni večji od 20 l/h,

1.5 Merilni sistemi za utekočinjeni ogljikov dioksid,
Merilni sistemi (razen priprav za merjenje uteko-
činjenega naftnega plina pri polnjenju rezervoar-
jev motornih vozil) za utekočinjene pline pod tla-
kom pri temperaturah pod –10 °C (razen krioge-
nih tekočin),

2.5 Merilni sistemi za kriogene tekočine (temperatu-
re pod –153 °C)

7.5* Merilni sistemi za odpadne vode

* Razred točnosti 7.5 se uporablja izključno za pretoč-
na merila in merilne sisteme za merjenje odpadne vode.

33. člen
Izmerjena količina mora biti prikazana v mililitrih (ml) ali

kubičnih centimetrih (cm3), litrih (l ali L), kubičnih metrih
(m3), gramih (g), kilogramih (kg) ali tonah (t).

V. NAPISI IN OZNAKE

34. člen
Napisi in oznake na merilnem sistemu in njegovih se-

stavnih delih morajo biti v slovenskem jeziku.
Merilni sistem mora imeti na številčnici kazalne naprave

ali na posebni napisni ploščici čitljivo in neizbrisljivo zapisa-
ne naslednje podatke:

1. oznako tipske odobritve,
2. firmo ali znak proizvajalca,
3. oznako tipa, ki jo določi proizvajalec,
4. serijsko številko in leto proizvodnje,
5. delovno območje merilnega sistema,
6. delovno območje pretočnega merila,
7. razred točnosti.
Vsak del merilnega sistema, ki ima odobritev tipa meri-

la, mora imeti na napisni ploščici podatke, navedene pod
1., 2., 3. in 4. točko iz prejšnjega odstavka.

V certifikatu o odobritvi tipa merila se lahko posebej
določi, kateri napisi morajo biti na merilu.

Najmanjša količina merjenja merilnega sistema mora
biti v vseh primerih jasno vidna na številčnici vsake kazalne
naprave, namenjene kazanju merilnih rezultatov uporabniku.

Napisi na sestavnem delu merilnega sistema ne smejo
biti v nasprotju z napisi na napisni ploščici merilnega sistema.

Če je prikazana prostornina pri normalnih pogojih, mo-
rajo biti v neposredni bližini rezultata meritve navedeni nor-
malni pogoji v naslednji obliki

Tn =... °C (ali K)
pn =... MPa (ali kPa ali Pa ali bar).

35. člen
Merilni sistem mora biti opremljen z informacijami o

njegovem delovanju. Če je potrebno, morajo te informacije
vključevati:

– nazivne pogoje delovanja,
– razrede klimatskega, mehanskega in elektromagnet-

nega okolja,
– navodila za instalacijo, vzdrževanje, popravljanje, do-

voljene nastavitve,
– navodila za pravilno delovanje in morebitne posebne

pogoje uporabe.
Za merilne sisteme, namenjene za množično uporabo,

ali za skupine merilnih sistemov ni nujno, da ima vsak pose-
bej navodila za uporabo.

36. člen
Merilni sistem je treba z varovalnimi oznakami zaščititi

pred nedovoljenimi posegi, ki vplivajo na točnost merjenja.
Varovalne oznake so praviloma mehanske (svinčeni žigi,
nalepke), v posebnih primerih pa se lahko uporabljajo tudi
drugačne vrste oznak (npr. elektronske). Z varovalnimi oz-
nakami je treba onemogočiti spreminjanje parametrov, ki se
uporabljajo pri izračunu merilnega rezultata.

Varovalne oznake se namestijo na vseh delih merilnega
sistema, ki jih ni mogoče drugače zaščititi pred posegi, ki
vplivajo na točnost merjenja. Oznake morajo biti lahko do-
stopne.

Če se merilni sistem uporablja za merjenje pitnih teko-
čin, mora namestitev varovalnih oznak omogočati, da se
sistem razstavi zaradi čiščenja.
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37. člen
Programska oprema, ki ima pomembno meroslovno

funkcijo, mora biti opredeljena kot takšna in ustrezno zašči-
tena pred nedovoljenimi posegi. Identifikacija programske
opreme mora biti preprosta. Evidenca posegov mora biti na
voljo dovolj časa oziroma najmanj za čas, ki je enak dvakrat-
nemu roku overjanja.

Vrsta merjene tekočine ali njena viskoznost se lahko
vnese v računalnik pred meritvijo, razen pri neposredni pro-
daji. Vneseni podatek in napis, da je bil ta podatek ročno
vnesen, se morata izpisati hkrati z merilnim rezultatom.

Merilni rezultati in meroslovno pomembni podatki, ki so
shranjeni ali se prenašajo, morajo biti ustrezno zaščiteni
pred namernimi in nenamernimi nedovoljenimi posegi.

38. člen
Če je dostop do parametrov, ki se uporabljajo pri izra-

čunu merilnega rezultata, zaščiten samo z elektronskimi
oznakami, morajo te izpolnjevati naslednje zahteve:

a) dostop je dovoljen samo osebam, ki izvajajo overitve
(npr. s kodo ali posebno napravo). Koda mora biti nastavlji-
va. Pri neposredni prodaji dostop samo s kodo ni dovoljen;

b) shranjeni morajo biti najmanj podatki o zadnjem
posegu, pri katerem je bila uporabljena elektronska oznaka.
Zapis mora vsebovati datum in karakteristične podatke, ki
omogočajo identifikacijo tega posega. Podatki o zadnjem
posegu morajo biti dostopni najmanj za čas, ki je enak
dvakratnemu roku overjanja.

39. člen
Pri merilnih sistemih, katerih deli se lahko odklopijo

drug od drugega, mora elektronska zaščita izpolnjevati na-
slednje zahteve:

a) dostop do parametrov, ki se uporabljajo pri izračunu
merilnega rezultata, preko odklopljenih delov merilnega si-
stema ne sme biti mogoč, če nista izpolnjeni zahtevi iz
drugega odstavka tega člena;

b) vključitev kakršnekoli naprave, ki bi vplivala na toč-
nost meritve, mora biti onemogočena z elektronsko ali me-
hansko zaščito.

Za merilne sisteme, katerih dele lahko odklopi upora-
bnik in ki niso zamenljivi, veljajo zahteve iz prejšnjega od-
stavka. Takšni merilni sistemi morajo biti opremljeni z napra-
vami, ki preprečijo delovanje sistema, če ni sestavljen skla-
dno s proizvajalčevo konfiguracijo.

40. člen
Za pretočno merilo, ki se tipsko odobri in uporablja

samostojno, veljajo smiselno enake zahteve za napise in
oznake kot za merilni sistem.

VI. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

41. člen
Za merilne sisteme je obvezna odobritev tipa merila, ki

ji sledi bodisi prva overitev bodisi izjava o skladnosti z odo-
brenim tipom. Za posamezne dele merilnega sistema niso
obvezne samostojne odobritve tipa merila in overitve, če se
ti deli sistema ne uporabljajo samostojno.

Za pretočno merilo, ki ni del merilnega sistema, je
obvezna odobritev tipa merila, ki ji sledi bodisi prva overitev
bodisi izjava o skladnosti z odobrenim tipom.

Za merilne sisteme in pretočna merila, ki se tipsko
odobrijo in uporabljajo samostojno, so obvezne nadaljnje
overitve.

42. člen
Preskus merilnega sistema pri odobritvi tipa vključuje

preverjanje, ali posamezni sestavni deli, ki niso bili samo-
stojno tipsko odobreni, ustrezajo zahtevam tega pravilnika,
ali so sestavni deli med seboj združljivi in ali merilni sistem
kot celota izpolnjuje zahteve tega pravilnika.

Obseg preskusa merilnega sistema se določi po tem,
ali so bili njegovi sestavni deli že tipsko odobreni. Število
preskusov se lahko zmanjša, če merilni sistem vsebuje pod-
sistem, ki je bil že tipsko odobren znotraj drugega merilnega
sistema in se uporablja pri enakih merilnih pogojih.

43. člen
Pogreški merilnega sistema se izmerijo pri najmanj šest-

ih pretokih, ki so ekvidistantno porazdeljeni po celotnem
merilnem območju. Pri vsakem pretoku se opravijo najmanj
tri neodvisne meritve pogreškov. Noben pogrešek ne sme
po absolutni vrednosti presegati največjega dovoljenega po-
greška, določenega v 15., 16. in 17. členu tega pravilnika.

Če je potrebno, se preskus točnosti izvede pri mejnih
vrednostih delovnega območja (za tlak, temperaturo in vi-
skoznost) in pri najmanjši količini merjenja.

44. člen
Preskus vzdržljivosti se izvede praviloma s tekočino, za

katero je merilni sistem namenjen, ali s tekočino s podobni-
mi značilnostmi. Če je merilni sistem namenjen za več teko-
čin, se za preskus vzdržljivosti uporabi tista, ki po svojih
lastnostih najbolj odstopa.

Pred preskusom vzdržljivosti se opravi preskus točno-
sti.

Preskus vzdržljivosti mora praviloma trajati 100 ur (s
prekinitvami ali brez njih). V posebnih primerih (nove tehno-
logije, nove zlitine, nove tekočine) se preskus vzdržljivosti
lahko podaljša (do 200 ur).

Preskus vzdržljivosti se opravi s pretokom med
0,8 Qmax in Qmax.

Po preskusu vzdržljivosti se ponovno opravi preskus
točnosti. Pri tem noben pogrešek ne sme po absolutni vre-
dnosti presegati največjega dovoljenega pogreška, določe-
nega v 15., 16. in 17. členu tega pravilnika.

45. člen
Če se računalnik preskusi samostojno, se preskusi

opravijo samo z računalnikom, tako da se na vhodu simulira-
jo različne vrednosti.

Preskus točnosti zajema preskus točnosti prikaza izmer-
jenega rezultata (prostornine pri pogojih merjenja ali denar-
nega zneska). Pogrešek se določi po vrednosti rezultata,
izračunanega na osnovi simuliranih vrednosti na vhodu. Naj-
večji dovoljeni pogreški so določeni v 1. točki 21. člena
tega pravilnika.

Izvedejo se tudi preskusi, predvideni za elektronske
naprave, ki so opisani v OIML R 117.

46. člen
Preveriti je treba, ali naprava za pretvorbo ustreza za-

htevam 20. člena tega pravilnika. Za ta namen se šteje, da
je prostornina pri pogojih merjenja, ki se pretvarja, brez
pogreška.

Pri elektronski napravi za pretvorbo se izvedejo tudi
preskusi, predvideni za elektronske naprave, ki so opisani v
OIML R 117.
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47. člen
Če se dodatna naprava, ki omogoča izpis rezultata,

preskusi samostojno, se njeno kazanje primerja s kazanjem
kazalne naprave, ki je že preskušena in ki ima enak ali
manjši razdelek skale. Rezultat mora ustrezati zahtevi iz
prvega odstavka 25. člena tega pravilnika.

48. člen
Za elektronski merilni sistem se poleg zgoraj opisanih

preskusov opravijo še preskusi, opisani v OIML R 117.

49. člen
Preskus priprav za merjenje tekočih goriv, ki se upo-

rabljajo za polnjenje rezervoarjev motornih vozil.
Preskusi se opravijo po postopkih, opisanih v OIML R

118.

50. člen
Izvedejo se lahko tudi drugi preskusi, če so potrebni za

ugotavljanje, ali merilni sistem in njegovi sestavni deli izpol-
njujejo zahteve tega pravilnika.

51. člen
Preskus pretočnega merila pri odobritvi tipa merila se

izvede praviloma s celotnim pretočnim merilom, opremlje-
nim s kazalno napravo, in z vsemi pripadajočimi dodatnimi
napravami.

Če dodatne naprave ne vplivajo na merilni rezultat, jih
ni treba vključiti v preskus.

Pri odobritvi tipa merila za pretočno merilo se opravijo
smiselno enaki preskusi, kot so navedeni v 43., 44., 45.,
46., 47. in 48. členu tega pravilnika za odobritev tipa merila
za merilni sistem. Pri tem se glede največjih dovoljenih po-
greškov upoštevajo največji dovoljeni pogreški za pretočno
merilo, določeni v 15., 16. in 17. členu tega pravilnika.

52. člen
Prva overitev merilnega sistema se opravi enostopenj-

sko, če se sistem lahko transportira v enem kosu in če se
overitev opravi pri pogojih, za katere je merilni sistem predvi-
den. V vseh drugih primerih se opravi dvostopenjsko.

Pri prvi stopnji se overi pretočno merilo samo, oprem-
ljeno z dodatnimi napravami ali vključeno v podsistem. Pre-
skusi na prvi stopnji se lahko opravijo tako, da se pretočno
merilo priključi na preskusno linijo (po možnosti pri proizva-
jalcu) ali na postavljeni merilni sistem. Na tej stopnji ni nujno,
da se preskus izvede s tekočinami, za katere je merilni
sistem namenjen.

Na drugi stopnji se merilni sistem overi pri danih pogo-
jih delovanja. Opravi se v prostoru, kjer je merilni sistem v
uporabi, in s tekočino, za katero je namenjen.

53. člen
Če se prva overitev izvede v dveh stopnjah, vključuje

prva stopnja:
– ugotavljanje skladnosti pretočnega merila in dodat-

nih naprav z odobrenim tipom ter
– meroslovni pregled pretočnega merila in dodatnih

naprav, s katerim se ugotavlja, ali pretočno merilo in dodat-
ne naprave ustrezajo zahtevam tega pravilnika. Pri tem se
lahko izvedejo vsi preskusi iz 43., 44., 45., 46., 47. in 48.
člena tega pravilnika, najmanj pa preskus točnosti iz 43.
člena tega pravilnika. Za določanje največjega dovoljenega
pogreška pri preskusu točnosti se uporabi vrsta B tabele iz
15. člena tega pravilnika.

Druga stopnja dvostopenjske prve overitve pa vklju-
čuje:

– ugotavljanje skladnosti merilnega sistema skupaj z
vsemi dodatnimi in pomožnimi napravami z odobrenim ti-
pom ter

– meroslovni pregled merilnega sistema, s katerim se
ugotavlja, ali merilni sistem skupaj z dodatnimi in pomožnimi
napravami ustreza zahtevam tega pravilnika. Pri tem se lah-
ko izvedejo vsi preskusi iz 43., 44., 45., 46., 47. in 48.
člena tega pravilnika, najmanj pa

– preskus točnosti iz 43. člena tega pravilnika (za
določitev največjega dovoljenega pogreška pri preskusu toč-
nosti se uporabi vrsta A tabele iz 15. člena tega pravilnika),

– funkcijski preskus naprave za odvajanje plinov,
– pregled delovanja sistemov za vzdrževanje tlaka,

če je potrebno,
– določitev spreminjanja notranje prostornine gume-

ne cevi v merilnih sistemih s polnim nastavkom (za navito
cev),

– funkcijski preskus kontrolnega ventila, ki prepre-
čuje izpraznjenje nastavka med meritvami (za sistem s pol-
nim nastavom),

– določitev preostanka tekočine v merilnih sistemih s
praznim nastavkom.

54. člen
Če se prva overitev izvede enostopenjsko, se opravijo

vsi preskusi iz 53. člena tega pravilnika.

55. člen
Prva overitev pretočnega merila se lahko opravi, če ima

pretočno merilo samostojno odobritev tipa in ni del merilne-
ga sistema. Prva overitev pretočnega merila se opravi pri
danih pogojih delovanja, in to v prostoru, kjer je pretočno
merilo v uporabi, in s tekočino, za katero je namenjeno.

Prva overitev vključuje:
– ugotavljanje skladnosti pretočnega merila in dodat-

nih naprav z odobrenim tipom ter
– meroslovni pregled pretočnega merila in dodatnih

naprav, s katerim se ugotavlja, ali pretočno merilo in dodat-
ne naprave ustrezajo zahtevam tega pravilnika. Pri tem se
lahko izvedejo smiselno vsi preskusi iz 43., 44., 45., 46.,
47. in 48. člena tega pravilnika, najmanj pa preskus točno-
sti iz 43. člena tega pravilnika. Pri tem se glede največjih
dovoljenih pogreškov upoštevajo največji dovoljeni pogreški
za pretočno merilo, določeni v 15., 16. in 17. členu tega
pravilnika.

56. člen
Redna in izredna overitev merilnega sistema se opravi-

ta pri danih pogojih delovanja, in to praviloma v prostoru,
kjer je merilni sistem v uporabi, in s tekočino, za katero je
namenjen.

Redna in izredna overitev merilnega sistema vključu-
jeta:

– ugotavljanje skladnosti merilnega sistema in njegovih
sestavnih delov z odobrenim tipom ter

– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merilni
sistem in njegovi sestavni deli ustrezajo zahtevam tega pra-
vilnika. Pri tem se izvede preskus točnosti iz 43. člena tega
pravilnika, pri čemer se določitev pogreškov izvede najmanj
pri najmanjšem, srednjem in največjem pretoku. Največji
dovoljeni pogreški so enaki kot pri prvi overitvi.

57. člen
Redna in izredna overitev se opravita pri danih pogojih

delovanja, in to praviloma v prostoru, kjer je pretočno merilo
v uporabi, in s tekočino, za katero je namenjeno.
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Redna in izredna overitev pretočnega merila vključu-
jeta:

– ugotavljanje skladnosti pretočnega merila z odobre-
nim tipom in

– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali pre-
točno merilo ustreza zahtevam tega pravilnika. Pri tem se
izvede preskus točnosti, ki je enak preskusu točnosti meril-
nega sistema iz 43. člena tega pravilnika, le da glede najve-
čjih dovoljenih pogreškov veljajo največji dovoljeni pogreški
za pretočno merilo, določeni v 15., 16. in 17. členu tega
pravilnika. Določitev pogreškov se izvede najmanj pri naj-
manjšem, srednjem in največjem pretoku.

58. člen
Roki za redne overitve pretočnih meril in merilnih siste-

mov so:
– za pretočna merila: 1 leto;
– za merilne sisteme (razen merilnih sistemov za merje-

nje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil): 2
leti;

– za merilne sisteme za merjenje tekočih goriv pri pol-
njenju rezervoarjev motornih vozil: 1 leto.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

59. člen
Sklicevanje na mednarodna priporočila OIML izhaja iz

članstva Republike Slovenije v Mednarodni organizaciji za
zakonsko meroslovje (International Organization of Legal
Metrology).

Izvirniki mednarodnih priporočil (v angleškem in fran-
coskem jeziku) so na Uradu Republike Slovenije za mero-
slovje v Ljubljani.

60. člen
Merilni sistemi, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilni-

ka veljavno prvo overitev v skladu s pravilnikom o metrolo-
ških pogojih za prostorninska merila za razne tekočine, ki so
v merilnem sestavu (Uradni list SFRJ, št. 9/85 in Uradni list
RS, št. 22/00), se smejo še naprej dajati v redno oziroma
izredno overitev, če glede največjih dovoljenih pogreškov
izpolnjujejo zahteve 15., 16. in 17. člena tega pravilnika.

61. člen
Merilni sistemi, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilni-

ka veljavno odobritev tipa merila na podlagi pravilnika o
metroloških pogojih za priprave za merjenje tekočih goriv
(Uradni list SFRJ, št. 48/85 in 20/86, ter Uradni list RS, št.
22/00), se smejo dati v prvo overitev po tem pravilniku do
izteka roka veljavnosti odločbe ali certifikata o odobritvi tipa
merila oziroma najdlje do 31. 12. 2010.

Merilni sistemi, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilni-
ka veljavno odobritev tipa merila in prvo overitev na podlagi
pravilnika o metroloških pogojih za priprave za merjenje
tekočih goriv (Uradni list SFRJ, št. 48/85 in 20/86, ter
Uradni list RS, št. 22/00), se smejo še naprej dajati v redno
oziroma izredno overitev, če glede največjih dovoljenih po-
greškov izpolnjujejo zahteve 15., 16. in 17. člena tega
pravilnika.

62. člen
Pretočna merila, ki imajo na dan uveljavitve tega pravil-

nika veljavno odobritev tipa merila na podlagi pravilnika o
metroloških pogojih za pretočna prostorninska merila za
razne tekočine z neposrednim merjenjem prostornine (Urad-
ni list SFRJ, št. 11/85 in Uradni list RS, št. 22/00), se

smejo dati v prvo overitev po tem pravilniku do izteka roka
veljavnosti odločbe ali certifikata o odobritvi tipa merila ozi-
roma najdlje do 31. 12. 2010.

Pretočna merila, ki imajo na dan uveljavitve tega pravil-
nika veljavno odobritev tipa merila in prvo overitev na podlagi
pravilnika o metroloških pogojih za pretočna prostorninska
merila za razne tekočine z neposrednim merjenjem prostor-
nine (Uradni list SFRJ, št. 11/85 in Uradni list RS, št.
22/00), se smejo še naprej dajati v redno oziroma izredno
overitev, če glede največjih dovoljenih pogreškov izpolnjuje-
jo zahteve 15., 16. in 17. člena tega pravilnika.

63. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se prenehajo

uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za prostorninska
merila za razne tekočine, ki so v merilnem sestavu (Uradni
list SFRJ, št. 9/85 in Uradni list RS, št. 22/00), pravilnik o
metroloških pogojih za priprave za merjenje tekočih goriv
(Uradni list SFRJ, št. 48/85 in 20/86 ter Uradni list RS, št.
22/00) in pravilnik o metroloških pogojih za pretočna pro-
storninska merila za razne tekočine z neposrednim merje-
njem prostornine (Uradni list SFRJ, št. 11/85 in Uradni list
RS, št. 22/00).

64. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-5/01-2
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

3292. Pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in
postopkih oddajanja prostorov v »Domu
podiplomcev Ljubljana«

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) in tretjega odstavka 15. člena
sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljub-
ljana« (Uradni list RS, št. 18/00) ministrica za šolstvo, zna-
nost  in šport izdaja

P R A V I L N I K
o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih
oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev

Ljubljana«

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih

oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« ureja
način upravljanja nepremičnine iz 14. člena sklepa o usta-
novitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Ura-
dni list RS, št. 18/00) ter pogoje in postopke oddajanja
prostorov v nepremičnini.

2. člen
Ustanovitelj Doma podiplomcev Ljubljana (v nadaljnjem

besedilu: Dom podiplomcev) je Republika Slovenija, usta-



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 27. 7. 2001 / Stran 6393

noviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike
Slovenije. Nadzor nad upravljanjem Doma podiplomcev iz-
vaja Svet doma podiplomcev (v nadaljnjem besedilu: svet).

II. UPORABA KAPACITET DOMA PODIPLOMCEV

3. člen
Dom podiplomcev je namenjen neprofitni nastanitvi mla-

dih raziskovalcev, študentov podiplomskega študija, gostu-
jočim raziskovalcem in gostujočim profesorjem v okviru ura-
dnih izmenjav (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

4. člen
Apartmaji se praviloma dodeljujejo gostujočim profe-

sorjem in gostujočim raziskovalcem, garsonjere pa pravilo-
ma mladim raziskovalcem in študentom podiplomskega štu-
dija.

Garaže se uporabnikom oddajajo v najem na njihovo
prošnjo ob nastanitvi. V primeru prostih kapacitet se garaže
lahko oddajajo v najem tudi drugim pravnim in fizičnim ose-
bam po tržnih zakonitostih.

Ostale poslovne prostore Dom podiplomcev drugim
pravnim in fizičnim osebam oddaja po tržnih zakonitostih.

5. člen
Nastanitev uporabnikov v apartmajih in garsonjerah po-

teka na podlagi:
– javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja

študentov podiplomskega študija;
– neposredno, če gre za nujne primere in nezasedene

prostore.

6. člen
Svet doma podiplomcev po predlogu direktorja doma z

letnim razdelitvenim načrtom, ki mora biti določen do konca
meseca maja za naslednje študijsko leto, določi število apar-
tmajev, ki jih za namene nastanitve gostujočih profesorjev in
gostujočih raziskovalcev uporabljajo:

– visokošolski zavodi;
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport;
– raziskovalne organizacije;
– drugi državni organi.

7. člen
Pogodbe o nastanitvi oziroma najemu garaže ali po-

slovnega prostora se praviloma sklenejo za eno študijsko
leto.

8. člen
Dom podiplomcev ima pravico, da v nezasedene pro-

store, ki so predmet sklenjenih pogodb iz prejšnjega člena,
v primerih nujnih potreb, za krajši čas nastani gostujoče
profesorje in gostujoče raziskovalce.

Medsebojne pravice in obveznosti iz prejšnjega od-
stavka se uredi s pogodbo.

9. člen
Najemnina za garsonjere in apartmaje je neprofitna in

jo za posamezno študijsko leto določi svet. V ceni najema so
upoštevani obratovalni stroški, razen stroškov telefona.

Najemnina za garaže nastanjenih uporabnikov je ne-
profitna.

Cena najema iz prvega in drugega odstavka tega člena
se vsake štiri mesece revalorizira v skladu z rastjo življenjskih
stroškov, ki jih objavi Statistični urad Republike Slovenije.

III. POGOJI IN MERILA ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE
BIVANJA V DOM PODIPLOMCEV

10. člen
V dom podiplomcev se lahko sprejmejo tisti uporabni-

ki, ki svoj status lahko dokažejo z naslednjimi listinami (po-
goj za nastanitev):

– študenti podiplomskega študija s potrdilom o vpisu;
– mladi raziskovalci s pogodbo z raziskovalno organi-

zacijo;
– za gostujoče profesorje in gostujoče raziskovalce

potrdilo visokošolskega zavoda, raziskovalne organizacije,
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ali drugega državne-
ga organa o sodelovanju v pedagoškem procesu, pri razi-
skovalnem projektu in podobno.

11. člen
Za nastanitev študentov podiplomskega študija se upo-

rabljajo naslednja merila:
– uspešnost pri dosedanjem študiju (do 75% skupne

ocene); pri čemer lahko povprečna ocena dosedanjega štu-
dija znese do 65%, prejem domače ali tuje nagrade ali
priznanja za raziskovalno delo pa do 20%.

Dodatna merila za nastanitev (do 35% skupne ocene)
so:

– posebne okoliščine študija (deficitarno znanstveno
raziskovalno področje, sodelovanje v pomembnih mednaro-
dnih projektih itd.) do 10%;

– tuji študenti podiplomskega študija – 10%;
– kandidati doktorskega študija – 5%;
– oddaljenost stalnega prebivališča več kot 50 km –

do 5% (velja za študente iz RS);
– posebne zdravstvene ali socialne razmere do 5%;
– izvolitev v naziv asistenta – 5%;
– sklenjena pogodba o financiranju študija z Ministrs-

tvom za šolstvo, znanost in šport – 5%.

12. člen
Študentom podiplomskega študija se bivanje v Domu

podiplomcev lahko podaljša, če predložijo potrdilo o statusu
študenta.

Študenti podiplomskega študija, ki so vpisani v študij-
ski program za pridobitev magisterija, lahko bivajo v domu
dve leti in pol, tisti, ki so vpisani v študijski program za
pridobitev doktorata znanosti pa do dokončanja programa.
To velja za tiste, ki začnejo bivati v Domu podiplomcev v
prvem letniku študija. Za ostale se bivanje v Domu podi-
plomcev skrajša glede na to, v katerem letniku so začeli
bivanje v njem.

IV. JAVNI RAZPIS ZA NASTANITEV MLADIH
RAZISKOVALCEV IN ŠTUDENTOV PODIPLOMSKEGA

ŠTUDIJA

13. člen
Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja se objavi

v sredstvih javnega obveščanja najkasneje do konca junija
za prihodnje študijsko leto.

Javni razpis iz prejšnjega odstavka tega člena objavi
svet. V javnem razpisu morajo biti navedeni zlasti pogoji in
merila za nastanitev v Domu podiplomcev ter vsi drugi potre-
bni podatki (npr. upravičeni subjekti, razpisane kapacitete,
cena najema, čas najema, podatki in dokazila, ki jih mora
navesti in predložiti vlagatelj, rok in naslov za oddajo vlog,
organ pristojen za odločanje, rok za odločitev o izbiri, način
objave sprejetih vlagateljev).
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14. člen
O sprejemu subjektov v Dom podiplomcev na podlagi

izvedenega javnega razpisa odloča Komisija za sprejem v
Dom podiplomcev.

Komisijo za sprejem v Dom podiplomcev imenuje svet.
Sestavljena je iz petih članov, in sicer sta dva člana pred-
stavnika Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, en član
predstavnik visokošolskih zavodov, en član predstavnik sta-
novalcev Doma podiplomcev in en član predstavnik Društva
mladih raziskovalcev. Predsednika komisije za sprejem v
Dom podiplomcev izvolijo člani Komisije za sprejem z večino
glasov vseh članov.

O pritožbah zoper odločitve Komisije za sprejem odlo-
ča Komisija za pritožbe

Člane Komisije za pritožbe imenuje svet. Komisija za
pritožbe je sestavljena iz treh članov, in sicer je en član
predstavnik Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, en član
predstavnik visokošolskih zavodov in en član predstavnik
sveta. Predsednik Komisije za pritožbe je predstavnik Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport.

15. člen
Na podlagi vlog, prispelih na javni razpis in ob upošte-

vanju pravil tega pravilnika ter javnega razpisa sestavi Komi-
sija za sprejem v Dom podiplomcev prednostni seznam upra-
vičenih subjektov.

Prednostni seznam in druge odločitve Komisije za spre-
jem se skupaj s poukom o pravnem sredstvu in ob smiselni
uporabi določb zakona o upravnem postopku objavijo naj-
kasneje v dveh dneh po odločitvi Komisije za sprejem, na
oglasni deski Doma podiplomcev ter na spletni strani Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport.

V. NASTANITEV GOSTUJOČIH PROFESORJEV
IN GOSTUJOČIH RAZISKOVALCEV

16. člen
O sprejemu gostujočih profesorjev in gostujočih raz-

iskovalcev odločajo organizacije iz 6. člena samostojno, v
okviru letnega razdelitvenega načrta in sklenjenih pogodb.

VI. DODELJEVANJE GARAŽ IN DRUGIH POSLOVNIH
PROSTOROV

17. člen
O oddajanju garaž in drugih poslovnih prostorov v na-

jem upravičenim subjektom odloča Dom podiplomcev sa-
mostojno. Pri tem mora upoštevati ustrezne določbe tega
pravilnika.

VII. NADZOR

18. člen
Nadzor nad upoštevanjem določb III. Poglavja pravilni-

ka s strani organizacij iz 6. člena pravilnika pri nastanitvah
upravičenih subjektov ter nadzor nad upoštevanjem ustrez-
nih določb tega pravilnika s strani Doma podiplomcev pri
oddajanju garaž in drugih poslovnih prostorov v najem, en-
krat letno izvaja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ki o
svojih ugotovitvah seznani svet.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prosto-
rov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št.
79/00).

20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 13/2001
Ljubljana, dne 20. julija 2001.

Dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica za

šolstvo, znanost in šport

3293. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za okvire za
merjenje drv

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in petega odstav-
ka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00)
izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za okvire za merjenje drv

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati okviri za merjenje
drv (v nadaljnjem besedilu: okviri), postopek ugotavljanja
skladnosti, rok redne overitve in način označevanja.

Ta pravilnik se označi s skrajšano z oznako MP–9.

2. člen
Nazivna površina okvira je tista površina, ki jo omejujejo

spodnja stranica, stranski stranici in nameščena palica.
Nazivna dolžina je označena dolžina stranice okvira.

II. PODROČJE UPORABE

3. člen
Okviri se uporabljajo za merjenje prostornine drv (po-

len), katerih prostornina se ne ugotavlja s posamičnim mer-
jenjem kosov.

III. MEROSLOVNE ZAHTEVE

4. člen
Okviri morajo imeti naslednjo nazivno površino: 2 m2;

1 m2; 0,5 m2. Stranice okvirov morajo biti izdelane v mno-
gokratnikih dolžine 0,50 m.

5. člen
Največja dopustna pogreška (v nadaljnjem besedilu:

NDP) za okvire sta:
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1. ± 1% nazivne dolžine pri prvi overitvi;
2. ± 2% nazivne dolžine pri rednih overitvah.

6. člen
Za vrednosti razdelkov merilne palice, krajše od

0,5 m, so pri prvi overitvi in rednih overitvah dovoljeni
enaki NDP kot za dolžinska merila splošnega namena raz-
reda točnosti III.

IV. TEHNIČNE ZAHTEVE

7. člen
Okviri so sestavljeni iz enega osnovnega vodoravno

položenega dela in dveh bočnih navpičnih delov, postavlje-
nih pravokotno na osnovni del, ter četrtega zgornjega preč-
nega, povezovalnega dela.

Spodnji osnovni del mora biti širok najmanj 20 cm in
največ 30 cm.

Za merjenje dolžine polen se uporablja palica, ki ome-
juje nazivno površino in mora biti konstruirana tako, da se
lahko sname. Palica mora imeti skalo, ki je izvedena kot
dolžinsko merilo splošnega namena.

Del konstrukcije nad palico se ne uporablja za merje-
nje.

8. člen
Okviri so lahko izdelani kot enostavni ali sestavljeni.
Enostavni okviri so tisti, ki imajo samo en prostor za

merjenje.
Sestavljeni okviri so tisti, ki s povezovanjem več površin

okvirov tvorijo konstrukcijo, ki sestavlja celoto.

9. člen
Okviri morajo biti izdelani iz ustreznih materialov in ta-

ko, da spremembe mer okvira ne presežejo NDP iz 5. člena
tega pravilnika.

V. NAPISI IN OZNAKE

10. člen
Vsi napisi in oznake na okviru morajo biti v slovenskem

jeziku.
Napisi in oznake morajo biti jasni, dobro vidni v delov-

nih pogojih in napisani tako, da jih ni mogoče izbrisati ali
sneti.

Na okviru mora biti napisna ploščica, ki je neločljivo
pritrjena na enega izmed trdno povezanih delov okvira.

11. člen
Napisna ploščica mora vsebovati vsaj naslednje napise

in oznake:
1. blagovno znamko oziroma ime proizvajalca,
2. nazivno površino,
3. oznako tipa,
4. serijsko številko in leto izdelave.
Na napisni ploščici mora biti predviden nastavek za

overitvene oznake. Za overitvene oznake je lahko določeno
tudi posebno mesto v bližini napisne ploščice.

Deli okvira, ki oblikujejo določeno nazivno površino, in
palica okvira morajo biti označeni z oznako njihove dolžine.
Če je razdelba na palici polmetrska, mora biti oštevilčen
vsak posamezni razdelek, pri centimetrski razdelbi pa vsak
deseti razdelek.

VI. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

12. člen
Skladnost merila z meroslovnimi in tehničnimi zahteva-

mi, določenimi s tem pravilnikom, se ugotavlja s prvo overi-
tvijo.

Preskus za prvo overitev se izvede z meritvijo dolžin
mejnih stranic okvira.

Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled merila, s
katerim se ugotovi skladnost z meroslovnimi in tehničnimi
zahtevami.

Pri overitvah je treba pregledati vsako merilo.

13. člen
Postopki za izvedbo redne overitve so enaki postop-

kom pri prvi overitvi.
Rok, v katerem se merilo redno overja, je dve leti.

VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Okviri, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljav-

no prvo overitev v skladu s pravilnikom o metroloških pogo-
jih za okvire za merjenje drv (Uradni list SFRJ, št. 5/85 in
Uradni list RS, št. 22/00), se lahko še naprej dajejo v redno
oziroma izredno overitev, če so skladni z zahtevami glede
NDP iz 5. člena tega pravilnika.

15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha upo-

rabljati pravilnik o metroloških pogojih za okvire za merjenje
drv (Uradni list SFRJ, št. 5/85 in Uradni list RS, št. 22/00).

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-4/01-2
Ljubljana, dne 9. julija 2001.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

3294. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za
sipke snovi

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in petega odstav-
ka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00)
izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za merila za sipke snovi

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik predpisuje meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati merila za sipke
snovi, postopek ugotavljanja skladnosti, rok redne overitve
in način označevanja.

Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-12
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II. PODROČJE UPORABE

2. člen
Merila za sipke snovi (v nadaljnjem besedilu: merila) so

namenjena za merjenje prostornine netekočih snovi, sestav-
ljenih iz drobnih, majhnih, med seboj nesprijetih delcev
(npr. zemlja, semena, gnojilo).

III. MEROSLOVNE ZAHTEVE

3. člen
Nazivna prostornina merila je tista prostornina, ki je

označena na plašču merila in jo zavzema sipka snov pri
referenčni temperaturi 20 °C, ko je merilo popolnoma na-
polnjeno in je vsebina poravnana z zgornjim robom.

Merila morajo imeti naslednje nazivne prostornine: 50 l;
20 l; 10 l; 5 l; 2 l; 1 l; 0,5 l; 0,2 l; 0,1 l; 0,05 l, 0,02 l in
0,01 l.

4. člen
Največji dopustni pogreški (v nadaljnjem besedilu: NDP)

pri merilih so:
1. NDP pri prvi overitvi:
a) 0,5% nazivne prostornine za merila s prostornino

50 l, 20 l, 10 l, 5 l, 2 l, in 1 l;
b) 1% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,5 l

in 0,2 l;
c) 2% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,1 l

in 0,05 l;
d) 3% nazivne prostornine za merila s prostornino

0,02 l in 0,01 l
2. NDP pri redni overitvi:
a) 1% nazivne prostornine za merila s prostornino 50 l,

20 l, 10 l, 5 l, 2 l, in 1 l;
b) 2% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,5 l

in 0,2 l;
c) 4% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,1 l

in 0,05 l;
d) 6% nazivne prostornine za merila s prostornino

0,02 l in 0,01 l.

IV. TEHNIČNE ZAHTEVE

5. člen
Merila morajo biti izdelana iz ustreznih materialov in

tako, da spremembe njihove prostornine pri normalnih po-
gojih uporabe ne presežejo NDP iz 4. člena tega pravilnika.

Merila se izdelujejo v obliki valja. Ravnini dna in zgor-
njega roba morata biti pravokotni na os valja.

V. NAPISI IN OZNAKE

6. člen
Vsi napisi in oznake na merilu morajo biti v slovenskem

jeziku.
Napisi in oznake na merilu morajo biti jasni, dobro vidni

v delovnih pogojih in napisani tako, da jih ni mogoče izbrisati
ali sneti.

7. člen
Merila s prostornino, večjo od 1 l, morajo imeti napisno

ploščico, ki je neločljivo pritrjena na plašč merila.
Napisna ploščica mora vsebovati vsaj naslednje napise

in oznake:

1. blagovno znamko oziroma ime proizvajalca,
2. oznako tipa,
3. serijsko številko,
4. leto izdelave,
5. oznako nazivne prostornine.
Na napisni ploščici mora biti predvideno mesto za ove-

ritvene oznake. Za overitvene oznake je lahko določeno tudi
posebno mesto v bližini napisne ploščice. Predvideno me-
sto mora omogočiti preprosto namestitev oznak brez spre-
minjanja meroslovnih lastnosti merila.

Na merilih s prostornino, manjšo od 1 l, mora biti
označena nazivna prostornina in predviden prostor za overi-
tvene oznake.

VI. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

8. člen
Skladnost merila z meroslovnimi in tehničnimi zahteva-

mi, določenimi s tem pravilnikom, se ugotavlja s prvo overi-
tvijo.

Preskus za prvo overitev se izvede z meritvijo prostorni-
ne merila pri 20 °C in pri atmosferskem tlaku.

Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled merila, s
katerim se ugotovi skladnost z meroslovnimi in tehničnimi
zahtevami.

Pri overitvah je treba pregledati vsako merilo.

9. člen
Postopki za izvedbo redne overitve so enaki postop-

kom pri prvi overitvi.
Rok, v katerem se redno overjajo merila, je dve leti.

VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Merila, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljav-

no overitev v skladu s pravilnikom o metroloških pogojih za
merila za sipke snovi (Uradni list SFRJ, št. 5/85 in Uradni
list RS, št. 22/00), se lahko še naprej dajejo v redno oziro-
ma izredno overitev, če so skladna z zahtevami glede NDP iz
4. člena tega pravilnika.

11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha

uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za merila za
sipke snovi (Uradni list SFRJ, št. 5/85 in Uradni list RS, št.
22/00).

12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-8/01-2
Ljubljana, dne 9. julija 2001.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.
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3295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava

1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun,

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ura-
dni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00, 02/01 in
35/01) se v četrtem odstavku 10. člena za besedico “depo-
zita” doda besedilo: “, razen depozita začasno prostih sred-
stev,”.

2. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske

prejemkov priznajo prihodke oziroma odobrijo drug konto,
ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov pa se izkažejo
odhodki oziroma se obremeni drug konto, ki ustreza vrsti
izdatka.”

3. člen
V 18. členu se na koncu tretjega odstavka črta pika ter

doda besedilo:
“in ne v okviru splošnega sklada.”

4. člen
V 35. členu se črtajo besede:
“ ter revalorizacije zalog drobnega inventarja in emba-

laže”.

5. člen
V 36. členu se črta besedilo:
“, revalorizacija zalog nedokončane proizvodnje”.

6. člen
V 37. členu se črta besedilo:
“, revalorizacija zalog proizvodov”.

7. člen
V 39. členu se črta besedilo:
“, revalorizacija zalog blaga”.

8. člen
V prvem odstavku 40. člena se za besedico “plačila”

črta vejica in besedi “nastala zaradi”, za besedami “izločena
v rezerve” se doda vejica in besedilo “proračunske sklade”.

9. člen
V tretjem odstavku 46. člena se besedici “rezervnega

sklada” nadomestita z besedami:
“rezervnega in drugih proračunskih skladov”.

10. člen
V 49. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se

glasi:

“Ob zaključku leta se konti skupin 50 in 55 zaprejo v
breme ustreznih podskupin 590 oziroma 599 .”

11. člen
V 57. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Ob zaključku leta se konti podskupin 790, 797 oziro-

ma 799 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76 in 77.”

12. člen
V 58. členu se zadnji odstavek črta.

13. člen
V prvem odstavku 59. člena se za besedami “v svoji

lasti” doda vejica in besedilo “splošni sklad za posebne
namene”.

14. člen
V 59. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega

se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje
z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. Ob
plačilu obveznosti se bremeni ustrezen konto skupine 90, s
tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev
za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov”.

Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.

15. člen
62.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Konti skupine 94 – sklad namenskega premoženja
Na kontih skupine 94 se ločeno izkazuje sklad namen-

skega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v skladu z določbami zakonov njihova
last, za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva,
sklad za finančne naložbe, sklad za vnovčena poroštva ter
sklad za drugo.

Sklad namenskega premoženja v javnih skladih in dru-
gih pravnih osebah javnega prava za neopredmetena in
opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in zma-
njšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmete-
nih in opredmetenih osnovnih sredstev.

Sklad namenskega premoženja v javnih skladih in dru-
gih pravnih osebah javnega prava za finančne naložbe pove-
čujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapital-
skih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter
kratkoročnih finančnih naložbah.

Sklad namenskega premoženja v javnih skladih in dru-
gih pravnih osebah javnega prava za vnovčena poroštva
odraža knjigovodsko vrednost terjatev iz naslova regresnih
zahtevkov za vnovčena poroštva.

Sklad namenskega premoženja v javnih skladih in dru-
gih pravnih osebah javnega prava za drugo izkazuje druge
spremembe sklada, ki niso navedene v prejšnjih odstavkih.”

16. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se v okviru skupi-

ne “17 – Druge kratkoročne terjatve” odpreta novi podsku-
pini:

“176 – Terjatve do zavezancev za davčne prihodke
177 – Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke”.
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17. člen
V enotnem kontnem načrtu se naziv podskupine 230

spremeni tako, da se glasi:
”Kratkoročne obveznosti za dajatve”.

18. člen
V okviru skupine “23 – Druge kratkoročne obveznosti

iz poslovanja” se odpreta novi podskupini:
“236 – Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve
237 – Obveznosti do zavezancev za nedavčne daja-

tve”.

19. člen
V okviru podskupine “409 – Rezerve” se odpre nov

konto in podkonto:
“4093 – Sredstva za posebne namene”,
“409300 – Sredstva proračunskih skladov”.

20. člen
V okviru konta “4112 – Transferi za zagotavljanje soci-

alne varnosti “ se doda nov podkonto:
“411213 – Denarna socialna pomoč”.

21. člen
V podskupini “900 – Splošni sklad” se odpre nov kon-

to:
“9006 – Splošni sklad za posebne namene”.

22. člen
V enotnem kontnem načrtu se podskupina 940 spre-

meni tako, da se glasi:
“940 – Sklad namenskega premoženja v javnih skla-

dih:
9400 – Sklad namenskega premoženja v javnih skla-

dih za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
9401 – Sklad namenskega premoženja v javnih skla-

dih za finančne naložbe
9402 – Sklad namenskega premoženja v javnih skla-

dih za vnovčena poroštva
9403 – Sklad namenskega premoženja v javnih skla-

dih za drugo”.

23. člen
Podskupina 941 spremeni tako, da se glasi:
“941 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah

javnega prava, ki je v njihovi lasti
9410 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah

javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena in
opredmetena osnova sredstva

9411 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe

9412 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v njihovi lasti, za vnovčena poroštva

9413 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v njihovi lasti, za drugo”.

24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 402–1/01
Ljubljana, dne 9. julija 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za

finance

3296. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o štipendiranju

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena zakona o zapo-
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list
RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97
– odl. US RS in 69/98) izdaja minister za delo, družino in
socialne zadeve

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

o štipendiranju

1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99 in

43/00) se v prvem odstavku 36. člena na koncu druge
alinee pred vejico doda besedilo »oziroma zaradi izteka
pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo«.

Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se
glasi:

»Vlogo za uveljavitev pravice do štipendije mora kandi-
dat podati v razpisnem roku oziroma v 30 dneh od nastanka
razloga iz prejšnjega odstavka in ji predložiti ustrezne doka-
ze.«

2. člen
Druga alinea prvega odstavka 42. člena se spremeni

tako, da se glasi:
»– če je izdelal letnik in ni izpolnil obveznosti iz prej-

šnjega člena;«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-013/96-089
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

3297. Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud
lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim
agencijam

Na podlagi 6. člena uredbe o podrobnejših pogojih in
merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00, 60/01) ter 26.
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95-odločba Ustavnega sodišča RS, 29/95, 80/99) iz-
daja ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim

skupnostim in regionalnim razvojnim
agencijam
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1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa:
I. cilje, namene in pogoje dodeljevanja regionalnih dr-

žavnih pomoči v Republiki Sloveniji ter
II. pogoje in merila dodeljevanja spodbud, pomembnih

za skladni regionalni razvoj lokalnim skupnostim in regional-
nim razvojnim agencijam, ki jih dodeljujejo Ministrstvo za
gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj, Javni sklad
za regionalni razvoj in drugi dajalci regionalnih razvojnih
spodbud na državni ravni.

I. REGIONALNE DRŽAVNE POMOČI

2. člen
(cilj regionalnih državnih pomoči)

Cilj regionalnih državnih pomoči je znižanje vstopnih
stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učin-
ke na izboljšanje relativnega položaja manj razvitih območij
(upravičenih območij) v primerjavi z območji v soseščini
glede gospodarske razvitosti, zaposlenosti in pri življenjskih
možnostih.

3. člen
(upravičena območja)

Regionalne državne pomoči se lahko dodeljujejo na
celotnem ozemlju Republike Slovenije, v skladu s pravilni-
kom o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih držav-
nih pomoči v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 58/01).

4. člen
(področja uporabe)

Določila tega pravilnika veljajo za državne pomoči do-
deljene v vseh sektorjih gospodarstva, razen na področju
pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov, ribištva,
jeklarstva in premogovništva.

V primeru, da se regionalna pomoč dodeljuje podjetju,
ki posluje v sektorju transporta, ladjedelništva, industrije
sintetičnih vlaken in industrije motornih vozil ter v primeru,
da gre za regionalni projekt velikega obsega, v skladu z
določili 40. člena uredbe o namenih in pogojih za dodelje-
vanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00) je potrebno poleg določil tega pravilnika,
upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje držav-
nih pomoči za ta področja. V primeru, da podjetje posluje v
katerem od navedenih sektorjev oziroma je regionalna po-
moč namenjena velikemu investicijskemu projektu je obvez-
na individualna priglasitev državne pomoči.

5. člen
(nameni dodeljevanja)

Regionalne državne pomoči se lahko dodelijo za na-
slednje namene:

– za sofinanciranje začetnih investicij,
– kot pomoč za ustvarjanje novih delovnih mest, pove-

zanih z začetnimi investicijami,
– za kritje dela stroškov tekočega poslovanja podjetij.

6. člen
(upravičenci)

Do regionalnih državnih pomoči za namene iz 5. člena
tega pravilnika so upravičene gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki posamezniki ter zadruge oziroma zadružne
zveze (v nadaljnjem besedilu: podjetja).

Do dodelitev sredstev so upravičene tudi osebe javne-
ga prava, zbornice, obrtne zadruge in društva, če je njihov
namen spodbujanje regionalnega razvoja.

7. člen
(instrumenti)

Sredstva regionalnih državnih pomoči se dodeljujejo v
obliki subvencij, ugodnih posojil, poroštev, kapitalskih vlož-
kov ter davčnih oprostitev in olajšav, kot so določene z
davčnimi predpisi.

8. člen
(intenzivnost in kumulacija pomoči)

Na območju Osrednjeslovenske regije (raven SKTE 3
po standardni klasifikaciji teritorialnih enot, Uradni list RS, št
28/00) intenzivnost državne pomoči (neto ekvivalent dotaci-
je) ne sme preseči 35% upravičenih stroškov investicije
oziroma vrednosti plač novoustanovljenih delovnih mest. Na
ozemlju vseh ostalih statističnih regij na ravni SKTE 3 Stan-
dardne klasifikacije teritorialnih enot znaša tako opredeljena
intenzivnost pomoči do 40%.

Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to,
iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, držav-
nega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena
oziroma če je pomoč dodeljena po več regionalnih shemah
hkrati.

Za majhna in srednjevelika podjetja, opredeljena v
6. členu uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje držav-
nih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00), se lahko višina državne pomoči poveča za 15 od-
stotnih točk.

Pomoč za začetne investicije in pomoč za ustvarjanje
novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami se
lahko združita ob upoštevanju praga intenzivnosti iz prvega
odstavka tega člena.

V primeru, da so stroški, ki so upravičeni do regional-
nih državnih pomoči, v celoti ali delno upravičeni tudi do
pomoči za druge namene oziroma po drugih shemah, velja-
jo za skupni del upravičenih stroškov najugodnejši pogoji iz
posameznih shem.

9. člen
(nadzor in poročanje)

Dajalci pomoči, ki dodeljujejo pomoč na podlagi tega
pravilnika tj. regionalne sheme državnih pomoči, so dolžni, v
skladu s 5. členom uredbe o namenih in pogojih za dodelje-
vanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00), ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo,
kot upravljalcu regionalne sheme državnih pomoči, poročati
o dodeljenih pomočeh. Podatki o dodeljenih državnih po-
močeh morajo biti posredovani Ministrstvu za gospodarstvo
- Področje regionalnega razvoja v 15 dneh po dodelitvi.

10. člen
(upravičeni stroški)

Predmet sofinanciranja so investicije v osnovna sred-
stva in pokrivanje dela stroškov plač novozaposlenih delav-
cev pri:

– postavitvi novega proizvodnega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spre-

membo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem
proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifika-
cije ali modernizacije),
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– nakupu proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se
zaprl, če ne bi bil prodan.

Upravičeni stroški investicije lahko zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremlja-

nja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos

tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, zna-
nja in nepatentiranega tehničnega znanja. V primeru velikih
podjetij se pri nematerialni investiciji upošteva največ 25%
upravičenih stroškov nematerialne investicije,

– stroške priprave investicijskih študij in projektov za-
četnih investicij.

Upravičeni stroški za ustvarjanje delovnih mest, pove-
zanih z izvedbo začetne investicije so, pod določenimi po-
sebnimi pogoji iz 12. člena tega pravilnika, tudi stroški dela
novo zaposlenih delavcev za največ dveletno obdobje, ki
lahko zajemajo bruto plačo in obvezne prispevke za social-
no varnost.

Pod pogoji, določenimi v 13. členu tega pravilnika,
spadajo med upravičene stroške tudi stroški tekočega po-
slovanja podjetij.

11. člen
(pogoji dodeljevanja)

Do spodbud na podlagi tega pravilnika niso upravičena
podjetja v težavah, ki so v skladu z zakonom o finančnem
poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99), v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neu-
strezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala
družbe.

Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% lastnih
sredstev, ki ne smejo vsebovati državne pomoči.

Investicijski projekt mora ostati v regiji vsaj 5 let po
zaključku investicije.

Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključno
v proizvodnem obratu, ki je prejemnik regionalne državne
pomoči, obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizi-
rajo, kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih,
vključena morajo biti v aktivo podjetja in vsaj pet let ostati v
obratu, ki je prejel regionalno pomoč.

Spodbude se dodelijo za sofinanciranje začetnih inve-
sticij, v okviru katerih bodo v obdobju treh let od zaključka
investicije odprta nova delovna mesta. Spodbude so name-
njene tudi projektom za ustanavljanje ali širitev razvojno raz-
iskovalnih oddelkov, v okviru katerih bodo v obdobju treh let
od zaključka investicije odprta nova delovna mesta.

V javnem razpisu lahko dajalci spodbud določijo mini-
malno število zahtevanih novo odprtih delovnih mest in več
kot 5-letni rok po zaključku investicije, v katerem mora inve-
sticijski projekt ostati v regiji.

12. člen
(posebni pogoji dodeljevanja pomoči za ustvarjanje novih

delovnih mest)
Regionalne državne pomoči za ustvarjanje novih delov-

nih mest se lahko dodelijo, če gre za delovna mesta, ki so
povezana z izvedbo projekta začetne investicije. To pomeni,
da se nanašajo na dejavnost, za katero je bila izvršena
investicija in so ustvarjena v treh letih po dokončani investi-
ciji. Štejejo tudi delovna mesta ustvarjena v treh letih po
končani investiciji kot posledica povečanja stopnje izkori-
ščenosti zmogljivosti zaradi nove investicije.

Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot neto
povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih me-
secev.

Novo odprta delovna mesta morajo biti ohranjena za
obdobje najmanj petih let.

Prejemnik pomoči lahko prejema pomoč za ustvarjanje
novih delovnih mest največ dve leti po zaključku investicije,
in sicer največ v višini, določeni z neto ekvivalentom dotacije
iz 8. člena tega pravilnika.

13. člen
(posebni pogoji dodeljevanja pomoči za tekoče poslovanje

podjetij)
Regionalne državne pomoči za tekoče poslovanje po-

djetij se lahko dodelijo le izjemoma in praviloma le kot doda-
tek k regionalni državni pomoči za začetne investicije oziro-
ma ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetnimi
investicijami. Pomoč mora biti časovno omejena in se mora
postopoma zmanjševati ter ne sme biti namenjena spodbu-
janju izvoza. Časovno obdobje in višina pomoči se opredeli
v posebnem programu, ki mora utemeljiti, da je pomoč
sorazmerna težavam, ki jih želi ublažiti. Pomoč se dodeli na
podlagi individualne vloge, ki jo presoja posebna komisija,
ki jo mora imenovati dajalec pomoči. S prejemnikom pomo-
či se sklene pogodba o dodelitvi sredstev, ki natančno
opredeljuje terminski plan porabe sredstev in obveznosti
prejemnika pomoči, vključno s poročili in dokazili o namen-
ski porabi sredstev.

14. člen
(merila za izbiro projektov)

Prednost pri izbiri imajo investicijski projekti, ki dobijo
višjo oceno strokovne komisije na podlagi naslednjih meril:

– število novo ustvarjenih delovnih mest,
– lokacija investicije, upoštevaje navodilo o predno-

stnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skla-
dni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01),

– uvrščenost projekta v regionalne razvojne programe
v skladu z navodilom o minimalni obvezni vsebini in metodo-
logiji priprave ter načinu spremljanja regionalnega razvojne-
ga programa (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01),

–delež lastnih sredstev,
– reference investitorja,
– trajnostna naravnanost investicije,
– delež vključevanja lokalnih dobaviteljev,
– delež visokih tehnologij v investicijskem projektu,
– vključenost raziskovalno-razvojnega kadra,
– tehnološka zahtevnost programa,
– demonstracijski učinek investicije na druge potenci-

alne investitorje.

15. člen
(postopek dodelitve pomoči)

Regionalne državne pomoči se dodeljujejo na podlagi
javnega razpisa, ki se izvaja v skladu z zakonom o izvrševa-
nju proračuna (Uradni list RS, št. 32/01). Vloga za pomoč
mora biti vložena in potrjena pred začetkom izvajanja investi-
cije.

Za prijavo na javni razpis so potrebni:
– investicijski program in drugi dokumenti v skladu z

razpisno dokumentacijo,
– izjava prejemnika sredstev, da ni prejel sredstev ozi-

roma koliko sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega
drugega javnega vira,

– dokazilo o zagotavljanju lastnega deleža pri inve-
sticiji,
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– bančna garancija oziroma drug ustrezen način zava-
rovanja realizacije investicije (ustrezno zavarovanje za vre-
dnost dodeljenih sredstev za obdobje do izteka zadnjega
roka po pogodbi).

Izvajalec razpisa sklene z izbranim prijaviteljem pogod-
bo o dodelitvi spodbude, v kateri se podrobneje opredelita
način in oblika poročanja prejemnika o poteku izvajanja
projekta, za katerega je bila dodeljena državna pomoč ter
postopek nadzora nad porabo sredstev. Pogodbeni stranki
določita vsaka svojega skrbnika pogodbe. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih
sredstev.

Nakazilo se izvrši na podlagi zahtevka koristnika, oprem-
ljenega z dokazili in prilogami, opredeljenimi v pogodbi.

V primeru, da prejemnik pomoči sredstva porabi nena-
mensko ali kakorkoli drugače krši pogodbo, mora izvajalec
razpisa prekiniti nadaljnje izplačevanje sredstev in zahtevati
vrnitev vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi.

II. REGIONALNE RAZVOJNE SPODBUDE LOKALNIM
SKUPNOSTIM IN REGIONALNIM RAZVOJNIM

AGENCIJAM

16. člen
(nameni dodeljevanja)

Regionalne razvojne spodbude lokalnim skupnostim in
regionalnim razvojnim agencijam se dodeljujejo za:

– sofinanciranje priprave regionalnih razvojnih progra-
mov in drugih razvojnih nalog v regiji,

– sofinanciranje pripravljalnih del za izvedbene dele
regionalnih razvojnih programov,

– sofinanciranje projektov za izvedbo regionalnih raz-
vojnih programov.

17. člen
(prednostna območja)

Regionalne razvojne spodbude lokalnim skupnostim
se prednostno dodeljujejo na območjih s posebnimi razvoj-
nimi problemi po uredbi o vrednosti meril za določitev ob-
močij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki
izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) in v regijah z
najnižjo stopnjo razvitosti, še posebej tistih, ki po vrednosti
BDP po kupni moči na prebivalca ali stopnji brezposelnosti
najbolj negativno odstopajo od državnega povprečja. Pri
tem se smiselno upošteva navodilo o prednostnih območjih
dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni raz-
voj (Uradni list RS, št. 44/01).

Regionalne razvojne spodbude se prednostno dodelju-
jejo tudi občinam ob državni meji in občinam, v katerih živita
madžarska in italijanska narodna skupnost ter romska etnič-
na skupnost.

1. Sofinanciranje priprave regionalnih razvojnih programov
in drugih razvojnih nalog v regiji

18. člen
(cilji in vsebina spodbude)

Cilji dodeljevanja spodbud so: (i) priprava kvalitetnih in
usklajenih razvojnih programov v regijah, (ii) spodbuditi raz-
vojno povezovanje občin v okviru statističnih regij in (iii)
okrepiti partnerstvo med državo in lokalnimi skupnostmi, z
namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v
Republiki Sloveniji.

Spodbude se nanašajo na razvojne naloge regionalnih
razvojnih agencij v skladu s prvim odstavkom 3. člena pravil-
nika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne
razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in
44/01in v nadaljnjem besedilu: razvojne naloge), ki jih le-te
opravljajo v imenu občin na podlagi sklepov svetov občin o
pripravi regionalnih razvojnih programov (navodilo o mini-
malni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu
spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega progra-
ma, Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01).

19. člen
(instrumenti)

Spodbude se dodeljujejo v obliki subvencij.

20. člen
(upravičeni stroški in merila za določitev obsega

sofinanciranja)
Upravičeni stroški lahko zajemajo sofinanciranje stro-

škov storitev in materiala pri:
– pripravi regionalnih razvojnih programov,
– nalogah, povezanih s spremljanjem, poročanjem in

nadzorom izvajanja regionalnih razvojnih programov,
– koordinaciji dela lokalnih razvojnih organizacij, ki so-

delujejo pri pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih progra-
mov,

– svetovanju pri prijavi projektov, vključenih v regional-
ni razvojni program, na razpisih za dodeljevanje razvojnih
spodbud,

– sodelovanju pri pripravi predpristopnih programov po-
moči Evropske unije (Phare, ekonomsko socialna kohezija ,
čezmejno sodelovanje…),

– sodelovanju pri pripravi državnih dokumentov razvoj-
nega načrtovanja, Strategije regionalnega razvoja Slovenije
in Državnega razvojnega programa Republike Slovenije,

Priprava regionalnega razvojnega programa se sofinan-
cira v višini od 10% do 50% skupne vrednosti projekta
priprave regionalnega razvojnega programa, ob upoštevanju
ostalih virov sofinanciranja. Delež sofinanciranja projekta se
za posamezno statistično regijo, ki pripravlja regionalni raz-
vojni program, določeni na osnovi kriterijev:

– število prebivalcev statistične regije,
– deleža prebivalstva na območjih s posebnimi razvoj-

nimi problemi v okviru statistične regije,
– sintezne ocene razvojnih možnosti statističnih regij

(obstoječa gospodarska struktura in infrastruktura, človeški
faktor, kvaliteta življenja v regiji, dostop do informacij o trži-
šču in tehnologiji, možnosti za financiranje investicij, organi-
zacija in management).

Sofinancira se le tisti del projekta priprave regionalne-
ga razvojnega programa, ki je s strani Agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj ocenjen kot izvedljiv in kvalitet-
no pripravljen.

21. člen
(upravičenci)

Prejemniki sredstev so regionalne razvojne agencije, ki
so jih občine pooblastile za izvajanje nalog regionalne raz-
vojne agencije in so vpisane v evidenco pri Agenciji RS za
regionalni razvoj v skladu s pogoji, določenimi v 4., 5.
18. členu tega pravilnika.

22. člen
(postopek dodeljevanja)

Spodbude se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki
se izvaja v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna (Ura-
dni list RS, št. 32/01).
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Izvajalec razpisa sklene s prijaviteljem pogodbo o do-
delitvi spodbude, v kateri se podrobneje opredelita način in
oblika poročanja prejemnika o poteku izvajanja nalog, za
katere je bila dodeljena spodbuda, ter postopek nadzora
nad porabo sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o
namenski porabi proračunskih sredstev.

Nakazilo se izvrši na podlagi zahtevka koristnika, oprem-
ljenega z dokazili in prilogami, opredeljenimi v pogodbi.

V primeru, da prejemnik pomoči sredstva porabi nena-
mensko ali kakorkoli drugače krši pogodbo, mora izvajalec
razpisa prekiniti nadaljnje izplačevanje sredstev in zahtevati
vrnitev vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi.

23. člen
(posebnosti postopka pri sofinanciranju priprave

regionalnih razvojnih programov)
Za prijavo na javni razpis je potrebno predložiti:
– dispozicijo regionalnega razvojnega programa, upoš-

tevaje navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji
priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega
razvojnega programa (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in
44/01),

– terminski plan priprave regionalnega razvojnega pro-
grama statistične regije,

– predvideno strukturo izvajalcev,
– kalkulativne elemente priprave regionalnega razvoj-

nega programa po sledečih kategorijah: delo v lastni režiji,
delo drugih razvojnih agencij in ostalih strokovnih institucij,
ankete, drugi stroški,

– izpolnjen vzorec pogodbe in
– druge dokumente v skladu z razpisno dokumenta-

cijo.
Sredstva se nakažejo izvajalcu po opravljenih fazah, ki

so določene v javnem razpisu, v 30 dneh po prejemu popol-
ne dokumentacije za posamezno fazo. Izplačila za posamez-
ne faze so mogoča na podlagi dokazil o ustreznem deležu
plačil ostalih sofinancerjev.

24. člen
(posebnosti postopka pri sofinanciranju drugih razvojnih

nalog iz 20. člena tega pravilnika)
Za prijavo na javni razpis je potrebno predložiti:
– sprejet štiriletni okvirni progam dela in ustrezno struk-

turiran letni poslovni načrt regionalne razvojne agencije za
tekoče leto,

– izpolnjen vzorec pogodbe in
– druge dokumente v skladu z razpisno dokumenta-

cijo.
Odobrena sredstva je mogoče koristiti na osnovi pre-

dloženih poročil o izvedenih aktivnostih, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

2. Sofinanciranje pripravljalnih del za izvedbene dele
regionalnih razvojnih programov

25. člen
(cilji in vsebina spodbude)

Cilji spodbude je povečanje ponudbe kvalitetnih pro-
jektov za uvrstitev v razvojne programe na regionalni in dr-
žavni ravni in ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj novih
dejavnosti.

Spodbuda se nanaša na pripravo prostorske in investi-
cijske dokumentacije za projekte regionalne infrastrukture v
večinski lasti občin, ki so lahko uvrščeni v izvedbene dele
regionalnih razvojnih programov.

26. člen
(instrumenti)

Spodbuda se dodeljuje v obliki subvencij.

27. člen
(upravičeni stroški in višina sofinanciranja)

Upravičeni stroški zajemajo:
– sofinanciranje izdelave prostorske dokumentacije,
– sofinanciranje izdelave tehnične dokumentacije,
– sofinanciranje izdelave investicijskega programa

vključno z okoljsko presojo, študijami izvedljivosti ter drugi-
mi analizami in potrebnimi elementi.

Višina sofinanciranja posameznega projekta lahko do-
seže 100% upravičenih stroškov.

28. člen
(upravičenci)

Prejemniki sredstev so lokalne skupnosti, ki za izvedbo
pooblastijo regionalno razvojno agencijo, ki je pridobila ta
status z vpisom v evidenco pri Agenciji Republike Slovenije
za regionalni razvoj v skladu s pogoji, določenimi v pravilniku
o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne
razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in
44/01).

29. člen
(postopek dodeljevanja)

Spodbude se dodeljujejo občinam na podlagi javnega
razpisa v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna (Uradni
list RS, št. 32/01). Prijavitelj projektov na razpisu je v imenu
občin regionalna razvojna agencija.

Izvajalec razpisa sklene tripartitno pogodbo z občinami
in prijaviteljem o dodelitvi spodbude, v kateri se podrobneje
opredelita način in oblika poročanja prejemnika o poteku
izvajanja projekta, za katerega je bila dodeljena spodbuda
ter postopek nadzora nad porabo sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih
sredstev.

Nakazilo se izvrši na podlagi zahtevka koristnika, oprem-
ljenega z dokazili in prilogami, opredeljenimi v pogodbi.

V primeru, da prejemnik pomoči sredstva porabi nena-
mensko ali kakorkoli drugače krši pogodbo, mora izvajalec
razpisa prekiniti nadaljnje izplačevanje sredstev in zahtevati
vrnitev vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi.

30. člen
(merila za izbiro projektov)

Prednost pri izbiri imajo prijavljeni projekti, ki dobijo
višjo oceno strokovne komisije na podlagi meril:

– učinek projekta na regionalni razvoj, upoštevaje na-
vodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, po-
membnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št.
44/01),

– prioritete določene s strani regionalne razvojne agen-
cije,

– enakomerna regionalna zastopanost,
– izvedljivost in inovativnost projekta.

3. Sofinanciranje projektov za izvedbo regionalnih razvojnih
programov

31. člen
(cilj in vsebina spodbud)

Cilj spodbud je izboljšanje oziroma vzpostavitev regio-
nalne infrastrukture na prednostnih območjih iz 17. člena
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tega pravilnika z namenom spodbujanja skladnega regional-
nega razvoja v Republiki Sloveniji.

Spodbude se lahko nanašajo na:
a) izgradnjo objektov in naprav regionalne infrastruktu-

re na področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda, iz-
gradnjo lokalnega cestnega omrežja, ter druge gospodar-
ske infrastrukture (vzpostavitev industrijskih con, nakup zem-
ljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kom-
pleksa zemljišč, prenova opuščenih industrijskih objektov) v
večinski lasti občin, ki se večinsko izvajajo v prednostnih
območjih iz 17. člena tega pravilnika,

b) sofinanciranje vzpostavitve skupnih regionalnih raz-
vojnih institucij (garancijskih skladov, tehnoloških parkov,
podjetniških inkubatorjev, centrov za razvoj turizma, ipd.),

c) male (neinfrastrukturne) projekte občin s področja
turizma (informiranje, marketing, promocija, postavitev kaži-
potov in informacijskih točk, razvoj turističnih znamenitosti),
ohranjanja naravne in kulturne dediščine in drugih področij,
ki so namenjeni povečanju prepoznavnosti regije, medse-
bojnemu povezovanju in sodelovanju občin in skupni pro-
mociji kulturne in naravne dediščine.

Področje vodooskrbe zajema zajetje, primarne cevovo-
de in potrebno čiščenje.

Področje lokalnega cestnega omrežja se nanaša na
novogradnjo ali rekonstrukcijo lokalnih cest in rekonstrukci-
ja tistih prometnic, ki jih je po rekonstrukciji možno uvrstiti
med lokalne ceste po uredbi o kategorizaciji državnih cest
(Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00 in
97/00).

Projekti regionalne infrastrukture so lahko posamični
objekti in naprave (en vodovod; eno kanalizacijsko omrežje;
ena cesta) pomembni za celotno regijo ali skupek (paket)
lokalnih infrastrukturnih investicij, povezanih v skupni razvoj-
ni program. V drugem primeru mora prijava vsebovati obraz-
ložitev, ki predstavi skupni cilj na medobčinski ravni, ki ga
zasledujejo posamične investicije.

32. člen
(instrumenti)

Spodbude se dodeljujejo v obliki subvencij, ugodnih
posojil, prenosa državnega premoženja v last ali upravljanje
lokalnih skupnosti z namenom vlaganja tega premoženja v
regionalne razvojne projekte.

33. člen
(upravičeni stroški in obseg sofinanciranja)

Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške naprav in objektov regionalne infrastrukture

(vodovodno omrežje, izgradnja oziroma rekonstrukcija lokal-
nih cest ipd.),

– vzpostavljanje organizacije in delovanja skupnih regi-
onalnih razvojnih institucij,

– stroške informiranja in promocije regije (postavitev
kažipotov in informacijskih točk, razvoj turističnih znameni-
tosti), ohranjanja naravne in kulturne dediščine in drugih
področij, ki so namenjeni povečanju prepoznavnosti regije,
medsebojnemu povezovanju in sodelovanju občin in skupni
promociji kulturne in naravne dediščine.

Višina sofinanciranja posameznega projekta lahko do-
seže do 100% upravičenih stroškov.

34. člen
(upravičenci)

Prejemniki sredstev so lokalne skupnosti.
Prijavitelji projektov so lokalne skupnosti ali v imenu le-

teh regionalne razvojne agencije, ki so pridobile ta status pri

Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj. Prijavitelj
je dolžan izdelati prioritetno listo prijavljenih projektov.

35. člen
(postopek dodeljevanja)

Spodbude se dodeljujejo na način in pod splošnimi
pogoji, kot so opredeljeni v 29. členu tega pravilnika.

36. člen
(poseben postopek dodeljevanja v primeru investicijskih

transferov občinam)
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– lokacijo naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega

objekta, če gre za linijski objekt,
– investicijski program z opredeljenim obsegom del po

posameznih letih, oziroma drugo investicijsko dokumentaci-
jo v skladu z veljavnimi predpisi,

– poročilo o že izvršenih delih, če gre za fazno izgrad-
njo,

– finančno konstrukcijo z navedbo virov financiranja s
časovno dinamiko koriščenja sredstev,

– dokumentirano izjavo investitorja o zagotovitvi ostalih
sredstev,

– gradbeno dovoljenje,
– izpolnjen vzorec pogodbe in
– druge dokumente v skladu z razpisno dokumenta-

cijo.
Po prejemu sklepa o izbranih projektih je prijavitelj

dolžan pripraviti in dostaviti naslednjo dokumentacijo, za
vsak odobren projekt posebej:

– bančno garancijo kot garancijo za namensko porabo
sredstev in dokončanje naložbe ter dokumentirano izjavo
investitorja, da so ostali viri sredstev zagotovljeni,

– objavo javnega razpisa za oddajo del in/ali nabavo
opreme,

– zapisnik in poročilo komisije o odpiranju ponudb,
– sklep o izbiri izvajalca,
– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Na podlagi te dokumentacije se podpiše pogodba o

dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je lahko tudi večletna.

37. člen
(merila za izbiro projektov)

Prednost pri izbiri imajo prijavljeni projekti, ki dobijo
višjo oceno strokovne komisije na podlagi meril:

– lokacija projekta, upoštevaje navodilo o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni re-
gionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01),

– prioritete določene s strani regionalne razvojne agen-
cije,

– kakovost prijavljenega projekta,
– faza izgradnje projekta, če je investicijski program

mogoče razdeliti na več faz; prednost imajo investicije v
zaključni fazi izgradnje,

– izvedljivost projekta; prednost imajo investicije, ki ima-
jo v strukturi finančnih virov več lastnih sredstev in lastne
soudeležbe krajanov,

– prispevek k doseganju nacionalnih ciljev.

38. člen
(uporaba pravilnika)

Pogoji tega pravilnika ne veljajo, razen v delu, ki se
nanaša na državne pomoči, za razpise, ki se sofinancirajo s
sredstvi mednarodnih finančnih ustanov in razpisov, pri ka-
terih so pogoji dodeljevanja pomoči ter merila in kriteriji za
pridobitev pomoči, določeni z mednarodno pogodbo.
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39. člen
(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 407-03/2001
Ljubljana, dne 25. julija 2001.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.

3298. Spremembe in dopolnitve sodnega reda

Na podlagi 81. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00) in po predho-
dno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije z dne 21. 6. 2001, izdaja minister za
pravosodje

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
SODNEGA REDA

1. člen
V sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98,

91/98, 22/00 in 113/00) se v četrtem odstavku 50. člena
šesta alinea spremeni tako, da se glasi:

“– izvršilne zadeve: v roku 1 leta od prejema zadeve do
končanega izvršilnega postopka (269. in 300. člen sodne-
ga reda).

Deseta alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– zadeve sodnega registra: v roku 1 meseca od preje-

ma zadeve do odprave sklepa.”.

2. člen
Naslov 1. podpoglavja III. poglavja se spremeni tako,

da se glasi:
“1. Poslovni čas”.

3. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 51. člena se spremenijo

tako, da se glasijo:
“Poslovni čas vseh sodišč je od ponedeljka do četrtka

od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure, razen, če zaradi
izvajanja uradnih ur s tem Sodnim redom ni drugače določe-
no.

Uradne ure za nevabljene stranke so na vseh sodiščih
v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa
tudi od 14. do 16.30.

Uradne ure v javnih knjigah so vsak dan od ponedeljka
do petka od 9. do 12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od
14. do 16.30.”.

Šesti odstavek 51. člena se spremeni tako, da se
glasi:

“V skladu s programom reševanja zaostankov se lahko
zaradi povečanja učinkovitosti dela sodišča poslovni čas
primerno prilagodi.”.

4. člen
V 300. členu se na koncu doda nov dvanajsti odsta-

vek, ki se glasi:
“Izvršilne zadeve (I, In, Ig) in zadeve zavarovanja (Z) se

odčrtajo kot končane (269. člen sodnega reda) na dan:

I. IZVRŠBA
(če je sodišče dovolilo izvršbo z dvema ali več izvršilni-

mi sredstvi, se zadeva odčrta kot končana na dan, ko se
šteje za končano zadnja zadeva)

I.I. izvršba za izterjavo denarne terjatve
I.I.I. izvršba na premičnine

ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljeni izvršbi (tretji odstavek 56. člena
pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Ura-
dni list RS, št. 32/99, 32/00) in sedmi od-
stavek 38. člena zakona o izvršbi in zavarova-
nju, Uradni list RS, št. 51/98, 72/98, 11/99,
89/99, v nadaljevanju: ZIZ)

I.I.II. izvršba na denarno terjatev dolžnika
ko je sklep o izvršbi poslan v izvršitev deloda-
jalcu, organizaciji za plačilni promet, banki ali
hranilnici oziroma dolžnikovemu dolžniku

I.I.III. izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo
premičnine ali da se izroči nepremičnina
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljeni izvršbi

I.I.IV. izvršba na druge premoženjske oziroma ma-
terialne pravice
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljeni izvršbi

I.I.V. izvršba na delež družbenika
ko je izdan sklep o poplačilu (165. člen ZIZ)

I.I.VI. izvršba na nepremičnine
ko je izdan sklep o poplačilu (208. člen ZIZ)

I.I.VII. sodni penali
ko je izdan sklep o plačilu penalov (212. člen
ZIZ)

I.II. izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve
I.II.I. izročitev in dobava premičnin

ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljeni izvršbi

I.II.II. izpraznitev in izročitev nepremičnin
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljeni izvršbi

I.II.III. obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljeni izvršbi

I.II.IV. vrnitev delavca na delo
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljeni izvršbi

I.II.V. razdelitev stvari
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljeni izvršbi

I.III. ustavitev izvršbe
ko je izdan sklep o ustavitvi izvršbe

I.IV. razveljavitev izvršbe
I.IV.I. izvršilne zadeve na podlagi verodostojne listi-

ne (41., 44. člen ZIZ), če je vložen ugovor
(61. člen ZIZ)
ko je izdan sklep o razveljavitvi sklepa o izvrš-
bi v delu, v katerem je dovoljena izvršba (dru-
gi odstavek 62. člena ZIZ)

II. ZAVAROVANJE
(če je sodišče dovolilo zavarovanje z dvema ali več

sredstvi zavarovanja, se zadeva odčrta kot končana na dan,
ko se šteje za končano zadnja zadeva)

II.I. zastavna pravica na nepremičnini
ko je izdan sklep o vknjižbi zastavne pravice
na nepremičnini

II.II. zastavna pravica na premičnini
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljenem rubežu
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II.III. zastavna pravica na podlagi sporazuma strank
– nepremičnina:
ko je izdan sklep o vknjižbi zastavne pravice
na nepremičnini
– premičnina:
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljenem rubežu

III. PREDHODNE ODREDBE
(če je sodišče odredilo dve ali več predhodnih odredb,

se zadeva odčrta kot končana na dan, ko se šteje za konča-
no zadnja zadeva)

III.I. rubež premičnin
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljenem rubežu

III.II. rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izro-
čijo stvari
– denarne terjatve:
ko je sklep o predhodni odredbi poslan delo-
dajalcu, organizaciji za plačilni promet, banki
ali hranilnici oziroma dolžnikovemu dolžniku
– terjatve, da se izročijo stvari:
ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
opravljenem rubežu

III.III. prepoved organizaciji za plačilni promet, da
ne sme dolžniku ali komu drugemu po njego-
vem nalogu izplačati z njegovega računa de-
narnega zneska, za katerega je odredilo pred-
hodno odredbo
ko je sklep o predhodni odredbi poslan orga-
nizaciji za plačilni promet

III.IV. rubež deleža družbenika v družbi
ko je sklep o predhodni odredbi poslan dru-
žbeniku in družbi

III.V. predznambo zastavne pravice na dolžnikovi
nepremičnini ali na pravici, vknjiženi na ne-
premičnini
ko je izdan sklep o vknjižbi predznambe za-
stavne pravice na dolžnikovi nepremičnini ali
na pravici, vknjiženi na nepremičnini

IV. ZAČASNE ODREDBE
(če je sodišče odredilo dve ali več začasnih odredb, se

zadeva odčrta kot končana na dan, ko se šteje za končano
zadnja zadeva)

IV.I. začasne odredbe za zavarovanje denarne ter-
jatve

IV.I.I. prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s
premičninami, in hrambo teh stvari
ko je izdan sklep o začasni odredbi

IV.I.II. prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obre-
meniti svoje nepremičnine ali stvarnih pravic,
ki so v njegovo korist vknjižene na nepremič-
nini, z vknjižbo te prepovedi v zemljiški knjigi
ko je izdan sklep o vknjižbi začasne odredbe

IV.I.III. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžni-
ku ne sme izplačati terjatve ali mu izročiti stva-
ri, ter prepoved dolžniku, da ne sme sprejeti
stvari, izterjati terjatve ali razpolagati z njimi
ko je sklep o začasni odredbi poslan dolžni-
kovemu dolžniku in dolžniku

IV.I.IV. nalog organizaciji za plačilni promet, da mora
dolžniku ali komu drugemu po dolžnikovemu
nalogu odreči izplačilo denarnega zneska, za
katerega je izdalo začasno odredbo, z dolžni-
kovega računa
ko je sklep o začasni odredbi poslan organi-
zaciji za plačilni promet

IV.I.V. drugo
ko je izdan sklep o začasni odredbi

IV.II. začasne odredbe za zavarovanje nedenarne
terjatve

IV.II.I. prepoved odtujitve in obremenitve premičnin,
na katere meri terjatev, ter hrambo teh stvari
ko je izdan sklep o začasni odredbi

IV.II.II. prepoved odtujitve in obremenitve nepremič-
nine, na katero meri terjatev z vknjižbo prepo-
vedi v zemljiški knjigi
ko je izdan sklep o vknjižbi začasne odredbe

IV.II.III. prepoved dolžniku, da ne sme storiti ničesar,
kar bi lahko povzročilo škodo upniku, ter pre-
poved, da ne sme nič spremeniti na stvareh,
na katere meri terjatev
ko je izdan sklep o začasni odredbi

IV.II.IV. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da ne sme
izročiti dolžniku stvari, na katere meri terjatev
ko je sklep o začasni odredbi poslan dolžni-
kovemu dolžniku

IV.II.V. plačevanje nadomestila plače delavcu, do-
kler traja spor o nezakonitosti odločbe o pre-
nehanju delovnega razmerja, če je to potre-
bno za preživljanje delavca in oseb, ki jih je ta
po zakonu dolžan preživljati
ko je sklep o začasni odredbi poslan deloda-
jalcu

IV.II.VI. drugo
ko je izdan sklep o začasni odredbi”

5. člen
V navodilu za vodenje vpisnika “I” (Obrazec SR št. 55)

se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Kot datum končanega postopka z izvedbo izvršbe se

šteje datum iz dvanajstega odstavka 300. člena sodnega
reda.”.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo

veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 713-2/00
Ljubljana, dne 9. julija 2001.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje

3299. Seznam o dopolnitvi seznama zdravil za
uporabo v veterinarski medicini

Na podlagi 72. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00) objavlja
Veterinarska uprava Republike Slovenije

S E Z N A M
o dopolnitvi seznama zdravil za uporabo

v veterinarski medicini

1. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini
(Uradni list RS, št. 106/00) se dopolni z naslednjim sezna-
mom zdravil:

I. za katera je bilo od 22. 4. 2000 do 7. 6. 2001
izdano dovoljenje za promet
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USTAVNO SODIŠČE

3300. Odločba o ugotovitvi, da sklep o uvedbi
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Pertoča po programih posameznih
vasi – za naselje Pertoča in Ropoča ni predpis in
se ne sme uporabljati

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Jožefa Mencigarja iz Roga-
šovcev, na seji dne 28. junija 2001

o d l o č i l o:

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Pertoča po programih posameznih vasi – za nase-
lje Pertoča in Ropoča (Uradni list RS, št. 108/00) ni predpis
in se ne sme uporabljati.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija sklep o uvedbi krajevnega sa-

moprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih
posameznih vasi – za naselje Pertoča in Ropoča (v nadalje-
vanju: sklep), ker meni, da so bile pri njegovem sprejemanju
storjene napake. Poudarja, da referenduma za uvedbo sa-
moprispevka ni razpisal pristojni organ – Občinski svet obči-
ne Rogašovci, temveč Svet krajevne skupnosti Pertoča (v
nadaljevanju: KS Pertoča). Ker je bil referendum razpisan za
območje celotne Krajevne skupnosti Pertoča (v nadaljeva-
nju: KS Pertoča) in je večina volivcev glasovala proti uvedbi
samoprispevka, po pobudnikovem mnenju samoprispevek
sploh ni bil izglasovan. Pri tem se sklicuje na mnenje Službe
za lokalno samoupravo pri vladi, za katero je v zvezi s prito-
žbo pobudnika glede obravnavanega samoprispevka zapro-
sil župan Občine Rogašovci. Pobudnik predlaga, naj ustav-
no sodišče izpodbijani sklep odpravi.

2. Župan Občine Rogašovci v svojih pojasnilih v zvezi s
pobudo navaja, da je pobudnik vložil pobudo na podlagi
pridobljenega mnenja Službe za lokalno samoupravo, da
Svet KS Pertoča ni pristojen za razpis referenduma. Poudar-
ja, da mu odločitve Sveta KS Pertoča niso bile posredovane
v podpis ter da je vse svoje odločitve v zvezi z izvedbo
referenduma za uvedbo samoprispevka poslal v objavo Ura-
dnemu listu Republike Slovenije sam Svet KS Pertoča. Na-
dalje navaja, da na podlagi 60. člena statuta Občine Roga-
šovci (Uradni list RS, št. 66/99 – v nadaljevanju: statut), ki
določa pristojnosti krajevnih skupnosti, te niso pristojne za
razpis krajevnih samoprispevkov.

3. Komisija za statut in pravna vprašanja Občine Roga-
šovci navaja, da je Občinski svet občine Rogašovci preučil
pobudo in ugotovil, da je Svet KS Pertoča pristojen za razpis
referenduma za uvedbo samoprispevka na podlagi drugega
in tretjega odstavka 60. člena statuta in enajste alinee
16. člena statuta KS Pertoča. Poudarja, da tudi druge kra-
jevne skupnosti še vedno razpisujejo referendume in tako je
ravnala tudi KS Pertoča. Sredstva, zbrana s samoprispev-
kom v naseljih Pertoča in Ropoča, naj bi se izključno upo-
rabljala za ti dve naselji. Sofinanciranje skupnega vodovoda
naj bi pomenilo sofinanciranje izgradnje sekundarnega omre-
žja v navedenih naseljih.

4. KS Pertoča v svojem odgovoru pojasnjuje postopek
razpisa referenduma za uvedbo samoprispevka in poudarja,
da so bili v vseh postopkih prisotni župan, delavci občinske
uprave in nekateri člani občinskega sveta ter da je glasova-
nje na referendumu vodila občinska volilna komisija. Svet
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KS je menil, da se trinajsta alinea 17. člena statuta Občine
Rogašovci, ki določa, da občinski svet razpisuje referendu-
me, nanaša le na referendume, ki jih občina razpisuje za
svoje celotno območje. Zato je občinski svet na seji dne
23. 2. 2001 sprejel sklep, s katerim je naknadno potrdil vse
postopke in sklepe, ki jih je sprejel in izvedel v postopku
razpisa referenduma Svet KS Pertoča. Pobudnikove naved-
be, da samoprispevek ni bil izglasovan, so po mnenju nas-
protne udeleženke neutemeljene. Iz sklepa o razpisu refe-
renduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Pertoča po programih posameznih vasi
(Uradni list RS, št. 80/00) je bilo razvidno, da se bo izid
glasovanja ugotavljal ločeno po vaseh (15. člen).

B)
5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o glavni stvari.

6. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-365/96 z dne
4. 11. 1999 (Uradni list RS, št. 99/99 in OdlUS VIII, 241)
zakon o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in nasl.
– v nadaljevanju: ZSam) razveljavilo z odložnim rokom ene-
ga leta. Ta je potekel dne 10. 12. 2000. Prenehanje veljav-
nosti ZSam pa ne pomeni, da uvedba krajevnega samospri-
spevka ni mogoča. ZLS v 46.a členu določa, da občani
lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in da se
referendum opravi v skladu z njegovimi določbami ter določ-
bami zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list
RS, št. 15/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZRLI), če z zako-
nom, ki določa in ureja referendum, ni drugače urejeno.
ZLS v drugem odstavku 47.b člena določa, da je odločitev o
uvedbi samoprispevka sprejeta, če je zanjo glasovala večina
volivcev, ki so glasovali v občini oziroma v delu občine, za
katerega se bo samoprispevek uvedel. Iz navedenega sledi,
da občine kljub prenehanju veljavnosti ZSam lahko razpišejo
in uvedejo samoprispevek v skladu z ZLS in ZRLI.

7. V navedeni odločbi št. U-I-365/96 je ustavno sodi-
šče ugotovilo, da so nekatere določbe ZSam prenehale
veljati (ugasnile), ker so bile odraz pravnega statusa, ki so ga
krajevne skupnosti imele po prejšnji državni ureditvi. Tako je
med drugim ugotovilo, da se določbi prvega in drugega
odstavka 3. člena ZSam, ki dajeta krajevnim skupnostim
pristojnost za razpis referenduma o samoprispevku in s tem
tudi pristojnost za sprejem akta o uvedbi samoprispevka, ne
moreta več uporabljati. Na podlagi prvega odstavka 3. člena
ZSam so bile namreč pristojne za uvedbo samoprispevka
krajevne skupnosti oziroma sveti krajevnih skupnosti in le
izjemoma občine oziroma občinske skupščine. Z uvedbo
lokalne samouprave in ustanovitvijo novih občin so novou-
stanovljene krajevne skupnosti izgubile naravo samostojne
lokalne skupnosti in se je njihova vloga in položaj bistveno
omejila. Tako členitev občine na njene ožje dele – poleg
krajevnih še na četrtne in vaške skupnosti – ni več obvezna,
temveč je prepuščena odločitvi samih občin. Ustanovljeni
ožji deli občine nimajo vnaprej določenih pristojnosti, tem-
več le tiste, ki jim jih poveri občina s statutom. ZLS v 19.b
členu le primeroma navaja naloge, ki se lahko prenesejo in
izrecno poudarja, da gre za prenos v izvajanje ožjim delom
občine. Ožji deli občine – krajevne, četrtne in vaške sku-
pnosti – lahko torej le izvršujejo naloge, ki so jih predhodno
že sprejeli organi občine – občinski svet, če gre za izvajanje
splošnega akta, ali občinska uprava, če gre za izvajanje
posamičnega akta. Na podlagi navedene določbe se na
ožje dele občine ne more prenesti normodajna funkcija, to
je funkcija sprejemanja temeljnih odločitev v obliki občinskih
predpisov (65. člen ZLS).

8. ZLS v drugem odstavku 46. člena določa, da razpi-
še referendum občinski svet. V občini se lahko razpiše
referendum o vseh vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov
občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine, ter
o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisu-
jejo občinski davki in druge dajatve (prvi odstavek 46. člena
ZLS). Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt.
Izjemo od tega pravila določa prvi odstavek 46.a člena, ki
dopušča, da se lahko razpiše referendum o samoprispevku.
Ustavno sodišče je v že navedeni odločbi št. U-I-365/96
ugotovilo, da je samoprispevek možen vir financiranja lokal-
ne skupnosti ali njenih ožjih delov, ki ga je mogoče uvesti le
na podlagi neposrednega odločanja občanov na referendu-
mu in da je pravni akt o uvedbi samoprispevka občinski
predpis.

9. KS Pertoča je bila ustanovljena s statutom Občine
Rogašovci iz leta 1999 (2. člen statuta). Gre za krajevno
skupnost, ustanovljeno v skladu z novo zakonodajo na po-
dročju lokalne samouprave. Zato se glede pristojnosti za
sprejem izpodbijanega sklepa ne more sklicevati na 3. člen
ZSam, čeprav v času razpisa referenduma in sprejetja izpod-
bijanega sklepa o uvedbi samoprispevka še ni potekel raz-
veljavitveni rok enega leta iz že navedene odločbe ustavne-
ga sodišča št. U-I-365/96.1 Pristojnost za razpis referendu-
ma o krajevnem samoprispevku za območje cele občine ali
njenega dela je v pristojnosti občinskega sveta. Občina s
svojim statutom te svoje naloge ne more prenesti na ožje
dele občine.

10. Izpodbijani sklep je bil sprejet na podlagi referen-
duma, ki ga je razpisal nepristojen organ, ker Svet KS Perto-
ča ni bil pristojen za razpis referenduma in za izdajo sklepa o
uvedbi samoprispevka. Zato ustavno sodišče ugotavlja, da
izpodbijani sklep ne obstaja kot predpis in se kot tak ne sme
uporabljati. Ustavno sodišče je enako odločilo v odločbi št.
U-I-166/99 z dne 22. 3. 2001 (Uradni list RS, št. 37/01).

11. Ta odločitev ustavnega sodišča omogoča, da lah-
ko zavezanci za plačilo samoprispevka na podlagi izpodbija-
nega sklepa v skladu s 46. členom ZUstS zahtevajo vrnitev
že plačanih sredstev samoprispevka.

C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

prvega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc
Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Milojka Mo-
drijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno, so-
dnika Ribičič in Ude sta dala pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-28/01-12
Ljubljana, dne 28. junija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 70/97–ZLS-H) je v končni določbi 18. člena predvidel, da bi
morali občinski sveti uskladiti statute z določbami tega zakona v šestih mesecih
po njegovi uveljavitvi (15. 5. 1998) in da ožjim delom občin, ki so pravne osebe
in katerih organizacija, delovanje in pravni status ne bodo usklajeni, preneha
pravna subjektiviteta ter da se po uradni dolžnosti odpravijo njihovi žiro računi z
31. 12. 1998 (prvi in drugi odstavek 18. člena). S to določbo je zakonodajalec
dokončno določil prenehanje vseh krajevnih skupnosti, ki so bile ustanovljene
še v prejšnjih občinah, in so na podlagi 4. člena zakona o ustanovitvi občin in
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in nasl. – ZUODNO) nada-
ljevale s svojim delom, ker občinski sveti niso uskladili notranje členitve z
določbami ZLS. Ustavno sodišče je zato upoštevalo, da so krajevne skupnosti,
ustanovljene v prejšnjih občinah, še obdržale svojo pristojnost za uvedbo samo-
prispevka do njihove uskladitve z ZLS oziroma njihovega prenehanja na podlagi
zakona. Zato so se v sklepih o uvedbi samoprispevka, sprejetih do 31. 12.
1998, še lahko sklicevale na 3. člen ZSam.
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3301. Odločba o razveljavitvi 17. člena zakona o
trgovini, pravilnika o obratovalnem času
prodajaln in odloka Mestne občine Ljubljana o
merilih za določanje dežurstev prodajaln

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude gospodarske družbe Mibo,
d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa Miran Vidic, odvetnik v Ljub-
ljani, družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, ki jo
zastopa Odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj,
o.p., d.n.o., Ljubljana, in družbe Petrol, Slovenske naftne
družbe, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Mitja Ulčar, odvetnik v
Kranju, na seji dne 5. julija 2001

o d l o č i l o:

1. Člen 17. zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93)
se razveljavi.

2. Pravilnik o obratovalnem času prodajaln (Uradni list
RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00 in 19/01) se razveljavi.

3. Odlok Mestne občine Ljubljana o merililh za določa-
nje dežurstev prodajaln (Uradni list RS, št. 113/00) se
razveljavi.

4. Razveljavitvi iz prve in druge točke začneta učinko-
vati v enem letu po objavi, razveljavitev iz tretje točke pa
naslednji dan po objavi te odločbe v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Družba Poslovni sistem Mercator (v nadaljevanju:

Mercator) izpodbija 17. člen zakona o trgovini (v nadaljeva-
nju: ZT), pravilnik o obratovalnem času prodajaln (v nadalje-
vanju: pravilnik) in odlok Mestne občine Ljubljana o merililh
za določanje dežurstev prodajaln (v nadaljevanju: odlok).

2. V pobudi podrobno utemeljuje neskladnost izpodbi-
janih določb ZT, pravilnika in odloka z ustavo oziroma zako-
ni. Določba 17. člena ZT naj bi bila v nasprotju s 74. členom
ustave (svobodna gospodarska pobuda) in z načeli pravne
države (2. člen ustave). Meni, da je omejevanje obratovalne-
ga časa prodajaln dopustno le, če je to nujno zaradi varova-
nja javnih koristi, pri tem izbran ukrep pa najmanj posega v
svobodo gospodarske pobude. Izpodbijani zakonski normi
očita tudi nedoločenost. Pravilnik naj bi bil neskladen tako z
ustavo kot tudi z ZT in z zakonom o preprečevanju konku-
rence (Uradni list RS, št. 56/99 – v nadaljevanju: ZPOmK).
Neskladnost pravilnika z ustavo utemeljuje z istimi razlogi kot
neskladnost 17. člena ZT z ustavo, prav tako pa naj bi
določbe pravilnika same po sebi nedopustno posegale v
svobodno gospodarsko pobudo in omogočale različno ure-
ditev dežurnih prodajaln, kar naj bi predstavljalo kršitev na-
čela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena usta-
ve). V nasprotju z ZT naj bi pravilnik razlikoval med rednim
obratovalnim časom in dežurnimi trgovinami, brez zakonske
podlage naj bi na lokalne skupnosti prenesel pooblastilo za
razčlenitev meril za določanje dežurstva prodajaln, prav tako
pa naj bi v nasprotju z zakonom določil tudi postopek prijave
urnika obratovalnega časa. Pobudnica meni, da je pravilnik
oblastni akt, s katerim se v nasprotju z ZPOmK omejuje
prosto nastopanje na trgu. Glede neskladnosti odloka z
ustavo, ZT, ZPOmK in pravilnikom pobudnik predvsem na-
vaja, da je izdan na podlagi zakonskega pooblastila, ki je v
nasprotju z ustavo in zakoni, ter da je z omejitvijo prodaje
alkoholnih pijač in omejitvijo dežurstva s številom zaposlenih
delavcev v trgovini nedopustno posegel v njegovo pravico iz
74. člena ustave. Vsi trije izpodbijani predpisi naj bi bili po

mnenju pobudnice v nasprotju tudi z načelom sorazmernosti
in zato v neskladju z 8. členom ustave. Predlaga ustavnemu
sodišču, naj na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodi-
šču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
zadrži izvrševanje izpodbijanih členov (3. in 4. člen ter tretji
odstavek 5. člena in 7. člen) pravilnika in celoten odlok.

3. Družba Petrol v pobudi podrobno utemeljuje zatrje-
vano protiustavnost in nezakonitost izpodbijanih določb odlo-
ka. Odlok naj bi prekoračil pooblastilo v ZT in pravilniku, saj
mimo in izven pooblastila za konkretiziranje meril za določa-
nje obratovalnega časa prodajaln nalaga pravnim subjektom
prepoved prodaje alkoholnih pijač v dežurnih prodajalnah
oziroma v prodajalnah z motornimi gorivi. Meni, da je Me-
stna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) normativno ure-
dila pravna razmerja, ki niso v njeni izvirni pristojnosti, in je
zato ravnala v nasprotju s 140. členom ustave in z
21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/94 in nasl. – ZLS). Z izpodbijanimi določbami naj bi
MOL samostojno uredila, pod katerimi pogoji in na kakšen
način lahko gospodarski subjekti opravljajo del trgovinske
dejavnosti ter s tem posegla v pravno urejanje nastopanja
gospodarskih subjektov na trgu in svobodno gospodarsko
pobudo (74. člen ustave), kar je sicer nedvomno v pristojno-
sti države. Pobudnica navaja, da naj bi bilo omejevanje
svobodne gospodarske pobude po praksi ustavnega sodi-
šča dopustno le, če je to nujno potrebno zaradi varovanja
javnih koristi in če je uporabljen ukrep, ki jo najmanj omeju-
je. Meni, da v obravnavanem primeru presoja načela sora-
zmernosti v ožjem smislu ne pride v poštev, saj ni jasno,
katero ustavno pravico oziroma javno korist naj bi poseg, ki
ga uvajata izpodbijani določbi odloka, sploh varoval. Tak-
šno omejevanje opravljanja dejavnosti je zato v nasprotju z
ustavnim načelom sorazmernosti, s 4. členom zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl. –
ZGD) ter z ZT in ZPOmK. Kršeno naj bi bilo tudi ustavno
načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člen
ustave). Razlikovanje gospodarskih subjektov glede na to,
ali imajo prodajalne na območju MOL ali izven tega obmo-
čja, namreč ne sme biti samovoljno ter brez razumnega in
stvarnega razloga, ki izhaja iz narave stvari. Pobudnica ne
vidi razumnega razloga za tovrstno razlikovanje niti ob upoš-
tevanju problematike alkoholizma, saj ta ni krajevno ome-
jen na območje MOL, temveč je problem celotne sloven-
ske družbe, ki ga je treba reševati na celovit in premišljen
način. Predlaga, naj ustavno sodišče na podlagi 39. člena
ZUstS do končne odločitve zadrži izvrševanje drugega od-
stavka 6. člena in drugega odstavka 10. člena odloka, saj
naj bi pobudnici sicer nastale težko popravljive škodljive
posledice.

4. Družba Mibo izpodbija pravilnik o obratovalnem ča-
su (Uradni list RS, št. 79/97 – v nadaljevanju: pravilnik 97),
ker naj bi omejeval pravice trgovcev, določene v 3., 4. in
17. členu ZT.

5. Navaja, da so določbe drugega odstavka 4. člena
pravilnika 97 v nasprotju s 17. členom ZT, ker naj bi bil
pristojni minister prenesel predpisovanje meril za določitev
urnika obratovalnega časa na občinski organ. Nezakonita
naj bi bila določba 3. točke 3. člena pravilnika 97, ker
določa redni obratovalni čas tudi ob nedeljah med 8. in
13. uro, kar naj bi bilo v nasprotju z določbami zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in nasl. – ZDR)
o obveznem dnevnem in tedenskem počitku za zaposlene.
V nasprotju s pravico trgovca, da sam določi obratovalni
čas, naj bi bila tudi določba 5. člena pravilnika 97, ker organ
lokalne skupnosti niti organizator prireditve nimata pravice
spreminjati obratovalnega časa. Izpodbija tudi določbe 7. in
8. člena pravilnika 97, ker naj bi določeni roki ne omogočali
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trgovcu, da bi dobil odločbo pred 3. januarjem, in ker daje
občinskemu organu pravico, da spremeni predloženi urnik
in s tem krši njegovo pravico, da sam določa obratovalni
čas. Predlaga, naj ustavno sodišče zadrži izvrševanje pravil-
nika 97, ker so trgovci dolžni poslovati v skladu z izpodbija-
nimi določbami pravilnika 97 in bi lahko prišlo do škodljivih
posledic, če ne bodo uskladili obratovalnega časa s pravilni-
kom 97 oziroma ga bodo spremenili sebi v škodo. Ker je bil
po vložitvi pobude izpodbijani pravilnik 97 večkrat spreme-
njen, je pobudnik na poziv ustavnega sodišča s posebno
vlogo predlagal presojo določb 2., 4., 5. in 9. člena pravilni-
ka, kot veljajo po sprejemu zadnje novele (Uradni list RS, št.
19/01). Vztraja pri navedbah, da so izpodbijane določbe
pravilnika v nasprotju z ZT, da so presplošne, nejasne in
nedoločne.

6. Državni zbor v odgovoru navaja, da je bilo pri pripravi
ZT upoštevano načelo, da morajo biti njegove norme okvir
za zgraditev trga in tržnega načina gospodarjenja ter soča-
sno usklajene z zakonodajami evropskih držav. Upošteval je
tudi načelo čimvečje deregulacije trgovinske dejavnosti. Me-
ni, da je z ZT zagotovljeno svobodno opravljanje trgovinske
dejavnosti ob enakih pogojih ter red na trgu. Zaradi vse
večjega pomena trgovine v gospodarski strukturi Slovenije
naj ne bi bilo mogoče delovanja trgovine povsem prepustiti
svobodnemu delovanju trga. Tako je v ZT opredeljena usmer-
jevalna vloga države z določitvijo pogojev za opravljanje tr-
govske dejavnosti, med katerimi je tudi odpiralni čas trgovin.
Z določitvijo meril za določitev urnika obratovalnega časa pa
naj bi se zagotavljali predvsem enaki pogoji poslovanja vsem
trgovcem. Kar zadeva očitke, da je pravilnik v neskladju z
ustavo, ker naj bi bilo pooblastilo za njegovo izdajo brez
vsebinskih napotil, meni, da je pooblastilo iz 17. člena ZT
zadostna podlaga za njegovo izdajo.

7. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj meni,
da izpodbijane določbe pravilnika niso v nasprotju z ZT in
drugo zakonodajo ter da ne kršijo z ustavo določenih pra-
vic trgovcev.

8. Mestna občina Ljubljana zavrača vse očitke pobu-
dnikov kot neutemeljene.

B)–I
9. Ustavno sodišče je na podlagi 26. člena poslovnika

ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
49/98) zaradi skupnega obravnavanja pobude združilo. Po-
budo Mercatorja za oceno ustavnosti in zakonitosti 17. čle-
na ZT in zakonitosti odloka ter pobudo družbe Petrol za
oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 6. člena in
drugega ostavka 10. člena odloka je sprejelo. Ker so bili
izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS je
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. Dne 2. 4.
1998 je že sprejelo pobudo družbe Mibo za oceno ustavno-
sti in zakonitosti 3. točke 3. člena, drugega odstavka 4.
člena ter 5., 7. in 8. člena pravilnika 97 in na podalgi 30.
člena ZUstS odločilo, da bo začelo postopek za oceno
ustavnosti določbe 17. člena ZT (sklep št. U-I-16/98 z dne
2. 4. 1998).

10. Ker je Mercator pobudo za presojo pravilnika umak-
nil, ustavno sodišče njegovih navedb ni presojalo.

11. Družba Mibo je izpodbijala določbe pravilnika 97,
ki je veljal v času vložitve pobude. Med postopkom pred
ustavnim sodiščem so bile izpodbijane določbe večkrat spre-
menjene, nazadnje v letu 2001. Ustavno sodišče je pobu-
dnika pozvalo, naj se izjavi ali še vztraja pri pobudi za presojo
izpodbijanih določb, ki so bile med postopkom spremenje-
ne. Pobudnik je v odgovoru na poziv ustavnega sodišča
razširil svojo pobudo na veljavne določbe pravilnika, zato ga
je ustavno sodišče v tem obsegu tudi presojalo.

12. Ustavno sodišče je ocenjevalo ustavnost določbe
17. člena ZT tako v okviru, ki ga je samo določilo, kakor tudi
v okviru pobude Mercatorja. Presojalo je ustavnost in zako-
nitost določb pravilnika na podlagi (razširjene) pobude dru-
žbe Mibo. Prav tako je na podlagi pobud Mercatorja in
družbe Petrol presojalo tudi odlok.

B)–II
Presoja zakona
13. Izpodbijani 17. člen ZT se glasi: “1. Merila za

določitev urnika obratovalnega časa prodajaln predpiše mi-
nister, pristojen za trgovino.

2. V skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka določi
trgovec urnik obratovalnega časa svoje prodajalne, ki ga
prijavi pristojnemu organu lokalne skupnosti.

3. Trgovec je dolžan poslovati v obratovalnem času, ki
ga je določil v skladu s prvim in drugim odstavkom tega
člena.”

14. Iz določb 17. člena ZT izhaja, da je trgovec dolžan
določiti urnik obratovalnega časa svoje prodajalne, da ga je
dolžan prijaviti pristojnemu organu lokalne skupnosti in da je
dolžan poslovati v določenem obratovalnem času (drugi in
tretji odstavek). Iz njega nadalje izhaja, da trgovec ni povsem
samostojen pri določanju urnika, temveč ga je dolžan dolo-
čiti v skladu z merili, ki jih predpiše minister, pristojen za
trgovino (prvi in drugi odstavek 17. člena).

15. Po določbi prvega odstavka 74. člena ustave je
gospodarska pobuda svobodna. Vendar skrajno liberalistič-
no pojmovanje podjetništva ne bi bilo v skladu z ustavo.
Zakonodajalec lahko določene oblike podjetništva omeji (na
primer monopoli, karteli). Če je za to izkazana javna korist
(varstvo zdravja in življenja ljudi, varstvo narave, potrošnikov,
zaposlenih in podobno), lahko določi posebne subjektivne
in/ali objektivne pogoje za podjetniško delovanje. Temelj za
to mu daje že ustava sama v drugem odstavku 74. člena, po
katerem zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodar-
skih organizacij in po katerem se gospodarska dejavnost ne
sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Zakonodajalčev
poseg v svobodno gospodarsko pobudo torej v navedenem
temelji na določbi ustave, iz katere izhaja celo več kot le
možnost zakonskega urejanja. Če to zahteva javna korist, je
zakonodajalec dolžan normativno urediti pogoje in način
opravljanja gospodarske dejavnosti. Opustitev te dolžnosti
bi predstavljala protiustavno pravno praznino. Vendar pri
tem zakonodajalčeva svoboda pri določanju pogojev za
opravljanje dejavnosti ni absolutna in neomejena. Tudi v tem
primeru zakonodajalca veže splošno ustavno načelo sora-
zmernosti, ki mu dovoljuje, da ustavno pravico omeji le
toliko, kolikor je zaradi varovanja javne koristi, zaradi katere
je ustavno dopustno poseči v pravico, treba poseči v ustav-
no pravico. Zato mora pri uzakonitvi omejitve zakonodajalec
izbrati tak ukrep, ki bo zagotovil učinkovito varstvo javne
koristi in hkrati kar najmanj posegel v ustavno pravico.

16. Določbi 3.1 in 4.2 člena ZT pri opredelitvi pravice
do svobodne gospodarske pobude pri opravljanju trgovin-
ske dejavnosti izhajata prav iz navedenih ustavnih temeljev.
V III. poglavju ZT so določeni pogoji za opravljanje trgovin-
ske dejavnosti. Obratovalni čas predstavlja enega izmed
objektivnih pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki
ga zakonodajalec lahko določi zaradi javne koristi. Zato

1 Člen 3 ZT se glasi: “Trgovec opravlja trgovinsko dejavnost svobodno in
pod enakimi pogoji na način, ki ne omejuje konkurence, ne povzroča škode
potrošnikom in ki je v skladu z zakonom, ratificiranimi mednarodnimi pogodbami
in dobrimi poslovnimi običaji.”

2 Člen 4 ZT se glasi: “Trgovcu ni mogoče z akti in dejanji državnih
organov in organov lokalnih skupnosti ter organizacij, ki opravljajo javna poobla-
stila, omejiti pravice do svobodnega nastopanja na trgu, preprečevati konkuren-
ce, ga spravljati v neenak položaj, razen v primerih, določenih z zakonom.”
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sámo dejstvo, da zakonodajalec ureja obratovalni čas, ne
posega v svobodno gospodarsko pobudo izvajalcev trgovin-
ske dejavnosti. Pač pa je treba odgovoriti na vprašanje, ali je
zakonodajalec obratovalni čas v 17. členu ZT uredil na
način, ki je skladen z ustavo.

17. Člen 17 v prvem odstavku vsebuje golo pooblastilo
ministru, pristojnemu za trgovino, da predpiše merila za
določitev urnika obratovalnega časa. V drugem odstavku
zahteva od trgovca, da določi urnik obratovalnega časa svo-
je prodajalne, ki ga prijavi pristojnemu organu lokalne sku-
pnosti. Pri tem pa zakon ne vsebuje ureditve, na podlagi
katere bi trgovec lahko ugotovil ali vsaj predvidel, kakšna so
merila oziroma pogoji, ki jih mora spoštovati pri določanju
urnika obratovalnega časa svoje prodajalne. Prav tako iz
zakona ni razvidno, kaj pomeni prijava urnika pristojnemu
organu lokalne skupnosti (tretji odstavek 17. člena ZT) – ali
gre za seznanitev lokalne skupnosti z določenim urnikom ali
pristojni organ lokalne skupnosti tudi preverja, ali je urnik
obratovalnega časa določen skladno s predpisanimi merili.
Prav tako ZT ne vsebuje pogojev ali meril za določanje
omejitev prodaje posameznih izdelkov.

18. Pooblastilo pristojnemu ministru v prvem odstavku
17. člena ZT ni v skladu z drugim odstavkom 120. člena
ustave. Po njem so upravni organi pri svojem delu, torej tudi
pri izdajanju predpisov, vezani na okvir, ki ga določata usta-
va in zakon, in niso pristojni izdajati predpisov brez vsebin-
ske podlage v zakonu. Iz navedene ustavne določbe izhaja,
da mora zakonodajalec, kadar pooblasti izvršno oblast za
izdajo podzakonskega predpisa, prej v temelju sam urediti
vsebino, ki naj bo predmet predpisa, in določiti okvire ter
usmeritve za njeno podrobnejšo podzakonsko urejanje (ta-
ko že v odločbi ustavnega sodišča št. U-I-73/94 z dne 25.
5. 1995, Uradni list RS, št. 37/95 in OdlUS VI, 51). Zakon-
ska norma ne sme vsebovati pooblastil, na podlagi katerih bi
izvršilni predpisi urejali materijo (vsebino), za katero ni pod-
lage že v zakonu, zlasti pa ne sme prepuščati samostojnega
odrejanja pravic in obveznosti. Prav takšna pa je vsebina
določbe prvega odstavka 17. člena ZT, pri čemer tudi v
nobeni izmed drugih določb ZT ni vsebinske podlage za
takšen podzakonski predpis. ZT namreč nima vsebinskih
določb glede odpiralnega časa trgovin, ki bi predstavljale
normativni okvir in vsebinsko podlago za izdajo podzakon-
skega predpisa. Zato je bilo treba ugotoviti, da je določba
prvega odstavka 17. člena ZT v neskladju z načelom legali-
tete in jo razveljaviti.

19. Iz drugega odstavka 74. člena ustave izhaja zahte-
va, da morajo biti posebni pogoji za opravljanje gospodar-
ske dejavnosti, namenjeni varovanju pomembnih splošnih
dobrin in pravic drugih – javni koristi torej, določeni z zako-
nom. Že iz načel pravne države (2. člen ustave) izhaja, da
mora biti iz zakona razvidno ali vsaj predvidljivo, s kakšnimi
omejitvami mora oseba računati oziroma kakšni so pogoji za
njeno poslovanje. Če iz zakonske določbe ni mogoče ugo-
toviti omejitev oziroma pogojev, ki jih mora oseba spoštova-
ti, gre za normo, ki je nedoločna in nepredvidljiva in zato v
nasprotju z načelom določnosti in načelom predvidljivosti
pravnih norm, ki sta načeli pravne države. Ti standardi prav
tako omejujejo zakonodajalca, kadar na podlagi drugega
odstavka 74. člena ustave določa pogoje za opravljanje
gospodarske dejavnosti. Kakor je razvidno iz 17. točke te
obrazložitve, je ta očitek treba nasloviti določbama drugega
in tretjega odstavka 17. člena ZT. Zato ju je ustavno sodišče
zaradi njune neskladnosti z drugim odstavkom 74. člena
ustave razveljavilo.

20. Ker je bilo treba določbe 17. člena ZT razveljaviti
že iz zgoraj navedenih razlogov, se ustavnemu sodišču v tej
zadevi ni bilo treba opredeliti do vprašanja, ali je ureditev

obratovalnega časa, kakor je urejena z izpodbijanimi predpi-
si, vsebinsko skladna z določbo 74. člena ustave.

21. Ustavno sodišče je v skladu s 43. členom ZUstS
odločilo, da začne razveljavitev 17. člena ZT učinkovati po
izteku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije. Ustavno sodišče lahko razveljavitev za-
kona, za katerega ugotovi, da ni v skladu z ustavo, odloži, če
za to obstajajo ustavnopravni razlogi, ki zahtevajo, da se
sicer protiustavna določba še za določen čas ohrani v prav-
nem redu. Tak je tudi ta primer. Že v 15. točki te obrazloži-
tve je bilo poudarjeno, da je zakonodajalec dolžan zavarova-
ti javno korist tako, da predpiše pogoje za opravljanje go-
spodarske dejavnosti – v tem primeru trgovinske dejavnosti,
in da bi opustitev te dolžnosti pomenila protiustavno pravno
praznino. Prav takšna praznina bi nastala s takojšnjo razve-
ljavitvijo 17. člena zakona, ki bi pomenila tudi takojšnjo
razveljavitev pravilnika. Nastalo bi stanje, ki bi bilo še bolj
protiustavno od ugotovljene neskladnosti z ustavo. Zato je
bilo treba učinek razveljavitve odložiti za čas, ki zakonodajal-
cu ob ustrezni utemeljitvi javne koristi omogoča spremembo
zakonske ureditve obratovalnega časa na področju trgovin-
ske dejavnosti.

Presoja pravilnika in odloka
22. Pri ocenjevanju skladnosti pravilnika z ustavo in

zakonom je ustavno sodišče izhajalo iz v drugem odstavku
120. člena ustave vsebovane zahteve, da upravni organi
opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi usta-
ve in zakonov, in iz pravne narave pravilnika kot podzakon-
skega predpisa, ki je urejena v 99. členu zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94 in nasl. – ZUpr). Po njem se
pravilniki kot podzakonski predpisi sprejemajo za izvrševa-
nje zakona. Zato so na zakon vezani tako, da v vsebinskem
smislu ne smejo določati ničesar brez zakonske podlage in
zunaj vsebinskih okvirov, ki morajo biti v zakonu izrecno
določeni ali iz njega vsaj z razlago ugotovljivi, temveč smejo
vsebovati le določbe o izvrševanju posameznih zakonskih
določb. Pravilnik prav tako ne sme na novo določati pravic in
obveznosti, kar je v skladu z načeli demokratične in pravne
države pridržano ustavi in zakonu.

23. Drugi odstavek 120. člena ustave izključuje mož-
nost, da bi minister s pravilnikom samostojno, brez vsebin-
skih okvirov, opredeljenih v zakonu, predpisoval merila in
postopek za določanje urnika obratovalnega časa proda-
jaln. Ker pa je z izpodbijanim pravilnikom minister storil prav
to, je ustavno sodišče razveljavilo vse določbe pravilnika in
ne le tistih, ki jih izpodbijajo pobudniki.

24. Iz enakih razlogov, zaradi katerih je ustavno sodi-
šče razveljavilo pravilnik, je razveljavilo tudi odlok, pri kate-
rem je zahteva po skladnosti z ustavo in zakoni vsebovana v
tretjem odstavku 153. člena ustave. Ker ga je razveljavilo že
iz teh razlogov, se ustavnemu sodišču ni bilo treba spuščati
v presojo, ali je sploh možno prenesti urejanje določenih
zadev iz državne pristojnosti na lokalno skupnost s podza-
konskim predpisom, saj je to pridržano izključno zakonu in
pogojeno s soglasjem lokalne skupnosti (drugi odstavek
140. člena ustave). Odlok pa je bil izdan na podlagi poobla-
stila iz drugega odstavka 4. člena pravilnika. Ker po njegovi
noveli v njem ni več pooblastila občinskemu organu, da
lahko razčleni merila iz pravilnika, ni več pravne podlage
zanj, zato bi ga bilo treba razveljaviti tudi iz tega razloga.
Zaradi navedenega je ustavno sodišče razveljavilo odlok
brez odložnega roka.

25. Zaradi razveljavitve obeh izpodbijanih aktov že iz
navedenih razlogov ustavno sodišče njune zatrjevane ne-
skladnosti z drugimi določbami ustave in zakona ni ocenje-
valo.
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C)
26. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

43. člena in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Ribi-
čič je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-16/98-32
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

3302. Sklep o začetku postopka za oceno ustavnosti
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor in zakona o urejanju prostora

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti 3. člena odloka o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (Uradni list RS, št. 59/00) in odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče–Vižmarje (Uradni
list RS, št. 59/00), začetem na pobudo Petra Zavodnika in
drugih iz Ljubljane, na seji dne 12. julija 2001

s k e n i l o:

Začne se postopek za oceno ustavnosti zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01) in zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89).

O b r a z l o ž i t e v

1. Ustavno sodišče je na seji dne 19. 10. 2000 sprejelo
pobudo, s katero pobudniki izpodbijajo 3. člen odloka o
spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in
Mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in odlok o spre-
membah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za plansko celoto Š6 Stanežiče–Vižmarje, in s sklepom
zadržalo izvrševanje izpodbijanih aktov do končne odločitve.

2. Ustavno sodišče je v postopku presoje izpodbijanih
aktov ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji iz 30. člena zakona
o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS), zato je sklenilo, da začne postopek za oceno
ustavnosti zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (v nadaljevanju: ZUN) in zakona o urejanju prostora
(v nadaljevanju: ZUreP).

3. Urbanistično načrtovanje temelji na planskih aktih, ki
jih ureja ZUreP in se uresničuje s prostorskimi izvedbenimi
akti, ki jih ureja ZUN. Oba zakona sta bila sprejeta v drugač-
nih družbenih razmerah, v času družbenega planiranja in
družbene lastnine. Zato se zastavlja vprašanje, ali obstoječa
ureditev ustreza novi ustavni ureditvi, zlasti glede na nova
lastninska razmerja in na novo ureditev lokalne samouprave.
V dosedanji praksi ustavnega sodišča so se pokazale števil-
ne pomanjkljivosti obstoječe zakonske ureditve, zlasti nedo-
rečenost in medsebojna neusklajenost posameznih rešitev,
nezadostna jasnost posameznih pojmov, nejasna delitev pri-
stojnosti za urejanje prostora med državo in lokalnimi sku-

pnostmi, nejasnost zaradi prepletanja usmeritvenih vsebin in
konkretnih zahtev v planskih aktih, prevelika determiniranost
in togost državnih planskih aktov in prostorskih izvedbenih
načrtov, preohlapnost ureditve prostorskih ureditvenih po-
gojev in v nezadostno razlikovanje med posameznimi vrsta-
mi prostorskih izvedbenih aktov. Zaradi tega občine v praksi
vse bolj opuščajo sprejemanje teh načrtov in namesto njih
raje sprejemajo prostorske ureditvene pogoje, kar povzroča
nejasnosti predvsem pri izvajanju večjih posegov v prostor
(npr. gradnja novih naselij, gradnja poslovnih oziroma indus-
trijskih objektov). Ker zakonske določbe o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za tako gradnjo niso prirejene, občine tovr-
stno pravno praznino zapolnjujejo z “urbanističnimi rešitva-
mi” in na druge načine, s katerimi konkretizirajo merila in
pogoje iz prostorskih ureditvenih pogojev. Vendar so te
rešitve, ki so po naravi stvari lahko samo predmet prostor-
skih izvedbenih aktov, izvzete iz javne razgrnitve in javne
obravnave (37. in 38. člen ZUN). To pa je lahko v škodo
varovanja posameznih dobrin (varstvo okolja) in javnih kori-
sti. V teh primerih vlada pogosto vlaga zahteve za oceno
njihove ustavnosti in zakonitosti, ob tem pa ne poskrbi za
ustrezno zakonsko ureditev teh vprašanj.

4. V postopku ocene ustavnosti obeh zakonov bo ustav-
no sodišče ocenjevalo zlasti, ali sta zakona iz leta 1984
glede na izhodišča, na katerih temeljita, v skladu z ustavo,
zlasti z načelom o pravni državi (2. člen), z načeli o lastninski
pravici in uresničevanju njene funkcije (33. in 67. člen) in z
načeli o lokalni samoupravi (9., 138. in 140. člen).

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
30. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.

Št. U-I-227/00-30
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

3303. Odločba o razveljavitvi besedila drugega stavka
12. člena odloka o zazidalnem načrtu za
območje K-6 Utok, ki se glasi: »v soglasju z
izdelovalcem zazidalnega načrta« in obvezne
razlage 12. člena odloka o zazidalnem načrtu za
območje K-6 Utok

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Vincenca Grčarja iz Kamnika in v postopku za oceno ustav-
nosti in zakonitosti, začetem z zahtevo vlade, na seji dne
12. julija 2001

o d l o č i l o:

1. Besedilo drugega stavka 12. člena odloka o zazidal-
nem načrtu za območje K-6 Utok (Uradni list RS, št. 14/96),
ki se glasi: “v soglasju z izdelovalcem zazidalnega načrta”,
se razveljavi.

2. Obvezna razlaga 12. člena odloka o zazidalnem
načrtu za območje K-6 Utok (Uradni list RS, št. 28/99) se
razveljavi.

3. Razlaga 12. člena odloka o zazidalnem načrtu za
območje K-6 Utok (Uradni list RS – Uradne objave, št.
22/98) ni predpis in se ne sme uporabljati.
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O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik je dne 3. 2. 1999 vložil pobudo za oceno

ustavnosti in zakonitosti dveh razlag 12. člena odloka o
zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok (v nadaljevanju:
odlok o ZN), in sicer razlage 12. člena odloka o ZN, ki jo je
izdal župan Občine Kamnik (v nadaljevanju: razlaga župana),
in obvezne razlage 12. člena odloka o ZN, ki jo je sprejel
Občinski svet občine Kamnik (v nadaljevanju: obvezna razla-
ga). Med postopkom za preizkus pobude je dne 1. 2. 2001
zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti iste Obvezne
razlage in dela besedila drugega odstavka 12. člena odloka
o ZN vložila Vlada. Ker se obe vlogi nanašata na isti predpis,
je ustavno sodišče odločilo, da zadevi združi zaradi skupne-
ga obravnavanja in odločanja.

2. Obe razlagi, ki ju izpodbija pobudnik, se nanašata
na peti stavek 12. člena odloka o ZN (ki določa dovoljena
odstopanja od predvidenih gabaritov in možnost spremem-
be namembnosti) v povezavi z drugim odstavkom 5. člena
odloka o ZN. Po petem stavku 12. člena odloka o ZN je
dovoljena sprememba namembnosti objektov in naprav v
primerih, ko gre za vsebinsko enakovredne dejavnosti, ki ne
bodo dodatno obremenjevale načrtovane infrastrukture in
ne bodo vplivale na poslabšanje bivalnih in delovnih pogo-
jev. Po drugem odstavku 5. člena odloka o ZN zajema
območje urejanja K-6 dve enoti: vzhodno enoto A, za katero
so predvideni poslovni in trgovski programi, in zahodno
enoto B, za katero so predvideni poslovni in hotelski progra-
mi. Po Razlagi Župana je na območju enote A in enote B
mogoča tudi izgradnja objektov s stanovanjsko namembnos-
tjo. V Obvezni razlagi pa je navedeno, da sta na območju
enote A in enote B poleg dejavnosti, naštetih v 5. členu
odloka, kot enakovredni dejavnosti mogoči stanovanjska
dejavnost ter vzgojnovarstvena dejavnost.

3. Razlaga župana je bila objavljena v Uradnem listu RS
in razlaga splošni pravni akt, zato ima po navedbah pobudni-
ka tudi sama naravo splošnega akta. Razlaga župana naj bi
pomenila spremembo odloka o ZN, saj je v njej za sporno
območje predvidena gradnja objektov s takšno namembnos-
tjo (stanovanjska gradnja), ki v odloku o ZN ni navedena.
Razlaga župana naj bi bila v nasprotju z določbami 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
nasl. – v nadaljevanju: ZLS) ter z 2. členom, drugim odstav-
kom 3. člena, drugim odstavkom 120. člena, tretjim odstav-
kom 153. člena ter 44. in 72. členom ustave. Po mnenju
pobudnika iz navedenih zakonskih in ustavnih določb izhaja,
da predpise oziroma splošne akte lokalne skupnosti lahko
sprejema le njen svet, razlaga pa jih lahko le tisti, ki jih je
sprejel. Župan kot izvršilni organ te pristojnosti nima, saj ne
sme samostojno urejati oziroma spreminjati razmerij, za ka-
tera je po zakonu pooblaščen predstavniški organ lokalne
skupnosti. Zato pobudnik predlaga, naj ustavno sodišče
razlago župana kot nezakonito odpravi.

4. Obvezno razlago je pobudnik v prvotni pobudi iz-
podbijal predvsem zato, ker kot splošni akt ni bila objavljena
v uradnem glasilu. Ko je Občina obvezno razlago pozneje
objavila v Uradnem listu, je pobudnik v dopolnitvi pobude
navedel nove izpodbojne razloge, ki se nanašajo na njeno
vsebino in postopek sprejemanja. Pobudnik navaja, da ob-
vezna razlaga po svoji vsebini ne pomeni razlaganja obstoje-
čega predpisa, temveč njegovo spremembo. Z njo se na-
mreč ne pojasnjuje določba predpisa, temveč se predpis
spreminja oziroma dopolnjuje z navedbo novih dejavnosti za
možno gradnjo objektov na obravnavanem območju. Po
odloku o ZN je namreč na tem območju dopuščena gradnja
objektov v okviru poslovnih in trgovskih programov oziroma

v zahodni enoti B tudi hotelskih programov, po obvezni
razlagi pa bi bila na navedenem območju mogoča tudi sta-
novanjska in vzgojno-varstvena dejavnost. Odlok o ZN tako
nikjer ne omenja možnosti stanovanjske ali vzgojno-varstve-
ne dejavnosti oziroma namembnosti, zato pomeni obvezna
razlaga poseg v odlok o ZN oziroma njegovo dopolnitev.
Obvezna razlaga je bila sprejeta po običajnem postopku in
ne po postopku, ki je z zakonom o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84 in nasl. – v
nadaljevanju: ZUN) predpisan za obravnavanje in sprejem
prostorskih izvedbenih aktov (36. člen – javna razgrnitev z
natečajem pridobljenih rešitev; 37. člen – javna razgrnitev
osnutka; 38. člen – javna obravnava osnutka; 39. člen –
obravnava pripomb in predlogov iz javne razgrnitve oziroma
javne obravnave). Obvezna razlaga naj bi bila sprejeta tudi v
nasprotju s 43. členom ZUN, ki določa, da se lahko prostor-
ski izvedbeni akt spremeni oziroma dopolni le po postopku,
ki je predpisan za njegov sprejem. Zato pobudnik predlaga,
naj ustavno sodišče obvezno razlago razveljavi.

5. Pobudnik utemeljuje svoj pravni interes za vložitev
pobude s tem, da stalno prebiva na ulici Šutna 52 v starem
mestnem jedru Kamnika, to je v neposredni bližini (okoli
200 metrov) območja, kjer je bila z zazidalnim načrtom K-6
Utok predvidena gradnja poslovno-trgovskega kompleksa.
Z obema razlagama se bo na celotnem območju starega
mestnega jedra močno poseglo v poselitveni, naravni in
kulturni značaj Kamnika. Izpodbijani razlagi ne predvidevata
ustrezne spremljevalne infrastrukture in tudi ne primerne
prometne ureditve, zato bi priliv novih stanovalcev v kraj
pomenil veliko obremenitev za javne objekte v kraju, pred-
vsem za vrtce in šole. Z uveljavitvijo izpodbijanih razlag, ki
dovoljujeta stanovanjsko izgradnjo, bi se bistveno poslabšali
življenjsko okolje in življenjski pogoji pobudnika in drugih
stanovalcev starega mestnega jedra.

6. Z dopolnitvijo pobude z dne 7. 7. 1999 izpodbija
pobudnik tudi odlok o ZN v celoti, češ da je v nasprotju s
planskimi akti Občine Kamnik in s tem v nasprotju s
44. členom ZUN. Z veljavnimi planskimi akti je namreč za
območje K-6 Utok predvidena industrijska proizvodnja, med-
tem ko je po odloku o ZN to območje namenjeno poslovni in
trgovski dejavnosti. Vendar pa pobudnik hkrati ugotavlja, da
nima neposrednega pravnega interesa za izpodbijanje odlo-
ka o ZN v celoti, saj je glede na vplive na okolje in na bivalne
pogoje zanj še vedno boljša poslovna in trgovska dejavnost
kot industrijska proizvodnja. Zato predlaga, naj ustavno so-
dišče ob uporabi 30. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) samo
oceni ustavnost in zakonitost celotnega odloka o ZN.

7. Vlada je najprej izpodbijala odlok o ZN v celoti, ker
naj bi bil v neskladju z določbami ZUN, po katerih mora biti
prostorski izvedbeni akt v skladu s prostorskimi sestavinami
srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine. Izpodbijani
odlok naj ne bi bil v skladu s planskimi akti Občine Kamnik,
po katerih je obravnavano območje opredeljeno kot obmo-
čje kulturnega in zgodovinskega spomenika mestnega je-
dra, njegova raba pa je namenjena industrijski proizvodnji. Z
odlokom o ZN pa je polovica tega območja namenjena za
poslovne, trgovske in hotelske programe. Hkrati pa je vlada
posebej izpodbijala še del drugega stavka 12. člena odloka
o ZN v besedilu: “v soglasju z izdelovalcem zazidalnega
načrta”. Ker iz zahteve ni bilo jasno razvidno, ali vlada izpod-
bija odlok o ZN v celoti ali pa le del besedila drugega stavka
12. člena, jo je ustavno sodišče pozvalo, naj se o tem jasno
opredeli. Po naročilu vlade je na poziv ustavnega sodišča
odgovorilo Ministrstvo za okolje in prostor. Iz odgovora izha-
ja, da je zahteva vložena le za del 12. člena odloka o ZN z
besedilom “v soglasju z izdelovalcem zazidalnega načrta” in
ne za celotni odlok o ZN.
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8. V drugem stavku 12. člena odloka o ZN je določe-
no, da so v primeru morebitnih oblikovnih in vsebinsko-
funkcionalnih posebnosti pri arhitektonski obdelavi posa-
meznih objektov v soglasju z izdelovalcem zazidalnega načr-
ta pri gabaritih dovoljena večja odstopanja od predpisanih,
vendar pa se mora pri tem še vedno ohranjati osnovna
gradbena linija. Navedene določbe o potrebnem soglasju
izdelovalca naj bi bile v neskladju s 40. členom ZUN. V
tretjem odstavku 40. člena ZUN je določeno, da odlok o
prostorskem izvedbenem aktu lahko določa tolerance pri
gabaritih in namembnosti objektov oziroma naprav, ki jih z
lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ pri iz-
vedbi prostorskega izvedbenega akta. S četrtim odstavkom
40. člena ZUN pa je določeno, da se z uporabo takšnih
toleranc ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na
sosednje parcele ter načrtovani videz območja, z uporabo
toleranc pa se tudi ne smejo poslabšati bivalne in delovne
razmere na obravnavanem območju. Iz navedenega po mne-
nju vlade sledi, da bi moral 12. člen odloka o ZN dovoljene
tolerance jasno definirati, ne pa da omogoča njihovo širjenje
na način, ki nima podlage v zakonu. Zato vlada predlaga, naj
ustavno sodišče izpodbijano besedilo 12. člena odloka o
ZN razveljavi.

9. Obvezno razlago izpodbija vlada iz podobnih razlo-
gov kot pobudnik. Izpodbijana razlaga po svoji vsebini ne
pomeni razlage obstoječe norme, temveč njeno spremem-
bo. Z obvezno razlago je namreč predvidena drugačna na-
membnost območja urejanja, kot z odlokom o ZN (stano-
vanjska in vzgojno-varstvena dejavnost), zato pomeni to ne-
dopusten poseg v namensko rabo prostora po zazidalnem
načrtu. Ker pa navedene spremembe niso bile sprejete po
postopku, predvidenem s 43. členom ZUN, pomeni to krši-
tev 36. do 39. člena in 43. člena ZUN. Zato vlada predlaga,
naj ustavno sodišče obvezno razlago odpravi.

10. Vlada tudi predlaga, naj ustavno sodišče do kon-
čne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb 12.
člena odloka o ZN ter obvezno razlago. Ta predlog uteme-
ljuje s tem, da bi izvrševanje izpodbijanih aktov lahko prive-
dlo do težko popravljivih posledic tako za investitorja kot za
Občino Kamnik, prav tako pa tudi za državo, saj je njena
krajevno pristojna upravna enota na podlagi izpodbijanih
aktov izdala neustrezno dovoljenje za gradnjo.

11. V odgovoru na pobudo Občina Kamnik najprej
oporeka pobudnikovemu pravnem interesu za vložitev pobu-
de. Občina navaja, da ni utemeljena pobudnikova trditev, po
kateri bo gradnja na spornem območju posegla v njegove
pravice že s tem, da na navedenem območju ne bodo
zgrajeni zgolj poslovni, temveč tudi stanovanjski objekti.
Pobudnikovo prebivališče je od spornega območja oddalje-
no okoli 200 metrov. Vmesni prostor je pozidan, tako da
neposrednega vpliva novih objektov ne bo mogoče čutiti.
Neutemeljene so pobudnikove trditve, da razlagi ne predvi-
devata nobene spremljajoče infrastrukture (glede javnih ob-
jektov kot so šole in vrtci) in primerne prometne ureditve.
Vprašanje šol ni aktualno, saj je v kamniških šolah dovolj
mest, poleg tega pa sta v bližini predvidene stanovanjske
gradnje kar dve osnovni šoli. Na spornem območju bo zgra-
jen nov vrtec, ki bo zadostil potrebam tako novih kot tudi
drugih prebivalcev tega območja. Območje zazidalnega na-
črta je prometno povsem ločeno od starega mestnega jedra
in bo imelo svoj ločen dostop, ki ne bo vplival na sedanje
prometne razmere v mestu. Navedena dejstva po mnenju
občine kažejo na to, da s stanovanjsko gradnjo na spornem
območju ni ogrožena nobena pobudnikova pravica, temveč
gre pri tem za politične oziroma druge podobne interese, ki
jih pravo ne varuje. Zato predlaga, naj ustavno sodišče
pobudo zavrže.

12. Občina v odgovoru na pobudo izpodbija tudi na-
vedbe pobudnika, ki se nanašajo na posamezne vsebinske
dele pobude (razlaga župana, obvezna razlaga, spornost
odloka o ZN v celoti), in zatrjuje naslednje:

– Razlaga župana nima značaja obvezne razlage splo-
šnega akta, kar je razvidno že iz njenega naslova, temveč je
to strokovna razlaga uprave oziroma župana, podana na
zahtevo Upravne enote Kamnik. Pri tem gre za akt, ki ni
predpis, saj župan ni pristojen za obvezno razlago predpi-
sov, ki jih ni sam sprejel. Za presojo aktov, ki niso predpisi,
ustavno sodišče ni pristojno, zato pobudo v takšnih primerih
zavrže.

– Obvezna razlaga po vsebini ni sprememba odloka o
ZN, kot trdi pobudnik, zato tudi ni bila sprejeta po postopku,
ki je v ZUN predviden za sprejetje prostorskih izvedbenih
aktov. V odloku o ZN so podane le temeljne usmeritve glede
namembnosti objektov na obravnavanem območju, podro-
bnosti pa so prepuščene posameznim investitorjem. Zato je
v petem stavku 12. člena odloka o ZN predvidena možnost
sprememb namembnosti objektov, če gre za vsebinsko ena-
kovredne dejavnosti. Stanovanjska namembnost objektov je
gotovo namembnost, ki najmanj posega v okolje oziroma
najmanj obremenjuje infrastrukturo. Da bi bil odpravljen dvom
o tem, ali odlok o ZN dovoljuje tudi stanovanjsko izgradnjo,
je občinski svet sprejel izpodbijano obvezno razlago. Obvez-
na razlaga niti ni bila nujno potrebna, saj je 12. člen odloka
o ZN oblikovan dovolj široko in jasno, da na navedenem
območju dopušča tudi stanovanjsko namembnost in vrtec.

– Odlok o ZN kot celota ni v neskladju z občinskimi
planskimi akti, kot to trdi pobudnik. V planskih aktih Občine
Kamnik je za območje K-6 Utok sicer res predvidena indus-
trijska dejavnost, vendar je v dolgoročnem planu določeno,
da so odstopanja od plana razumljiva in da plan takšnih
sprememb ne ovira. V planu so taksativno navedeni primeri,
ob katerih je potrebna sprememba plana. Spremembe plan-
skega akta so torej potrebne le glede takšnih posegov, ki
imajo bistven vpliv na razvoj občine. Pri obravnavanem odlo-
ku o ZN pa nobeden od takšnih primerov ni podan, zato ta ni
v neskladju z občinskimi planskimi akti.

13. Občina Kamnik v odgovoru na zahtevo vlade obšir-
no prikazuje potek dogodkov v zvezi s pripravo, sprejema-
njem in izvajanjem izpodbijanih rešitev. Pretežni del odgovo-
ra je namenjen predvsem vsebinski utemeljitvi sprejetih reši-
tev z vidika izvedbe koncepcije sanacije in nadaljnjega raz-
voja starega mestnega jedra in manj očitkom, ki se nanašajo
na pravnoformalno stran te problematike (pravno naravo
obvezne razlage in postopek, po katerem je bila sprejeta).
Pri utemeljevanju pravilnosti napadene ureditve izhaja naj-
prej iz ustavnega položaja občine, ki ima kot temeljna sa-
moupravna lokalna skupnost legitimno pravico, da ureja za-
deve na lokalnem nivoju avtonomno in v zvezi s tem spreje-
ma odločitve, ki imajo pravno podlago v veljavni zakonodaji.
Na spornem območju je pred več leti poslovalo podjetje
Utok z izrazito ekološko sporno dejavnostjo predelave žival-
skih kož, ki nikakor ni sodila v staro mestno jedro. Zato je po
prenehanju poslovanja navedenega podjetja občina z izpod-
bijanim odlokom sprejela rešitve, ki pomenijo oživitev oziro-
ma revitalizacijo starega mestnega jedra. V domnevno spor-
nem 12. členu odloka o ZN je predvideno, da je dovoljena
sprememba namembnosti objektov in naprav (ki so oprede-
ljeni v 5. in 6. členu odloka o ZN) v primerih, ko gre za
vsebinsko enakovredne dejavnosti, ki ne bodo dodatno obre-
menjevale načrtovane infrastrukture in ki ne bodo vplivale na
poslabšanje bivalnih in delovnih pogojev na tem območju.
Odločitev občinskega sveta v obvezni razlagi, da je kot
enakovredna dejavnost na obravnavanem območju mogoča
tudi stanovanjska ter vzgojno-varstvena dejavnost, je v skla-



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 27. 7. 2001 / Stran 6425

du z navedeno načelno določbo odloka o ZN. Občinski svet
je pri tem ocenil, da namembnost objektov tudi za stanovanj-
sko in vzgojno-varstveno dejavnost (poleg poslovno-trgovin-
ske) z vidika obremenjevanja okolja ne bo poslabšala bival-
nih in delovnih pogojev na tem območju. Z odločitvijo, da je
na navedenem območju mogoča tudi vzgojno-varstvena de-
javnost, so dane možnosti, da bi v občini prišlo do reševanja
problema manjkajočih kapacitet pri izvajanju dejavnosti otro-
škega varstva. Občina navaja v odgovoru še druge razloge,
ki naj bi kazali na to, da so bile njene odločitve v zvezi z
namembnostjo prostora na ureditvenem območju vsebinsko
pravilne in v skladu z njenim interesom, da se v urbani
prostor umestijo dejavnosti, ki so komplementarnega znača-
ja in okolju prijazne. Temeljno izhodišče pri tem je, da iz-
gradnja objektov za spremljajoči stanovanjski namen in izva-
janje vzgojnovarstvene dejavnosti ne poslabšuje pogojev
življenja in dela na območju, ki ga želi občina v funkcional-
nem smislu revitalizirati. Glede na navedeno Občina Kamnik
predlaga, naj ustavno sodišče zavrne vse trditve, ki jih vlada
navaja v zahtevi.

14. V odgovoru na zahtevo je prikazan tudi potek med-
sebojnih stikov med Občino Kamnik in Ministrstvom za oko-
lje in prostor v zvezi z domnevno ugotovljenimi nezakonitost-
mi v izpodbijanih aktih. Občina se je na poziv Ministrstva za
okolje in prostor vendarle odločila, da odpravi očitane neza-
konitosti v navedenih aktih. V skladu s programom občin-
skega sveta je tudi že pričela s postopkom za njihovo odpra-
vo. Tako sta bila pripravljena osnutka dveh odlokov, in sicer
odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za obmo-
čje K-6 Utok, po katerem naj bi se v obravnavanem drugem
stavku 12. člena odloka o ZN črtalo za vlado sporno besedi-
lo “v soglasju z izdelovalcem zazidalnega načrta” ter odloka
o prenehanju veljavnosti obvezne razlage, po katerem naj bi
sporna obvezna razlaga v celoti prenehala veljati. Sklep o
javni razgrnitvi odloka o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu za območje K-6 Utok (s črtanjem spornega dela 12.
člena odloka) je župan Občine Kamnik sprejel dne 14. 1.
2001 in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 6/01. Vendar pa
je občina po vložitvi zahteve vlade za presojo ustavnosti in
zakonitosti izpodbijanih aktov vse začete aktivnosti za čas
do konca odločitve ustavnega sodišča prekinila.

B)–I
15. Nasprotna udeleženka v odgovoru na pobudo zatr-

juje, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa. Vendar
glede na okoliščino, da obvezno razlago izpodbija tudi vlada
in to v glavnem iz enakih razlogov kot pobudnik, ustavno
sodišče obstoja pravnega interesa pobudnika ni posebej
ugotavljalo.

B)–II
16. Po ustaljeni praksi ustavnega sodišča je obvezna

razlaga predpisa, ne glede na njen kasnejši sprejem, sestav-
ni del predpisa od njegove uveljavitve. Sama zase ne more
biti predmet presoje ustavnosti in zakonitosti, ker le ugotav-
lja pravni smisel predpisa oziroma določbe, na katere se
nanaša (sklep št. U-I-361/96 z dne 21. 10. 1999, OdlUS
VIII, 226). V primeru, da bi organ, ki sprejema obvezno
razlago, dal z njo normi vsebino, ki jo ob njeni uveljavitvi ni
imela, pa ne bi šlo za obvezno razlago, temveč za spremem-
bo oziroma dopolnitev predpisa (odločba št. U-I-308/97 z
dne 28. 10. 1999, Uradni list RS, št. 98/99 in OdlUS VIII,
232). Glede na navedeno ustavno sodišče ne more preso-
jati obvezne razlage ločeno od predpisa, h kateremu je bila
dana.

17. Obvezna razlaga je bila dana k 12. členu odloka o
ZN (v povezavi s petim stavkom tega člena), ki v skladu z

določbami tretjega in četrtega odstavka 40. člena ZUN ure-
ja vprašanje toleranc. V 40. členu ZUN je podrobneje dolo-
čena vsebina prostorskih izvedbenih aktov (posebej za pro-
storske ureditvene pogoje in posebej za prostorske izvedbe-
ne načrte). Ker vseh elementov v teh aktih ni mogoče dolo-
čiti vnaprej v vseh podrobnostih, je treba za določene
elemente predvideti ustrezne tolerance (odstopanja). Tako
je v tretjem odstavku 40. člena ZUN predvideno, da odlok o
prostorskem izvedbenem aktu določa tolerance pri gabaritih
in namembnosti objektov oziroma naprav, ki jih z lokacijskim
dovoljenjem lahko dopusti upravni organ pri izvedbi prostor-
skega izvedbenega akta. V četrtem odstavku 40. člena ZUN
pa so predvidene omejitve pri urejanju toleranc s prostorski-
mi izvedbenimi akti tako, da se z uporabo toleranc ne smeta
spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter
načrtovani videz območja, in da se tudi ne smejo poslabšati
bivalne in delovne razmere obravnavanega območja. Iz na-
vedenega torej izhaja, da morajo biti tolerance (tako glede
gabaritov kot glede namembnosti objektov in naprav) se-
stavni del odloka o prostorskem izvedbenem aktu, to pa
pomeni, da morajo biti tudi predmet gradiva v postopku
javne razgrnitve in javne obravnave osnutka takšnega akta.

18. O konkretni dopustitvi tolerance v vsakem posa-
meznem primeru v mejah prostorskega izvedbenega akta
odloča upravni organ (upravna enota) v upravnem postopku
za izdajo lokacijskega dovoljenja. Ureditev, da se tolerance
pri gabaritih in namembnosti objektov oziroma naprav dovo-
ljujejo v upravnem postopku, omogoča zainteresiranim ose-
bam (to so zlasti lastniki sosednjih zemljišč ob objektu, na
katerega se tolerance nanašajo), da lahko kot stranke v
upravnem postopku ugovarjajo sprejetim rešitvam.

19. V 12. členu odloka o ZN so tako urejena vprašanja
toleranc pri gabaritih in namembnosti objektov in naprav. V
prvih treh stavkih tega člena so podrobno določena odsto-
panja od predvidenih gabaritov (izražena v centimetrih za
posamezne vrste objektov). V petem stavku, h kateremu je
bila izdana obvezna razlaga, pa so okvirno določena odsto-
panja pri namembnosti objektov in naprav. Odstopanja ozi-
roma spremembe namembnosti objektov in naprav (kot to
navaja odlok o ZN) so dovoljene le v primerih, ko gre za
vsebinsko enakovredne dejavnosti, ki ne bodo dodatno obre-
menjevale načrtovane infrastrukture in ne bodo vplivale na
poslabšanje bivalnih in delovnih pogojev. Navedene določ-
be so sicer ohlapne, vendar dajejo okvire za odločanje v
posameznih primerih. V obravnavanem členu odloka o ZN
sicer ni predvideno, kdo odloča o dovoljenih tolerancah v
konkretnem primeru, vendar iz tretjega odstavka 40. člena
ZUN jasno izhaja, da je to lahko le upravni organ, ki na
podlagi prostorskega izvedbenega akta v upravnem postop-
ku odloča o izdaji lokacijskega dovoljenja.

20. Obvezna razlaga se po nazivu sicer nanaša na
12. člen odloka o ZN, v resnici pa je bila dana k 5. členu
odloka o ZN, ki opredeljuje vrsto dejavnosti na območju K-6
Utok. Po drugem odstavku 5. člena so za vzhodno enoto A
navedenega območja predvideni poslovni in trgovski pro-
grami, za zahodno enoto B pa poslovni in hotelski programi.
Z obvezno razlago sta na navedenih območjih (izhajajoč iz
možnosti po petem stavku 12. člena odloka o ZN), dovoljeni
kot enakovredni dejavnosti tudi stanovanjska ter vzgojnovar-
stvena dejavnost. obvezna razlaga tako po svoji vsebini ne
razlaga niti 12. člena niti 5. člena odloka o ZN, temveč na
novo določa še druge dejavnosti, ki so na obravnavanem
območju dovoljene poleg dejavnosti iz 5. člena odloka o
ZN. Izpodbijana obvezna razlaga ima tako dejansko značaj
akta o spremembah oziroma dopolnitvah drugega odstavka
5. člena odloka o ZN. Takšna narava navedenega akta je
razvidna tudi iz samega besedila razlage: “V okviru spre-
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membe namembnosti, ki jo omogoča 12. člen odloka o
zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok, je poleg dejavno-
sti, naštetih v 5. členu, kot enakovredna dejavnost mogoča
stanovanjska dejavnost ter vzgojnovarstvena dejavnost.”
Obvezna razlaga tako v uvodnem delu besedila navajanje
novih dejavnosti izrecno opredeljuje kot spremembo na-
membnosti dejavnosti iz 5. člena odloka o ZN. Pri tem se
sicer sklicuje na možnost spremembe namembnosti iz pete-
ga stavka 12. člena odloka, vendar pa je ta možnost v
skladu s tretjim odstavkom 40. člena ZUN predvidena le za
tolerance, ki jih v skladu s prostorskim izvedbenim aktom
lahko dovoljuje upravni organ z lokacijskim dovoljenjem.

21. obvezna razlaga, ki je po vsebini sprememba 
5. člena odloka o ZN, je bila sprejeta po običajnem postop-
ku sprejemanja predpisov v občinskem svetu in ne po po-
stopku, ki je s 37. do 39. členom ZUN predviden za spreje-
tje prostorskih izvedbenih aktov. Zato je bila sprejeta v nas-
protju s 43. členom ZUN, po katerem se prostorski izvedbe-
ni akt lahko spremeni oziroma dopolni le po postopku, ki je
predpisan za njegov sprejem (torej po 37. do 39. členu
ZUN).

22. V odgovoru na pobudo in še zlasti v odgovoru na
zahtevo Občina Kamnik zatrjuje, da z obvezno razlago na
novo predvidena stanovanjska in vzgojnovarstvena dejav-
nost pomenita blažje posege v prostor od prvotno predvide-
nih trgovskih in hotelskih programov. Navedene dejavnosti
naj bi bile tako v skladu z okvirno določitvijo tolerance pri
namembnosti objektov in naprav v smislu petega stavka
12. člena odloka o ZN in v skladu s sprejeto koncepcijo
revitalizacije in nadaljnjega razvoja starega mestnega jedra v
Kamniku. Vendar postopek, po katerem so bile izpodbijane
odločitve sprejete, ni bil v skladu z zakonodajo. Takšne
odločitve bi bilo treba sprejet v obliki sprememb zazidalnega
načrta po postopku iz 37. do 39. člena ZUN.

23. Glede na navedeno je ustavno sodišče obvezno
razlago razveljavilo. Pri tem se ni spuščalo v presojo vpraša-
nja, ali je določitev stanovanjske namembnosti gradnje tak-
šna sprememba, ki jo upravni organ lahko v postopku po
tretjem odstavku 40. člena ZUN dovoli kot toleranco pri
namembnosti na podlagi zadnjega stavka 12. člena odloka.
To je stvar presoje pristojnega upravnega organa in morebit-
ne presoje v okviru pravnih sredstev.

24. Vlada sicer predlaga odpravo dela besedila druge-
ga stavka 12. člena odloka in obvezne razlage. Po določbi
drugega odstavka 45. člena ZUstS ustavno sodišče odpravi
protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splo-
šne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, kadar ugo-
tovi, da je potrebno odpraviti škodljive posledice, ki so na-
stale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti. Vlada škodljivih
posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti, ne navaja, niti ne
utemeljuje. Zato se je ustavno sodišče odločilo za razveljavi-
tev. Pri tem je ustavno sodišče upoštevalo, da lahko o more-
bitni dovolitvi spremembe namembnosti odloča upravni or-
gan v postopku izdaje ali spremembe lokacijskega dovolje-
nja (23. točka obrazložitve).

B)–III
25. Določbe drugega stavka 12. člena odloka o ZN, ki

jih izpodbija vlada, se nanašajo na odstopanja od predvide-
nih gabaritov. Po prvem stavku tega člena so odstopanja od
predvidenih gabaritov dovoljena v notranjosti urbanih krajev
do 100 cm v vertikalni in 250 cm v horizontalni smeri. Po
izpodbijanem drugem stavku pa so v primeru morebitnih
oblikovnih in vsebinsko-funkcionalnih posebnosti pri arhi-
tektonski obdelavi posameznih objektov dovoljena še večja
odstopanja, vendar le v soglasju z izdelovalcem zazidalnega
načrta (s tem, da se mora pri tem še vedno ohranjati osnov-

na gradbena linija). Prav del določbe “v soglasju z izdeloval-
cem zazidalnega načrta” izpodbija vlada v svoji zahtevi. Vla-
da meni, da bi moral odlok o ZN dovoljene tolerance jasno
definirati, ne pa da omogoča njihovo širjenje na način (ob
soglasju izdelovalca zazidalnega načrta), ki nima podlage v
zakonu. Trditev vlade je utemeljena, saj 40. člen ZUN ne
daje podlage za ureditev, da je za določitev dopustne tole-
rance potrebno soglasje izdelovalca zazidalnega načrta. Za
te tolerance morajo biti potrebni okviri določeni s prostor-
skim izvedbenim aktom, na podlagi tako določenih okvirov
pa o uporabi tega pooblastila v konkretnem primeru samo-
stojno odloča upravni organ v postopku izdaje lokacijskega
dovoljenja. Izdelovalec zazidalnega načrta je kot strokovna
organizacija v poslovnem odnosu z občino in opravlja potre-
bna opravila v zvezi s temi akti po naročilu občine, ne more
pa sprejemati odločitev v zvezi s prostorskimi izvedbenimi
akti (tudi ne v obliki soglasja), saj so te naloge poverjene
državnim organom. Zato je ustavno sodišče izpodbijane do-
ločbe drugega stavka 12. člena odloka o ZN v besedilu: “v
soglasju z izdelovalcem zazidalnega načrta” razveljavilo.

B)–IV
26. Razlaga župana, ki jo izpodbija pobudnik, je po

svoji naravi enako kot obvezna razlaga Občinskega sveta
občine Kamnik, predpis. Za izdajo takšnega predpisa župan
nima pristojnosti. Ker je razlago izdal nepristojni organ, je ta
akt po svoji naravi in vsebini predpis, čeprav objavljen v
Uradnem listu, neobstoječ in se ga ne sme uporabljati (tako
ustavno sodišče npr. v odločbi št. U-I-166/99, Uradni list
RS, št. 37/01).

B)–V
27. Pobudnik odloka o ZN glede njegove skladnosti z

občinskimi planskimi akti ni izpodbijal, ustavno sodišče pa
tudi ni našlo razlogov, da bi v smislu 30. člena ZUstS samo
razširilo oceno še na odlok o ZN v celoti.

28. Ker je ustavno sodišče razveljavilo izpodbijane de-
le besedila 12. člena odloka o ZN (vključno z obvezno
razlago), se ni spuščalo v obravnavo predloga za začasno
zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb.

C)
29. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

prvega odstavka 40. člena in 43. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-34/99-23
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

3304. Sklep o zadržanju izvrševanja 12. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstveni dejavnosti

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Zbornice fizioterapevtov Slovenije, Ljubljana, in Zbornice
laboratorijske medicine Slovenije, Ljubljana, na seji dne
12. julija 2001
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s k l e n i l o:

1. Izvrševanje 12. člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
45/01) se do končne odločitve zadrži.

2. Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševa-
nje 11. in 14. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstveni dejavnosti, se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnici izpodbijata 11., 12. in 14. člen zakona o

spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti
(v nadaljevanju: ZZDej-F), ki v celoti nadomeščajo 87. člen
zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in
nasl. – v nadaljevanju: ZZDej) in uvajajo dva nova člena
(87.a in 87.b člen).

2. Navajata, da je 11. člen v neskladju z ustavo, ker ne
določa kriterijev in postopkov za ustanovitev poklicnih zbor-
nic, ki jih predvideva v prvem odstavku istega člena. Določ-
be 11. člena ZZDej-F, ki v celoti nadomeščajo 87. člen
ZZDej, naj bi ne bile bistveno drugačne od prej veljavnih
določb. Za te oziroma za ZZDej pa je ustavno sodišče v
odločbi št. U-I-77/98 z dne 17. 6. 1999 (Uradni list RS, št.
59/99 in OdlUS VIII, 156) ugotovilo, da je v neskladju z
ustavo, ker ne določa postopka in kriterijev za ustanovitev
zbornic po 87. členu. Člen 11 ZZDej-F sicer vsebuje določ-
be o kriterijih in postopku za ustanovitev poklicnih zbornic,
vendar postopek ustanavljanja veže na določbe zakona o
društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in nasl. – v nadaljevanju:
ZDru). To naj bi bilo po mnenju pobudnic v neskladju z
načeli pravne države (2. člen ustave), predvsem z načelom
jasnosti in določnosti predpisov.

3. Določbe 12. člena ZZDej-F naj bi bile v neskladju z
drugim odstavkom 121. člena ustave, ki določa, da se javno
pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave
lahko prenese na samoupravne skupnosti, podjetja in druge
organizacije ter posameznike z zakonom. Izpodbijana do-
ločba pa v nasprotju z ustavo daje pooblastilo za prenos
javnih pooblastil na poklicno zbornico pristojnemu ministru.

4. Dalje navajata, da je tudi določba 14. člena ZZDej-F,
ki nalaga že ustanovljenim zbornicam uskladitev delovanja z
določbami ZZDej-F v neskladju z ustavo, saj posega v pravi-
co do svobodnega združevanja (42. člen ustave).

5. Pobudnici predlagata začasno zadržanje izpodbija-
nih določb ZZDej-F. Predlog utemeljujeta z dejstvom, da
zakon predvideva osem mesečni rok, v katerem morajo
poklicne zbornice, ki so bile ustanovljene po prej veljav-
nem 87. členu ZZDej uskladiti svoje delovanje z določbami
ZZDej-F. To po njihovem mnenju pomeni dejansko ukini-
tev zbornic in njihovo preoblikovanje v društva, kar naj bi
imelo za pobudnici nepopravljivo strokovno, moralno in
materialno škodo. Še posebna škoda bi nastala, če bi
pobudnici prilogodili svojo organizacijo in delovanje ZZDej-
F, ustavno sodišče pa bi razveljavilo izpodbijane določbe.
Uveljavitev izpodbijanih členov naj bi povzročila pravni ne-
red, nezadovoljstvo članstva, nezaupanje v delovanje zbor-
nic in dvom v pravno državo.

6. Po določbi 39. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme
ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadr-
žati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih
pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Kadar ustavno sodi-
šče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega
predpisa, vselej tudi tehta med škodljivimi posledicami, ki bi

jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa,
in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbi-
jana določba sploh ne bi izvrševala.

7. Predlog za zadržanje 12. člena ZZDej je uteme-
ljen. Ker se določbe tega člena lahko začnejo izvajati z
dnem, ko je stopil zakon v veljavo, bi lahko prišlo do
neenakopravnega obravnavanja zbornic in strokovnih zdru-
ženj, zlasti če bi se na posameznem področju ustanovilo
več zbornic oziroma strokovnih združenj. Nastalo bi lahko
tudi razlikovanje med že ustanovljenimi zbornicami po 87.
členu ZZDej, ki so dolžne svoje delovanje uskladiti z ZZDej-
F v roku osmih mesecev od njegove uveljavitve. Zaradi
navedenega bi lahko prišlo tudi do nejasnosti pri ugotavlja-
nju pogojev za prenos pooblastil in pri izvajanju javnih
pooblastil, kar bi lahko imelo težko popravljive skodljive
posledice na samo opravljanje določenih strokovnih nalog
na teh področjih. Ta vprašanja bi se še posebej zaostrila,
če bi se izkazalo, da je izpodbijani člen zakona v neskladju
z drugim odstavkom 121. člena ustave. Zaradi navedene-
ga je ustavno sodišče zadržalo do končne odločitve izvrše-
vanje 12. člena ZZDej-F.

8. Zadržanje izvajanja 11. člena ZDej-F, ki določa mož-
nost ustanavljanja zbornic oziroma strokovnih združenj ter
postopek in pogoje za njihovo ustanovitev, bi pomenilo, da
bi odpadla pravna podlaga za obstoj zbornic. S sprejemom
ZZDej-F je namreč v celoti prenehal veljati 87. člen ZZDej,
ki je predvideval tovrstne zbornice. To ne pomeni, da se
zdravstveni delavci ne bi smeli povezovati v strokovna zdru-
ženja, saj jim gre ta pravica neposredno na podlagi ustave
(drugi odstavek 42. člena), vendar tako združenje ne bi
imelo položaja, ki jim ga daje ZZDej. Ne nazadje bi ga morali
ustanoviti po postopku, ki velja za ustanovitev društva, kar
tudi sicer predvideva ZZDej-F. Določba 14. člena pa ne
more povzročiti škodljivih posledic za pobudnici, saj določa
le rok uveljavitve posameznih določb zakona. Z zadržanjem
izvrševanja izpodbijanih členov bi nastala pravna praznina, ki
lahko povzroči večje škodljive posledice kot samo izvajanje
zakona. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so bile zbornice
ustanovljene po prej veljavnem 87. členu ZZDej prostovo-
ljna združenja brez zakonskih javnih pooblastil. Ustavno so-
dišče meni, da nastanek škodljivih posledic, še zlasti težko
popravljivih, ni verjeten. Zato je predlog za začasno zadrža-
nje 11. in 14. člena ZZDej-F zavrnilo.

9. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 39.
člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Prvo točko sklepa je sprejelo sogla-
sno, drugo pa s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glaso-
val sodnik Čebulj.

Št. U-I-137/01-4
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

3305. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega
sodišča in vrnitvi zadeve upravnemu sodišču v
novo odločanje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. A., z.o.o., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z.
na seji dne 12. julija 2001
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o d l o č i l o:

Sodba vrhovnega sodišča št. U 481/96 z dne 1. 3.
2000 se razveljavi in se zadeva vrne upravnemu sodišču v
novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Z izpodbijano sodbo je bila zavrnjena tožba v uprav-

nem sporu zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor št.
36301/084/95 0012 01 z dne 31. 1. 1996 o zavrnitvi
pritožbe zoper sklep Upravne enote Ljubljana št. 363-
664/93-07/DK-MS, 351-1068/93-07/DK-MS z dne
17. 5. 1995, s katerim je bila zavržena pritožničina zahteva
“za denacionalizacijo nepremičnin stavbišče v izmeri 1 338
m2, ki je v upravljanju bivše Občine Ljubljana Center in
52/1000 stavbe V. 4, U., poslovni prostor v II. nadstropju v
izmeri 141,46 m2, ki je v upravljanju Kmetijskega zavoda
Š.”. Vrhovno sodišče je svojo odločitev oprlo na ugotovitev,
da je bila ničnost odločbe o nacionalizaciji ugotovljena že s
sodbo Vrhovnega sodišča Jugoslavije št. Uis 27/68 z dne
6. 2. 1970, posledica česar naj bi bila odprava morebitnih
posledic navedene odločbe, ne pa vračanje zadružnega
premoženja v postopku denacionalizacije.

2. Pritožnica v ustavni pritožbi navaja, da ni zahtevala
vrnitve 52/1000 stavbe na V. 4 v U. zaradi nacionalizacije,
temveč zato, ker je bila Glavna zadružna zveza LRS, ki je bila
zadnja zadružna lastnica predmetnih nepremičnin, oblastno
ukinjena in nima pravnih naslednikov, ki bi lahko uveljavljali
odpravo pravnih posledic nične nacionalizacijske odločbe.
Zahtevo za vrnitev zadružnega premoženja naj bi vložila na
podlagi prvega odstavka 65. člena in drugega odstavka
66. člena zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 in
nasl. – v nadaljevanju: ZZad). Upravni organi in vrhovno
sodišče naj bi navedbe in argumente za uporabo določb
ZZad, ki naj bi jih uveljavljala pritožnica, ne upoštevali. Zato
naj bi ji bili z izpodbijano sodbo kršeni pravica do enakosti
pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) in pravica
do enakega varstva pravic (22. člen ustave). Zatrjuje tudi
kršitev načel pravne države (2. člen ustave). Ustavnemu
sodišču predlaga, naj samo odloči in ugodi zahtevku pritož-
nice za vrnitev lastninske pravice na 52/1000 stavbe na V.
4 v U. ali pa naj izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne
vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-
162/00 z dne 29. 5. 2001 ustavno pritožbo sprejel v obrav-
navo. Ustavno sodišče je že v tem sklepu pojasnilo, da v
zvezi z ustavno pritožbo preverja le možno kršitev določb
ustave, ki zagotavljajo človekove pravice in temeljne svobo-
ščine, za kar pri določbi 2. člena ustave ne gre. V skladu s
56. členom zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila ustavna pritožba
poslana vrhovnemu sodišču. Poslana je bila tudi Mestni
občini Ljubljana in Kmetijskemu zavodu Š., p.o., T., ker sta
bili stranki v upravnem postopku, v katerem sta bila izdana
sklep Upravne enote Ljubljana št. 363-664/93-07/DK-MS,
351-1068/93- 07/DK-MS z dne 17. 5. 1995 in odločba
Ministrstva za okolje in prostor št. 36301/084/95 0012 01
z dne 31. 1. 1996. Navedena odločba Ministrstva za okolje
in prostor je bila izpodbijana v upravnem sporu, v katerem je
bila izdana izpodbijana sodba Vrhovnega sodišča. Vrhovno
sodišče in Mestna občina Ljubljana na ustavno pritožbo
nista odgovorila. Kmetijski zavod Š. pa v odgovoru navaja,
da je bil ustanovljen z odločbo št. 32/1961 z dne 16. 1.
1961, ki jo je izdala Okrajna kmetijska zbornica Ljubljana, ki
je bila del Glavne zadružne zveze Slovenije. Kmetijski zavod

Ljubljana naj bi zato bil že pred ukinitvijo Glavne zadružne
zveze Slovenije integralni del zadružništva v Sloveniji. Zato,
in ker je prav Kmetijski zavod Š. izpeljal postopek, ki je
privedel do odločitve vrhovnega sodišča Jugoslavije, s kate-
ro je bila ugotovljena ničnost odločbe o nacionalizaciji, naj
bi prenos premoženja nanj ne bil neupravičen. Predpisi o
denacionalizaciji, del katerih naj bi bile tudi določbe ZZad,
pa naj bi bili namenjeni izključno popravi krivic zaradi neu-
pravičenih odvzemov premoženja. Kmetijski zavod Ljubljana
meni, da izpodbijana sodba ne pomeni kršitve enakega
varstva pravic, ker naj bi iz navedenega izhajalo, da ustavni
pritožnik ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za uve-
ljavitev svoje pravice, izpodbijana sodba pa naj bi tudi ne bila
očitno napačna in brez razumne pravne obrazložitve.

B)
4. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne

presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna,
temveč izpodbijano odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali
so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svobošči-
ne. Ustavno sodišče je tako na podlagi pritožničinih navedb,
da se sodišče v zvezi z vprašanjem, ali je upravičena do
vrnitve premoženja na podlagi 65. in 66. člena ZZad, ni
opredelilo do njenih navedb, izpodbijano sodbo preizkusilo
z vidika morebitne kršitve pravice do enakega varstva pravic
(22. člen ustave).

5. Člen 22 ustave pomeni uporabo splošnega načela
enakosti vseh pred zakonom (drugi odstavek 14. člena usta-
ve) na področju sodnega in drugega varstva pravic. Gre za
poseben primer načela pravne enakosti, ki zagotavlja vsako-
mur enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodišči,
drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil. Poseg v to pravico je podan, če je izpodbi-
jani akt sprejet v postopku, v katerem pritožnica ni mogla
uveljaviti ali je lahko le omejeno uveljavljala svojo pravico,
kar lahko posledično prizadene tudi kakšno drugo njeno
pravico.

6. Iz določbe 22. člena ustave izhaja tudi dolžnost
sodišča, da pretehta navedbe strank, odloči o utemeljenosti
zahtevka in v obrazložitvi odločbe z razlogi za svojo odločitev
seznani stranki. Ustavno sodišče ugotavlja, da obrazložitev
izpodbijane sodbe vrhovnega sodišča sploh ne vsebuje ute-
meljitve o zavrnitvi zahteve za vračilo premoženja na podlagi
določb ZZad. Vrhovno sodišče je v obrazložitvi izpodbijane
sodbe povzelo tožbene navedbe sedanje ustavne pritožnice
v zvezi z določbami ZZad, ki naj bi bile pravna podlaga za
njen zahtevek za vračilo premoženja. Pri argumentiranju odlo-
čitve o neutemeljenosti tožbe pa vrhovno sodišče na te
navedbe ni odgovorilo. Svojo utemeljitev je omejilo le na
obrazložitev presoje pravnega stališča, po katerem odprava
pravnih posledic ničnosti nacionalizacijske odločbe ne mo-
re biti predmet denacionalizacijskega postopka. Ustavno
sodišče se v presojo, ali so s takim pravnim stališčem pritož-
nici kršene kakšne človekove pravice ali temeljne svobošči-
ne ni spuščalo, ker pritožnica tega niti ni zatrjevala; poleg
tega pa je bilo treba izpodbijano sodbo razveljaviti že zato,
ker izpodbijana sodba v obrazložitvi ne vsebuje razlogov za
odločitev sodišča glede zavrnitve tožbenih ugovorov o upra-
vičenosti do vrnitve premoženja po določbah ZZad. Sodna
odločba, ki v obrazložitvi ne vsebuje razlogov za odločitev
sodišča, namreč predstavlja kršitev pritožničine pravice iz
22. člena ustave ne glede na to, ali je njen tožbeni zahtevek
utemeljen ali ne.

7. Ustavno sodišče je zato izpodbijano sodbo vrhovne-
ga sodišča razveljavilo. V novem postopku bo moralo uprav-
no sodišče (ki je po uveljavitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št.
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70/00 in nasl.- ZUS-A, pristojno odločati tudi o zadevah, ki
jih je do 30. 6. 1996 prejelo vrhovno sodišče) svojo odloči-
tev ustrezno obrazložiti. V zvezi z mnenjem Kmetijskega
zavoda Ljubljana, da ustavna pritožnica ne izpolnjuje z zako-
nom določenih pogojev za uveljavitev pravice do vračila
premoženja, pa ustavno sodišče pojasnjuje, da te navedbe
v tem postopku ustavne pritožbe ne morejo biti relevantne.
Mnenje udeleženca v postopku o razlogih za neutemelje-
nost tožbenega zahtevka namreč ne more nadomestiti ma-
njkajočih razlogov o tem v obrazložitvi izpodbijane sodbe.

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc
Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. Up 162/00-15
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE

3306. Sklep o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko 91.
člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in
59/01) ter drugega odstavka 20. člena in 35. člena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet
Banke Slovenije

S K L E P
o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic

I. UVOD

1. S tem sklepom se določi vsebina in način ugotavlja-
nja ter poročanja hranilnice o izpostavljenosti likvidnostne-
mu tveganju.

Hranilnica mora upravljati z likvidnostjo tako, da skrbi
za usklajenost naložb in obveznosti glede na preostalo do-
spelost.

Za naložbe in obveznosti po tem sklepu se štejejo
tolarske naložbe in obveznosti. Hranilnica med naložbe pr-
vega in drugega razreda ne sme vštevati naložb v tuji valuti.

Kot hranilnica se za namen tega sklepa šteje tudi hra-
nilno kreditna služba, ki je pridobila dovoljenje Banke Slove-
nije za opravljanje bančnih storitev.

II. KOLIČNIK LIKVIDNOSTI

2. Količnik likvidnosti posameznega razreda je razmer-
je med vsoto naložb in vsoto obveznosti posameznega raz-
reda glede na preostalo dospelost.

3. Za namene iz 2. točke tega sklepa sta predpisana
dva razreda naložb in obveznosti z določenimi roki dospelo-
sti. Naložbe in obveznosti se razvrstijo v razreda po preostali
dospelosti, in sicer v:

– prvi razred: naložbe in obveznosti s preostalo dospe-
lostjo do 30 dni in

– drugi razred: naložbe in obveznosti s preostalo do-
spelostjo do 180 dni.

4. Hranilnica mora dnevno izračunavati količnika likvi-
dnosti. Količnik likvidnosti posameznega razreda mora biti
najmanj 1.

5. Naložbe prvega razreda sestavljajo naslednje po-
stavke:

– imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem ra-
čunu,

– imetja na računu izločene obvezne rezerve,
– gotovina v blagajni,
– terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo

do 30 dni,
– prosti znesek blagajniških zapisov in drugih terjatev

do Banke Slovenije,
– prosti znesek državnih vrednostnih papirjev,
– krediti s preostalo dospelostjo do 30 dni,
– drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do

30 dni.
Obveznosti prvega razreda sestavljajo naslednje po-

stavke:
– vloge s preostalo dospelostjo do 30 dni,
– obveznosti do centralne banke ter bank in hranilnic s

preostalo dospelostjo do 30 dni,
– izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do

30 dni.
6. Naložbe drugega razreda sestavljajo naslednje po-

stavke:
– imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem ra-

čunu,
– imetja na računu izločene obvezne rezerve,
– gotovina v blagajni,
– terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo

do 180 dni,
– prosti znesek blagajniških zapisov in drugih terjatev

do Banke Slovenije,
– prosti znesek državnih vrednostnih papirjev,
– krediti s preostalo dospelostjo do 180 dni,
– drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do

180 dni.
Obveznosti drugega razreda sestavljajo naslednje po-

stavke:
– vloge s preostalo dospelostjo do 180 dni,
– obveznosti do centralne banke ter bank in hranilnic s

preostalo dospelostjo do 180 dni,
– izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do

180 dni.
7. Preostala dospelost je obdobje med datumom, za

katerega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom do-
spetja posamezne naložbe ali obveznosti, razen:

– pri še neodpoklicanih obveznostih z možnostjo od-
poklica je preostala dospelost enaka najkrajšemu možnemu
odpoklicnemu roku,

– pri naložbah ali obveznostih, ki dospevajo v rednih
časovnih razmikih, je preostala dospelost posameznega de-
la naložbe ali obveznosti enaka obdobju med datumom, za
katerega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom do-
spelosti le-tega.

8. Hranilnica, ki na dan uveljavitve tega sklepa, ne
dosega predpisanega količnika posameznega razreda, mo-
ra to doseči najkasneje do 31. 12. 2002.

Hranilnica lahko obveznost iz prvega odstavka te točke
izpolni postopoma in sicer trimesečno po petinah.

Od uveljavitve tega sklepa dalje hranilnica iz prvega
odstavka te točke ne sme poslabšati že doseženega količni-
ka posameznega razreda na dan 30. 9. 2001.
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9. Hranilnica mora poročati Banki Slovenije o povpreč-
nih mesečnih količnikih likvidnosti, in sicer najkasneje
10. dan v tekočem mesecu za pretekli mesec v obliki in na
način predpisan z navodilom. Kot navodilo se smiselno upo-
rabi navodilo za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti
tolarske likvidnostne lestvice bank.

Izjemoma lahko hranilnica do vključno decembra 2001
izračunava in poroča Banki Slovenije o količnikih likvidnosti
po stanju na zadnji dan v mesecu.

Prvo poročilo iz prvega odstavka te točke predloži hra-
nilnica po stanju 30. 9. 2001.

10. Do 31. 3. 2002 hranilnica pri naložbah in obvez-
nostih lahko uporablja ocene preostale dospelosti, določe-
ne z navodilom.

III. DNEVNO NAČRTOVANJE TOLARSKE LIKVIDNOSTI

11. Hranilnica je dolžna dnevno načrtovati tolarske
denarne pritoke in odtoke. Načrtovanje se nanaša tako na
znane, kot tudi morebitne in pričakovane denarne tokove, ki
lahko vplivajo na sposobnost hranilnice, da tekoče poravna-
va svoje pogodbene obveznosti do komitentov ter druge
obveznosti, neločljivo povezane s poslovanjem hranilnice.

12. Pri načrtovanju tolarskih denarnih tokov mora hra-
nilnica upoštevati načelo previdnosti, kar pomeni, da lahko
med pritoke vključuje samo tiste, za katere obstaja velika
verjetnost, da jih bo ob dnevu dospelosti tudi prejela, med
odtoke pa vse obveznosti, ki na določen dan dospejo v
izplačilo.

13. Med tolarske pritoke se vključujejo predvideni pri-
toki iz vseh vrst vlog, vračila kreditov, pritoki iz prodaje
vrednostnih papirjev, deviz, pritoki na podlagi instrumentov
Banke Slovenije, iz medbančnih kreditov ter drugi pritoki.

14. Med tolarske odtoke se vključujejo predvideni od-
toki na podlagi črpanih kreditov, vlog, nakupov vrednostnih
papirjev, deviz, instrumentov Banke Slovenije, drugih ob-
veznosti, iz medbančnih kreditov ter drugi odtoki.

15. Hranilnica mora poročati Banki Slovenije o predvi-
denih tolarskih denarnih tokovih za tekoči in naslednji delov-
ni dan dnevno najkasneje do 12. ure po telefaksu ali na
elektronski način v obliki, ki je predpisana z navodilom. Kot
navodilo se smiselno uporabi navodilo za izpolnjevanje po-
ročila o tokovih tolarske likvidnosti bank.

Prvo poročilo iz prejšnjega odstavka te točke predloži
hranilnica dne 3. 9. 2001.

IV. SPREMLJANJE KONCENTRACIJE DEPONENTOV

16. Pomemben dejavnik upravljanja z likvidnostnim tve-
ganjem je zagotavljanje razpršenosti tolarskih vlog glede na
izvor in rok dospelosti.

17. Hranilnica mora poročati Banki Slovenije o najve-
čjih deponentih po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu
najkasneje 10. dan v tekočem mesecu v obliki in na način,
ki je predpisan z navodilom. Kot navodilo se smiselno upo-
rabi navodilo za poročanje o največjih deponentih bank.

18. Prvo poročilo iz prejšnjega odstavka te točke pre-
dloži hranilnica po stanju 30. 9. 2001.

V. IZVAJANJE SKLEPA

19. Uprava hranilnice mora sprejeti ustrezne interne
postopke za izvajanje določil sklepa in navodil ter zagotoviti:

– da notranja revizija pregleduje poslovanje na podro-
čju likvidnosti ter izvajanje sprejetih politik in postopkov;

– vzpostavitev računovodskih postopkov in ustreznega
informacijskega sistema za spremljanje izvajanja sklepa ter
za pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije.

20. V primeru posebne zahteve Banke Slovenije je
hranilnica dolžna predložiti poročila tudi po stanju na dan, ki
je naveden v zahtevi in v zahtevanem roku.

21. Ta sklep začne veljati 1. 9. 2001. Z dnem, ko
začne veljati ta sklep, za hranilnice preneha veljati sklep o
obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti
sredstev (Uradni list RS, št. 40/99).

Ljubljana, dne 24. julija 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3307. Sklep o spremembi sklepa o usklajevanju
hranilno kreditnih služb z določbami zakona o
bančništvu

Na podlagi četrtega odstavka 241. člena zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o usklajevanju hranilno

kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu

1
V sklepu o usklajevanju hranilno kreditnih služb z do-

ločbami zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 109/99) se
21. točka spremeni tako, da se glasi:

»21. Hranilno kreditna služba mora tekoče izračunavati
količnike likvidnosti ter spremljati izpolnjevanje predpisanih
razmerij med vsoto naložb in vsoto obveznosti posamezne-
ga razreda glede na preostalo dospelost v skladu z veljavnim
sklepom o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic.«.

2
Spremeni se 22. točka tako, da se glasi:
»22. Hranilno kreditna služba mora predpisani količ-

nik likvidnosti prvega razreda prvič doseči po stanju na dan
31. 12. 2002. Predpisani količnik likvidnosti drugega raz-
reda mora doseči najkasneje do konca prilagoditvenega
obdobja.«.

3
Spremeni se 23. točka tako, da se glasi:
»23. Hranilno kreditna služba predloži prvo poročilo o

doseženih količnikih likvidnosti v skladu z veljavnim sklepom
o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic oziroma navodili po
stanju na dan 31. 12. 2002, nato pa v rokih predpisanih z
veljavnim sklepom.«.

4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 24. julija 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.
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3308. Sklep o dopolnitvi sklepa o vzpostavitvi sistema
žiro kliringa

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agen-
ciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96
in 87/97), v zvezi s 4. točko sklepa o vodenju računov
bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, dugih finančnih
institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
13/98) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o vzpostavitvi sistema

žiro kliringa

I
V sklepu o vzpostavitvi žiro kliringa z dne 25. 9. 1998 s

spremembami z dne 8. 9. 2000 se v prvem odstavku
2. točke za besedo “lahko” dodajo besede “Banka Sloveni-
je ter”.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8.
2001 dalje.

Ljubljana, dne 24. julija 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3309. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 30. 7. do 5. 8.
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 30. 7. do 5. 8. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

A B R D.O.O. 02022-0089217747
ABB INŽENIRING D.O.O. 03100-1012568453
ADRIA GROUP D.O.O. 33000-1657022764
AEROKLUB ZAGORJE OB SAVI 26338-0012089716
AFA D.O.O. 02312-0010032428
AGENCIJA MAX, MAKSL, K.D. 02022-0051792334
AKADA, KRANJSKA GORA, D.O.O. 07000-0000097284
AL-LES D.O.O. 30000-0003765576
ALPOS MEDING D.O.O. 04515-0000294709
ALTA 5 D.O.O. 02312-0011916750
ALTO D.O.O. 10100-0029112508
AMETIST D.O.O. 03162-1086700866

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

AMI-GT D.O.O. 05100-8010052587
ARES COMPUTERS D.O.O. 02053-0010264533
ARIST D.O.O. 04750-0000201035
AS AVTOSERVIS MAROLT D.O.O. 02027-0013799129
ASTOR D.O.O. 19100-0010028593
AUROGRAF D.O.O. 02046-0012246877
AUTOCOMFORT D.O.O. 14000-0593072341
AVTOCAD D.O.O. 04515-0000295776
AVTOMOTO DRUŠTVO ŠENTVID PRI STIČNI 02041-0020066583
B IN B D.N.O. ZAGORJE 26338-0010060185
BALINARSKI ŠPORTNI KLUB ZALOG 02034-0019914539
BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO

TIČNICA, RAKEK 02026-0051252818
BAŠKOVČ ANTON S.P. 02027-0018412061
BERLIC D.O.O. 02312-0010741983
BETON D.O.O. 10100-0029111053
BOJA D.O.O. 02027-0050479097
BRINA D.O.O. 02312-0018989893
CAFETINO D.O.O. 03104-1061236261
CARMEN DENT D.O.O. 30000-0080076737
CARVER D.O.O. 02022-0017681605
CHROMEX D.O.O. 04515-0000295970
CLARCK D.O.O. 02027-0014578039
CLEANTEAM D.O.O. 30000-0002349861
CONSULT & COMMERCE D.O.O. 03128-1005655734
CPZ INTERNATIONAL D.O.O. 02014-0035362284
DABOR D.O.O. 02312-0015084576
DAMOS D.O.O. 02027-0051132586
DANICA D.O.O. 04202-0000294623
DB BIRO D.O.O. 02056-0013841552
DIBS D.O.O. 02046-0015659919
DIGI* KEY D.O.O. 90672-0000012574
DIM D.O.O. 05100-8000073324
DOLIĆ & KAJTEZOVIĆ D.N.O. 02053-0017342623
DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV 10100-0029115612
DRUŠTVO KOLOLJUB 02014-0011642583
DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV

SLOVENIJE 02014-0015764598
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JADRANSKIH

STRAŽARJEV 10100-0029096891
DRUŠTVO TENIŠKI KLUB TUFI, ZAGORJE 26338-0015496841
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KODELJEVO 02060-0018136128
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VIDEM

DOBREPOLJE 02046-0016472973
DRUŠTVO ZA VZGOJO MLAD.

NOGOMETAŠEV 26338-0019639808
ECOIMPORT D.O.O. 02010-0012608317
ELDAMEDO MARKETING D.O.O. 02320-0011334649
ETS COMTEC D.O.O. 03100-1012684174
EUROIN D.O.O. 02241-0014648160
EVERGREEN D.O.O. 03158-1085654141
EXCLUSIVE TRADE D.O.O. 02053-0014232609
FASHIONINTER D.O.O. 02083-0015196483
FAST D.O.O. 11970-0019838567
FEISTRITZ BIKERS BUNCH KLUB 10100-0029115418
FINEX TRADE D.O.O. 03118-1012837716
FORMAPLAST D.O.O. 02027-0051408066
F-PLUS D.O.O. 11970-0014938224
FP-TECH D.O.O. 03176-1008866604
FUTURIUS D.O.O. 03162-1012806169
GAO D.O.O. 13426-0018249270
GAPI & CO. BRICELJ D.N.O. 02060-0052103976
GARDA D.O.O. 02312-0015100969
GEOSVET D.O.O. 02022-0013292840
GIGODESIGN D.O.O. 17000-0000033308
GMB D.O.O. LOČE PRI POLJČANAH 06000-0058786955
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

GO D.O.O. 02032-0014945521
GOMARK D.O.O. 03116-1012073551
GORIŠEK & CO. D.N.O. 02060-0010202013
GRALAN NEPREMIČNINE D.O.O. 02060-0011455738
GRAMA D.O.O. 04515-0000239516
GRE-KOS D.O.O. 02027-0019364116
GROSIST DISCONT BAJT D.O.O. 10100-0029116582
GROSS KERN D.O.O. 02312-0018182950
GROTEX D.O.O. 02022-0013043356
GRU D.O.O. 05100-8010051811
HABJAN D.O.O. 06000-0109702449
HABJAN & CO – KONTO D.N.O.

ŠMARJE PRI JELŠAH 06000-0070643459
HAI INŽENIRING D.O.O. 06000-0056227028
HERING EXPORT D.O.O. 03121-1012663551
HERNAVS TRADE D.O.O. CELJE 06000-0076804996
HOMC D.O.O. 25100-9707700115
HRIBAR IN GA-GA D.N.O. 02022-0015814258
IBT ŠPED-KOBLER D.O.O. 04515-0000184226
IGZ INŽENIRING D.O.O. 02047-0010575615
IMP PROJEKTIVNI BIRO D.D. 02923-0010851918
INSTALACIJE GROSUPLJE D.D. 03108-1000082706
INTEH INTERNATIONAL D.O.O. 02022-0018850940
INTERNET PODJETJE ZA STORITVE,

D.O.O., JESENICE 07000-0000097672
INTRGRAD D.O.O. 02312-0012554428
ISCAR SLOVENIJA D.O.O. 18309-0014311490
ITRANS D.O.O. 11971-0020065692
IZOKONT D.O.O. 10100-0029084184
JALES D.O.O. 02027-0017617340
JUKRIN D.O.O. 04515-0000295582
JUTOM D.O.O. 03108-1010843013
KARDIFF D.O.O. 05100-8010050841
KEMOTERM D.O.O. 04515-0000293739
KLAVDIJA-KOZLEVČAR IN DRUŽBENIKI

D.N.O. 02022-0052008644
KLUB MALEGA NOGOMETA TOMAŽ 02151-0014291827
KONCERTNO UGLAŠEVANJE KLAVIRJEV

SILIČ D.O.O. 02045-0011666866
KONČAN F&F K.D. 02027-0052793905
KONFEKCIJA ANJA D.O.O. 02312-0015485574
KONJENIŠKI KLUB ZAGORJE OB SAVI 26338-0010581463
KONKI D.O.O. 03118-1006374315
KROMIBA D.O.O. 03179-1009088781
KUD OŠ GRADEC 03110-1012380171
KULTURNO DRUŠTVO MOZIRJE 13426-0010515848
LAMBA D.O.O.SLOVENSKE KONJICE 06000-0069507686
LASER B&V D.O.O. 05100-8010053072
LENDY D.O.O. 18309-0015544166
LESOCOM, D.O.O. ŽIRI 07000-0000097187
LIB BLED, D.D. 07000-0000000478
LIDEX D.O.O. 02312-0013072117
LIGHT DESIGN-NAJDENOV D.N.O. 02060-0017084551
LINDIČ D.O.O. 03113-1009315891
LIPA TRADE D.O.O. 14000-0556828582
LOHNEX D.O.O. 04515-0000188494
LOVSKA DRUŽINA PUGLED 02060-0020169151
M KOMERC D.O.O. 03139-1010447577
MAAT TRADE D.O.O. 30000-0002542406
MAG-MA D.O.O. 02010-0016857790
MANCOM D.O.O. 02010-0019097132
MARTIN KRPAN, FITNESS STUDIO D.O.O. 02053-0015953874
MASTER D.O.O. 04752-0000295609
MAXIM D.O.O. 02027-0016261959
MEDIS D.O.O. 05100-8010052296
MELER D.O.O. 10100-0029112411

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

MERY TRADE D.O.O. 02312-0011064993
MILLENNIUM ZALOŽNIŠTVO D.O.O 02014-0089053918
MIRENA D.O.O.,LOGATEC 02025-0017115172
MT ENGINEERING D.O.O. 33000-3855547649
MURALIST PODJ. ZA USP. IN ZAP.

INVAL. D.O.O. 12340-0016016679
NA HRIBU D.O.O. 02045-0013236714
NAUPORTING D.O.O. 02027-0012474012
NEODVISNI SINDIKAT CINKARNE C. 05100-8010051229
NEODVISNOST, SINDIKAT, SIPOREX 26338-0051032888
NI.MA.GO. D.O.O. 14000-0581413814
NOVINEC & CO. D.N.O. 11970-0015883295
OBLAKOM D.O.O. 04752-0000224896
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LOGATEC 02025-0014966622
OFAK-KOSTEL D.O.O. 02320-0017722875
OOZ POSTOJNA 10100-0029110568
OPTIMUS D.O.O. 02027-0016949204
OZB IN UDELEŽ. NOB ZAGORJE 26338-0016450836
P & P D.O.O. 04750-0000294931
P.K.IMPORT-EXPORT DOO 10100-0030474291
PARKCOM D.O.O. 02044-0050611930
PEROZ D.O.O. 02312-0015208736
PGD AMBRUS 02041-0019799736
PGD BLATNA BREZOVICA 02027-0019872008
PGD BUKOVO ZAKOJCA 04752-0000291632
PGD DOBRAČEVA 07000-0000097381
PGD KANDRŠE 26338-0020063795
PGD MARIBOR POBREŽJE 04515-0000295194
PGD MERINKA MARIBOR 04515-0000295388
PGD PIRAN 10100-0029106397
PGD RAVENSKA VAS 26338-0011386563
PGD ŠENTVID PRI STIČNI 02041-0013197237
PGD ŠT. JURIJ 02022-0020025804
PGD ŽALNA 02022-0016916178
PIETA D.O.O. 02060-0016534755
PLAMING D.O.O. 14000-0550336178
PLANING D.O.O. 04515-0000295873
PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTVID PRI STIČNI 02041-0019939513
PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI 07000-0000096993
PLASTRO D.O.O. 13426-0013556604
PRIS-VOŽIČ D.O.O. 10100-0029091168
PRO-I. KAC & CO D.N.O. 04515-0000296067
PROLES, PROSEN K.D. 02053-0014352889
PULITUS D.O.O. 02312-0013880515
R DOMŽALE D.O.O. 18300-0016722090
RADIOKLUB PAPIR VEVČE 02034-0013939533
RAPRO D.O.O. 02046-0050134883
RAVAGO D.O.O. 04515-0000245433
RAVEL-LEVAR IN DRUŽBENIKI D.N.O. 30000-0001097979
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO

ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
GROSUPLJE 02022-0016581140

RE MONT D.O.O. 03125-1012509998
REI D.O.O. 02085-0012490667
RESNIK MI D.O.O. 02312-0018068393
ROTTING D.O.O. 06000-0106603008
ROUBLIK INTERNATIONAL K.D. 17000-0000041844
RUAN D.O.O. 02027-0035502685
S&M KAPIČ D.N.O. 02060-0010142843
SADJARSKO VRTN. DRUŠTVO J.E. KREK

SOSTRO 02060-0015175203
SAMY D.O.O. 02021-0013939782
SGI INŽENIRING D.O.O. 02222-0015135255
SIND. PODJ. GRADIS-TOSIN, SKEI 02056-0017517173
SIND. SATURNUS OROD. STR. LJUBLJ.,

SKEI 02056-0012873880
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

SINDIKAT EPG GROSUPLJE 02022-0010894709
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE GRADEC 03110-1010768807
SINDIKAT PODJETJA MERCATOR KZ

STIČNA 02041-0010759045
SINDIKAT POMORŠČAKOV SLOVENIJE 10100-0027183469
SINDIKAT RUDNIKA ZAGORJE 26338-0018050269
SINDIKAT SŽ-ŽELEZNIŠKO GRADBENO

PODJETJE 02012-0015973731
SINDIKAT TET TRBOVLJE 26330-0016157997
SINDIKAT TLGE- SIPOREX 26338-0035533355
SINTRAKO D.O.O. 03108-1012536051
SIRAKS D.O.O. 14000-0590131689
SKOP D.O.O. 02060-0051177335
SLAVC PUKŠIČ & CO D.N.O. 04515-0000295291
SMIRR D.O.O. 04302-0000283515
SONČEK D.O.O. 05100-8010052975
STP ROŠKAR ČREŠNJEVCI D.O.O. 03122-1010484009
STRAHTRANSPORT D.O.O. 05100-8010050841
STUDIO PHI D.O.O 02044-0019008554
SVIZ SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE ORMOŽ 04103-0000295012
ŠIFRAR & CO D.N.O. 05100-8010052393
ŠKAFAR D.O.O. 04202-0000294429
ŠMON D.O.O. 05100-8010052102
ŠPEDICIJA MAJCEN EUROTERMINAL

D.O.O. 06000-0141341424
ŠPORTNO DRUŠTVO CINKARNE CELJE 05100-8010051326
ŠPORTNO DRUŠTVO STRMEC 02060-0011922405
TARGET D.O.O. 04515-0000256879
TEATER D.O.O. 02031-0013039326
TELETRANS D.O.O. LESCE 07000-0000097478
TENIŠKO DRUŠTVO GEOPROJEKT LJUBLJ. 02056-0014018189
TIPEDA ŠUC D.O.O. 03126-1006171096
TISCON MAHONJKO&PARTNER, D.N.O. 26330-0010599606
TISKARNA ČAKŠ D.O.O. 02022-0018041184
TKI INVESTMENT D.O.O. 04752-0000294057
TOMALES D.O.O. 02033-0052168737
TOMCO, KROPA, D.O.O. 07000-0000097575
TORPEDO TRGOVINA D.O.O. 30000-0003310161
TRANS WORLD TRADE D.O.O. 02045-0012059522
TRI-K D.O.O. 11970-0018757405
TRNOVEC D.O.O. 02083-0016126228
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTVID

PRI STIČNI 02041-0014405663
TURISTIČNO DURŠTVO RUARDI ZAGORJE 26338-0018808130
VEPPO D.O.O. 02312-0011886777
VIV D.O.O. 02053-0020312375
VIVADAR D.O.O. 13426-0015986454
VOLČIN D.O.O. 02312-0020035068
VOLKAT D.O.O. 10100-0029117552
XASTOR D.O.O. 02312-0018337471
ZAVOD ZA KUL. DEJ. P.A.R.S.I.T.E. MU. 02060-0051629646
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOM. IDRIJA 04752-0000294154
ZENITH D.O.O. 05100-8010052684
ZLATARSTVO MOHORIČ D.O.O. 27000-0000201938
ZNANKA D.O.O. 02060-0016383532
ZORTY D.O.O. 03134-1061086769
ZSSS SKEI SINDIKAT DOMEL ŽELEZNIKI 07000-0000097090
ZUPAN, KROPA D.O.O. 07000-0000097769
ZVEZA DRUŠ. UPOK. LJ MOSTE-POLJE 02056-0012519636
ŽABJEK – ZENAJ D.N.O. 02054-0019107780
ŽELEZNINA REŠ, D.O.O., RADOVLJICA 07000-0000096411

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 30. 7. do 5. 8. 2001
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/.

Ljubljana, dne 24. julija 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3310. Poročilo o gibanju plač za maj 2001

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za maj 2001

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2001 je znašala 210.531 SIT in je bila za
1,8 odstotka višja kot aprila 2001.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2001 je znašala 132.249 SIT in je bila za
1,7 odstotka višja kot aprila 2001.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec–
maj 2001 je znašala 208.042 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za maj 2001
na junij 2000–maj 2001 znaša 104,2.

Št. 941-15-21/2001
Ljubljana, dne 16. julija 2001.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

3311. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti (SKPgd)

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti je na podlagi 66. člena splošne
kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 40/97) in 4. člena poslovnika o delu komisije za
razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejav-
nosti na 6. seji dne 20. 6. 2000 soglasno sprejela

R A Z L A G O
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske

dejavnosti (SKPgd)

Imuniteta sindikalnega zaupnika - prvi, drugi in šesti
odstavek 41. člena SKPgd:

1. Sindikalni zaupnik uživa imuniteto zaradi opravljanja
sindikalne dejavnosti.

2. Sindikalni zaupnik uživa imuniteto, če opravlja delo
na delovnem mestu in/ali sindikalne aktivnosti v skladu z
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zakoni in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami in
splošnimi akti delodajalca.

3. Delodajalec je dolžan v primerih, določenih z zako-
nom in kolektivno pogodbo, kadar posega v delovno pravni
položaj in pravice sindikalnega zaupnika, o svojih odločitvah
obvestiti sindikat.

4. Obvestilo sindikatu vsebuje predlog odločitve delo-
dajalca z obrazložitvijo ter ustrezno dokumentacijo.

5. Sindikat samostojno presoja odločitve delodajalca
in soglasje lahko odkloni. Svojo odločitev mora utemeljiti.

6. Če sindikat ni dal soglasja, delodajalec svojih odlo-
čitev, s katerimi posega v delovno pravni položaj in pravice
sindikalnega zaupnika, ne sme izvesti, lahko pa sproži po-
stopek pomirjanja.

Št. 13/2001
Ljubljana, dne 18. julija 2001.

Predsednik komisije
Miran Kalčič l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

3312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih in merilih za pridobitev
socialnih stanovanj v najem

Na podlagi 97. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 - odl. US, 21/94, 23/96,
24/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 1/00 in 22/00), pravilni-
ka o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 18/92, 53/99), ki ga je izdal minister za
delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za
okolje in prostor ter na podlagi odloka o ustanovitvi Stano-
vanjskega sklada ljubljanskih občin (Uradni list RS, št.
20/92) in sklepa Mestnega sveta mestne občine Ljubljana
št. 360-1/01 z dne 18. 12. 2000 je Upravni odbor stano-
vanjskega sklada ljubljanskih občin na 205. seji dne 5. 7.
2001 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih in merilih za pridobitev socialnih

stanovanj v najem

1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni pravilnik o

pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 56/93, 73/95).

2. člen
V zadnji vrstici 1. člena se besede »vseh petih ljubljanskih

občin« nadomesti z besedami »Mestne občine Ljubljana«.

3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Strokovna služba sklada prouči utemeljenost vlog na

podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje
prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki
jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posamez-
nikih.

Strokovna služba določi udeležencem razpisa, katerih
vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vlog.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpi-
sanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok
za dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti predno-
stnega vrstnega reda za oddajo socialnih stanovanj v na-
jem.«

4. člen
V 13. členu se 2. točka spremeni tako, da glasi:
»da ima državljan stalno prebivališče na območju Me-

stne občine Ljubljana«.
V istem členu se v celoti črta 5. točka.

5. člen
V 15. členu se 1. točka stanovanjski status spremeni

tako, da glasi:
»1. stanovanjski status
– prosilec je brez stanovanja 160 točk,
– prosilec je podnajemnik 150 točk,
– prosilec stanuje v samskem domu 140 točk,
– prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih

130 točk.
Točkovanje po prvi alinei 1. točke izključuje točkovanje

po točkah 2., 3., 4. in 5. tega člena.
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Opomba: pri enakem številu točk imajo prednost pro-
silci, ki imajo daljšo dobo bivanja na območju Mestne obči-
ne Ljubljana in daljšo čakalno dobo na socialno stanova-
nje.«

V 2. točki kvaliteta bivanja se druga alinea spremeni
tako, da glasi:

»– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju 48
točk«

V 3. točki se četrta alinea črta.
V 5. točki se druga alineja spremeni tako, da glasi:
»- stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 8 točk«
Tretja, četrta in peta alinea ter besedilo opombe se v

celoti črtajo.

6. člen
V 16. členu se prva alinea spremeni tako, da glasi:
»– za vsakega mladoletnega otroka 30 točk«
Druga alinea se v celoti črta.

7. člen
V 17. členu se tretja alinea spremeni tako, da glasi:
»– status roditelja, ki sam preživlja otroka  (samohrani-

lec) 40 točk«
Četrta alinea se v celoti črta.

8. člen
V 19. členu se spremeni prva alinea tako, da glasi:
»– družino, v kateri nobeden od staršev
 ni starejši od 35 let (mlada družina) 72 točk«
Doda se nova četrta alinea, ki  glasi:
»– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja 30 točk«

9. člen
Besedilo 22. člena se v celoti črta.

10. člen
Besedilo 19.a člena se spremeni tako, da glasi:
»Stanovanjski sklad bo kot dodatni kriterij upošteval

tudi dobo stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljub-
ljana, in sicer bodo prosilci pridobili dodatne točke:

– dolžina stalnega bivanja na območju Mestne občine
Ljubljana

1. nad 10 let + 10%,
2. nad 15 let + 15%,
3. nad 20 let + 20%.
Odstotek se računa od skupnega števila točk, ki jih bo

zbral posamezni prosilec.«

11. člen
Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v na-
jem začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Predsednik
Upravnega odbora

stanovanjskega sklada
ljubljanskih občin

Igor Šoltes, univ. dipl. prav. l. r.

KRŠKO

3313. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
spremembi in dopolnitvi odloka o zazidavi
stanovanjskega naselja na desnem bregu Krke
in ob Grajski cesti v Kostanjevici

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi
in dopolnitvi odloka o zazidavi stanovanjskega

naselja na desnem bregu Krke in ob Grajski
cesti v Kostanjevici

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spre-

membi in dopolnitvi odloka o zazidava stanovanjskega nase-
lja na desnem bregu Krke in ob Grajski cesti v Kostanjevici
(SDL, št. 23/78).

2. člen
Za 1. členom se doda nov člen 1.a, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu ožjega ureditvenega
območja I. zgodovinskega jedra mesta Krško

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
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59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ureditvenem načrtu ožjega ureditvenega
območja I. zgodovinskega jedra mesta Krško

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o uredi-

tvenem načrtu ožjega ureditvenega območja I. zgodovinske-
ga jedra mesta Krško (SDL, št. 17/85; Uradni list RS, št.
63/93).

2. člen
Za 8.a členom se doda nov 8.b člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3315. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za kompleks
»Labod – Elektro« v Krškem

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju

zazidalnega načrta za kompleks
»Labod – Elektro« v Krškem

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spreje-

tju zazidalnega načrta za kompleks »Labod – Elektro« v
Krškem (SDL, št. 18/76).

2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3316. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij
III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij
III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o uredi-

tvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodo-
vinskega jedra Krško (SDL, št. 8/86; Uradni list RS, št.
63/93).

2. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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3317. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne
ceste R362 Brestanica–Senovo

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem

načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R362
Brestanica–Senovo

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacij-

skem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R362 Bresta-
nica–Senovo (Uradni list RS, št. 23/92).

2. člen
V 12. členu se doda tekst, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3318. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidavi ob cesti Brestanica–Senovo na
Senovem, južni del

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidavi ob
cesti Brestanica–Senovo na Senovem, južni del

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidavi

ob cesti Brestanica–Senovo na Senovem, južni del (SDL,
št. 1/79).

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3319. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za del kompleksa
ob cesti Brestanica – Senovo

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za del kompleksa ob cesti

Brestanica–Senovo

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spreje-

tju zazidalnega načrta za del kompleksa od cesti Brestani-
ca–Senovo (SDL, št. 1/75).

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
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3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3320. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih
načrtov

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl.
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in
70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet obči-
ne Krško na  21. seji dne 21. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju

določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spreje-

tju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov (SDL, št. 19/81).

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a, člen ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3321. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl.
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in
70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet obči-
ne Krško na  21. seji dne 21. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o uredi-

tvenem načrtu za naselje Dolenja vas (Uradni list RS, št.
8/98).

2. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki glasi:
Plinovod
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3322. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in
križišča s Cesto 4. julija v Krškem

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem

načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča
s Cesto 4. julija v Krškem

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacij-

skem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4.
julija v Krškem (Uradni list RS, št. 33/94).
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2. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a, člen ki glasi:
Plinovod
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3323. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu dela mesta Krško

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem

načrtu dela mesta Krško

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidal-

nem načrtu dela mesta Krško (SDL, št. 20/70, 2/76,
31/77, 7/80 in Uradni list RS, št. 31/98).

2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih Metalne – TOZD
TGO Senovo

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih
Metalne – TOZD TGO Senovo

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostor-

sko ureditvenih pogojih Metalne – TOZD TGO Senovo (Urad-
ni list SRS, št. 12/88).

2. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki glasi:
Plinovod
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja se prilagaja obstoječim

komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3325. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu obrtna cona Brestanica –
sejmišče

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel
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O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem

načrtu obrtna cona Brestanica – sejmišče

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidal-

nem načrtu obrtna cona Brestanica – sejmišče (Uradni list
SRS, št. 30/88).

2. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki glasi:
Plinovod
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta spremembain dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3326. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih
načrtov

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju

določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spreje-

tju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov (SDL, št. 7/72).

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a, člen ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3327. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
spremembi in dopolnitvi odloka zazidalnega
načrta za stanovanjsko sosesko Brestanica–
Dorc

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi

in dopolnitvi odloka zazidalnega načrta
za stanovanjsko sosesko Brestanica–Dorc

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spre-

membi in dopolnitvi odloka zazidalnega načrta za stanovanj-
sko sosesko Brestanica–Dorc (SDL, št. 23/78).

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3328. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
potrditvi določenih zazidalnih načrtov

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
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upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o potrditvi

določenih zazidalnih načrtov

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o potrditvi

določenih zazidalnih načrtov (SDL, št. 15/68).

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki glasi:
V naselju Brestanica na območju dopolnitve zazidave

stanovanjskega naselja Gorica je predvidena izgradnja me-
stne plinovodne mreže, na katero bo omogočen priključek
vsakega porabnika.

Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-
stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3329. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
sprejetju določenih zazidalnih načrtov

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju

določenih zazidalnih načrtov

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o spreje-

tju določenih zazidalnih načrtov (SDL, št. 7/72).

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a, člen ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3330. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico
in Senovo

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet občine Krško na  21. seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o potrditvi

zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico
in Senovo

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o potrditvi

zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico in Senovo (UVC, št.
26/66, SDL, št. 23/75 in Uradni list RS, št. 8/98).

2. člen
Za 1. členom odloka se doda nov 1.a člen, ki glasi:
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na

katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja ob-

stoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-24/00-0503
Krško, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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3331. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob
10. obletnici Republike Slovenije in tolarja –
denarne enote samostojne Republike Slovenije

Na podlagi 5. člena zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 7/93) in v skladu z uredbo o določitvi
dogodkov, ob katerih se v letu 2001 izdajajo priložnostni
kovanci (Uradni list RS, št. 47/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih

znamenjih priložnostnih kovancev ob
10. obletnici Republike Slovenije in tolarja –

denarne enote samostojne Republike Slovenije

1. člen
Republika Slovenija izda priložnostne kovance ob

10. obletnici Republike Slovenije in tolarja – denarne eno-
te samostojne Republike Slovenije v obsegu in z glavnimi
znamenji ter drugimi značilnostmi, kot je določeno s to
uredbo.

2. člen
Ob 10. obletnici Republike Slovenije in tolarja – denar-

ne enote samostojne Republike Slovenije izda Republika
Slovenija:

– priložnostne zlatnike z nominalno vrednostjo 20.000
tolarjev, v količini 1.000 kovancev in v skupni nominalni
vrednosti 20,000.000 tolarjev;

– priložnostne srebrnike z nominalno vrednostjo 2.000
tolarjev, v količini 3.000 kovancev in v skupni nominalni
vrednosti 6,000.000 tolarjev;

– priložnostne kovance, izdelane iz kovin, iz katerih se
izdelujejo kovanci v obtoku, z nominalno vrednostjo 100
tolarjev, v količini 500.000 kovancev in v skupni vrednosti
50,000.000 tolarjev.

O morebitnem dodatnem kovanju bo Vlada Republike
Slovenije sprejela posebno uredbo.

3. člen
Priložnostni zlatniki bodo izdelani iz zlata čistine

900/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega mo-
tiva.

Zlatniki bodo imeli težo 7 gramov in premer 24 milime-
trov. Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen odmik pri
teži do ± 1‰ in pri premeru do ± 0,1 milimetra.

4. člen
Priložnostni srebrniki bodo izdelani iz srebra čistine

925/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega mo-
tiva.

Srebrniki bodo imeli težo 15 gramov in premer
32 milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen
odmik pri teži do ± 1 % in pri premeru do ± 0,1 milimetra.

5. člen
Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se

izdelujejo kovanci v obtoku, bodo izdelani iz zlitine, ki vsebu-
je 75% bakra in 25% niklja.

Kovanci bodo imeli težo 9 gramov in premer 28 milime-
trov. Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten odmik
pri teži do ±2% in pri premeru do ±0,1 milimetra.

6. člen
Videz zlatnikov, srebrnikov in priložnostnih tečajnih ko-

vancev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe bo naslednji:
– sprednja stran:
Glavni motiv predstavlja deset asimetrično in ekscen-

trično razporejenih krogov. Kovanec je razpolovljen z bese-
do: »TOLAR«. Nad njo sta na desni polovici kovanca pokon-
čno postavljeni letnici: »1991« in »2001«, pod njo pa sta
ena pod drugo pokončno postavljeni besedi »Samostojna
Slovenija«;

– hrbtna stran:
V zgornji polovici kovanca je beseda »tolarjev« in s

številko izpisana nominalna vrednost: »20000«, »2000« ozi-
roma »100«, v spodnji polovici so ena pod drugim izpisani:
izdajatelj »Republika Slovenija« in letnica kovanja »2001«.

7. člen
Priložnostni kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so

po obodu nazobčani.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 448-00/2001-2
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

3332. Uredba o merilih, pogojih in postopku za
dodelitev spodbud za ustvarjanje gospodarske
osnove na narodnostno mešanih območjih za
leto 2001

Na podlagi 10. člena zakona o uporabi sredstev pri-
dobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95,
34/96, 60/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o merilih, pogojih in postopku za dodelitev

spodbud za ustvarjanje gospodarske osnove
na narodnostno mešanih območjih za leto 2001

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa merila, pogoje in postopek za dode-
ljevanje spodbud za ustvarjanje gospodarske osnove na
narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji (v na-
daljnjem besedilu: spodbude).

2. člen
(upravičena območja)

Pravico kandidiranja za spodbude iz 1. člena te uredbe
imajo fizične in pravne osebe za naložbe v občinah: Dobrov-
nik, Hodoš, Izola, Koper, Lendava, Moravske Toplice, Piran
in Šalovci.
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3. člen
(nameni dodeljevanja)

Spodbude se usmerjajo v:
– začetne investicije v proizvodne in storitvene objekte

in opremo ter
– naložbe v razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti na

kmetijah.

4. člen
(upravičenci)

Do spodbud za namene iz prve alinee 3. člena te
uredbe so upravičene gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki, organizirani po zakonu, ki ureja go-
spodarske družbe, ter zadruge oziroma zadružne zveze. Do
teh spodbud so upravičene tudi osebe javnega prava, zbor-
nice, obrtne zadruge in društva, če je njihov namen spodbu-
janje regionalnega razvoja.

Do spodbud iz prve alinee 3. člena niso upravičena
podjetja, ki poslujejo v sektorjih kmetijstva, ribištva, jeklar-
stva in premogovništva. V primeru, ko podjetje posluje v
sektorju transporta, ladjedelništva, industrije sintetičnih vla-
ken in industrije motornih vozil ter v primeru, da gre za
regionalni projekt velikega obsega, v skladu z določili
40. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za uprav-
ljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00), je obvezna individualna priglasitev državne pomoči.
Pri tem je potrebno poleg določil tega pravilnika upoštevati
še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči
za ta področja.

Do spodbud za namene iz druge alinee 3. člena te
uredbe so upravičene fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko in živilsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva in
imajo stalno prebivališče ali sedež v občinah iz 2. člena te
uredbe.

5. člen
(instrumenti)

Za namene iz 3. člena te uredbe lahko upravičenci
pridobijo spodbude iz proračunskih postavk Ministrstva za
gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Spodbude se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v
obliki posojil, subvencij ali kot kombinacija obeh načinov.
Vloga za pomoč mora biti vložena in potrjena pred začetkom
izvajanja investicije. Vlogo potrjuje komisija iz 13. člena te
uredbe.

Realna obrestna mera za posojila je 0,5%. Doba vrača-
nja posojila je največ 9 let. Moratorij za odplačevanje glavni-
ce je največ 2 leti.

Kolikor so spodbude dane kot kombinacija posojil in
subvencij je potrebno upoštevati pravilo kumulacij iz 8. čle-
na te uredbe.

Z dnem uveljavitve te uredbe se izenači višina realne
obrestne mere za odobrena posojila na razpisih za spodbu-
janje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti v
letih 1996, 1997, 1998, 1999 in 2000 z obrestno mero,
predpisano v tretjem odstavku tega člena. Pri tem skupna
višina pomoči za posamezen projekt ne sme preseči limitov,
določenih v 8. členu te uredbe.

6. člen
(upravičeni stroški pri začetnih investicijah)

Predmet sofinanciranja so investicije v osnovna sred-
stva pri:

– postavitvi novega proizvodnega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,

– začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spre-
membo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem
proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifika-
cije ali modernizacije),

– nakupu proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se
zaprl, če ne bi bil prodan.

Upravičeni stroški lahko zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremlja-

nja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-

nos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, li-
cenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja. V
primeru velikih podjetij lahko znašajo stroški nematerial-
nih investicij največ 25% upravičenih stroškov nematerial-
ne investicije,

– stroške priprave investicijskih študij in projektov za-
četnih investicij.

7. člen
(upravičeni stroški pri naložbah v razvoj kmetij

in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah)
Naložbe v razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti na

kmetijah so lahko usmerjene v:
A) Podporo ekonomski diverzifikaciji podeželja – alter-

nativni dohodkovni viri:
– ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in novih delovnih

mest za kmete in njihove družine,
– razvijanje podeželskega turizma,
– ustanavljanje malih predelovalnih obratov,
– ohranjanje tradicionalnih obrti in organiziranje proda-

je s sofinanciranjem izgradnje pomožnih objektov na kmeti-
jah in turističnih kapacitet na kmetijah,

– izdelava blagovnih znamk in promocije produktov po-
deželja;

B) Podporo programom za preusmeritev in prenovo
kmetijske proizvodnje in predelave:

– podpora investicijam, ki zagotavljajo večjo konkuren-
čnost in razvoj kmetij, kmetijskih obratov in kmetijskih za-
drug,

– preusmeritev, tehnološka prenova, specializacija in
koncentracija proizvodnje in predelave,

– zagotavljanje prilagoditve tržnemu povpraševanju,
podpora posameznim specifičnim programom preusmeritve
in prenove.

Upravičeni stroški lahko zajemajo:
– stroške gradnje, pridobitve ali izboljšanja nepremič-

nine,
– nove stroje in opremo, vključno s programsko opre-

mo,
– svetovanje, tehnične in izvedbene študije ter tržne

raziskave za aktivnosti, ki so povezane z razvojem kvalitetnih
kmetijskih proizvodov,

– izobraževanje in usposabljanje, organiziranje in so-
delovanje na tekmovanjih razstavah in sejmih,

– nakup kmetijskih zemljišč,
– ureditev in obnova sadovnjakov in vinogradov,
– nakup živali.

8. člen
(intenzivnost in kumulacija državnih pomoči)

Skupna vrednost državne pomoči za posamezen pro-
jekt za začetne investicije v proizvodne in storitvene objekte
in opremo (neto ekvivalent dotacije) ne sme preseči 40%
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upravičenih stroškov investicije, ne glede iz katerih javnih
virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je
pomoč dodeljena po več shemah državnih pomoči hkrati
oziroma združuje več instrumentov.

Za majhna in srednje velika podjetja se lahko višina
državne pomoči poveča za 15 odstotnih točk.

Skupna vrednost državne pomoči za posamezen pro-
jekt za podporo ekonomski diverzifikaciji podeželja ne sme
preseči 50% upravičenih stroškov investicije oziroma 35%,
ko gre za projekte za preusmeritev in prenovo kmetijske
proizvodnje in predelave, ne glede iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali
mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je po-
moč dodeljena po več shemah državnih pomoči hkrati oziro-
ma združuje več instrumentov.

9. člen
(pogoji dodelitve)

Upravičenci, ki so jim bila sredstva odobrena v letih
1991, 1992, 1993 in 1994 v okviru natečajev za spodbuja-
nje razvoja demografsko ogroženih območij ter natečajev za
spodbujanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni sku-
pnosti v letih 1996, 1997, 1998, 1999 in 2000, ne morejo
sodelovati na javnem razpisu za dodelitev spodbud po tej
uredbi z istimi projekti.

Do spodbud na osnovi te uredbe niso upravičena po-
djetja v težavah, ki so v skladu z zakonom o finančnem
poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99) v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko ne-
ustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala
družbe.

10. člen
(posebni pogoji dodeljevanja pomoči

za začetne investicije)
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% lastnih

sredstev, ki ne smejo vsebovati državne pomoči.
Investicijski projekt mora ostati v regiji vsaj pet let po

zaključku investicije.
Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključno

v proizvodnem obratu, ki je prejemnik regionalne državne
pomoči, obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizi-
rajo, kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih,
vključena morajo biti v aktivno podjetja in vsaj pet let ostati v
obratu, ki je prejel regionalno pomoč.

Spodbude se dodelijo za sofinanciranje začetnih inve-
sticij, v okviru katerih bodo v obdobju treh let od zaključka
investicije odprta nova delovna mesta. Spodbude so name-
njene tudi projektom za ustanavljanje ali širitev razvojno razi-
skovalnih oddelkov, v okviru katerih bodo v obdobju treh let
od zaključka investicije odprta nova delovna mesta.

11. člen
(merila za izbiro projektov)

Prednost pri izbiri imajo investicijski projekti, ki:
– zagotavljajo večje število novo ustvarjenih delovnih

mest,
– so uvrščeni v regionalne razvojne programe v skladu

z navodilom o minimalni obvezni vsebini in metodologiji pri-
prave ter načinu spremljanja regionalnega razvojnega pro-
grama (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00, 44/01),

– zagotavljajo večji delež lastnih sredstev,
– izkazujejo boljše reference investitorja,
– zagotavljajo trajnostno naravnanost investicije,

– izkazujejo večji delež vključevanja lokalnih dobavite-
ljev,

– izkazujejo večji delež visokih tehnologij v investicij-
skem projektu,

– izkazujejo vključenost raziskovalno-razvojnega kadra,
– izkazujejo višjo tehnološko zahtevnost programa,
– imajo demonstracijski učinek investicije na druge po-

tencialne investitorje.

12. člen
(prijava na javni razpis)

Prosilec v vlogi, naslovljeni na ministrstvo, predloži:
(1) Za projekte s področja spodbujanja razvoja kmetij in

dopolnilnih dejavnosti na kmetijah:
– obrazec A, ki je priloga tej uredbi (priloga 1),
– investicijski program ali poslovni načrt,
– potrdilo občinskega upravnega organa o priglasitvi

dopolnilne dejavnosti, če gre za investicijo v dopolnilni de-
javnosti,

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi
nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu
treba pridobiti enega teh dokumentov,

– mnenje pristojne območne enote kmetijsko pospe-
ševalne službe,

– mnenje samoupravne narodne skupnosti.
(2) Za začetne investicije v proizvodne in storitvene

objekte in opremo:
– izpolnjen obrazec B, ki je priloga tej uredbi (prilo-

ga 2),
– investicijski program ali poslovni načrt,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od

30 dni za gospodarske družbe oziroma za samostojne po-
djetnike posameznike potrdilo iz evidence samostojnih po-
djetnikov posameznikov, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– fotokopijo zadnje bilance stanja in bilance uspeha,
– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi

nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu
treba pridobiti enega navedenih dokumentov,

– podpisano in izpolnjeno izjavo, da ni v stečajnem
postopku ter se strinja z danimi pogoji,

– podpisano in izpolnjeno izjavo o prejetih sredstvih za
isti namen iz vseh javnih virov v zadnjih treh letih,

– drugo dokumentacijo, ki je navedena v javnem razpi-
su,

– mnenje samoupravne narodne skupnosti.

13. člen
(postopek izbora)

Odpiranje prejetih vlog na javni razpis vodi strokovna
komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpi-
su. Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva čla-
na in jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za gospodarstvo,
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Urada za
narodnosti.

Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji. O odpiranju vlog in izboru
prejemnikov mora komisija voditi zapisnik. Če komisija ugo-
tovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove predlagatelja
vloge, da jo dopolni. Rok dopolnitve ne sme biti daljši od
15 dni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v določenem
roku ne dopolnijo, se zavržejo. Podatki iz dokumentacije, ki
jo vsebuje prijava za dodelitev pomoči, so uradna tajnost.

Na podlagi ocene vlog pripravi strokovna komisija pre-
dlog izbora prejemnikov spodbud.

Sklep o dodelitvi pomoči izda na predlog strokovne
komisije pristojni državni sekretar Ministrstva za gospodar-
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stvo. Sklep vsebuje podatke o prejemniku, vrsto pomoči,
višino ter namen, za katerega je bila dodeljena, morebitne
pogoje, pod katerimi je bila pomoč odobrena, ter pravni
poduk.

Prijavitelje se obvesti o rezultatih javnega razpisa. Prija-
vitelj ima v osmih dneh od prejema sklepa pravico vložiti
zahtevo za ponovno ocenitev predloga za dodelitev pomoči.
V svoji zahtevi mora opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva
ponovno oceno. O zahtevi za ponovno ocenitev predloga
odloča ministrica, prostojna za gospodarstvo. Odločitev je
dokončna. Postopek in način ponovne ocenitve predloga
določi ministrica za vsak primer posebej.

14. člen
(črpanje dodeljenih sredstev)

Prosilci, ki jim je spodbuda dodeljena, sklenejo kredit-
no pogodbo o črpanju sredstev z banko, s katero ima mini-
strstvo sklenjeno pogodbo o poslovanju po pooblastilu. Kre-
ditojemalci so ob podpisu pogodbe dolžni predložiti pogod-
bo z zavarovalnico o zavarovanju kredita oziroma zastavo
premoženja.

15. člen
(nadzor)

Ministrstvo preko pooblaščene banke spremlja porabo
dodeljenih sredstev po javnem razpisu. Upravičenci morajo
ministrstvu oziroma pooblaščeni banki omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realiza-
cije investicije ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se
nanašajo na porabo dodeljenih sredstev.

Če ministrstvo ali pooblaščena banka ugotovi, da sred-
stva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ali so bila
sredstva dana na podlagi neresničnih podatkov, mora upra-
vičenec vrniti vsa dana sredstva v enkratnem znesku. Upra-
vičenec mora vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obres-
tmi od dneva nakazila do dneva vračila.

16. člen
(veljavnost)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-10/2001-1
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
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3333. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici
leta 2001

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

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

in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina uredbe)

Za uresničevanje ciljev kmetijske tržno-cenovne politi-
ke v drugi polovici leta 2001 se uvedejo podpore za pripra-
vo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg (v nadaljnjem
besedilu: podpore) kot ukrep za pospeševanje prodaje in
porabe kmetijskih pridelkov in živil.

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

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

2. člen
(namen ukrepa)

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

3. člen
(upravičenci)

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

4. člen
(pridobitev sredstev podpor)

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

Upravičenec ni upravičen do podpor, če vlaga zahte-
vek za pridobljene proizvode ali uvozno blago v nespreme-
njenem stanju, ki se v okviru postopka uvoza zaradi izvoza
izvaža oziroma ponovno izvaža skladno s carinskimi predpisi
in je to razvidno iz carinskih dokumentov, ki jih je priložil
zahtevku.

Upravičenec, ki je izvozil blago, ki je predmet humani-
tarne pomoči, ni upravičen do sredstev po tej uredbi.

5. člen
(višina podpor)

Višina podpor za posamezne kmetijske pridelke in živi-
la je določena v »Seznamu proizvodov in višini podpor za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg«, ki je kot
priloga sestavni del te uredbe.

III. POSTOPEK

6. člen
(zahtevek)

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

Zahtevek za pridobitev podpor po tej uredbi vlagajo
upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi
pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun, in sicer
na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na Agenciji za kme-
tijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.

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

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

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

Za uveljavljanje podpor po tej uredbi sme pooblaščeni
vlagatelj, ki podpore po tej uredbi pridobiva za druge, upra-
vičencu zaračunati stroške poslovanja v višini 1% uveljavlje-
nih sredstev, vendar ne več kot 1.000 SIT na odobreno
vlogo.

7. člen
(rok za vložitev zahtevka)

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

Rok za vložitev zahtevkov za izplačilo podpore za pri-
pravo trsnih cepljenk za zunanji trg, izvoženih v aprilu in maju
2001, je 10. avgust 2001.

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

8. člen
(odobritev zahtevka)

O dodelitvi podpore na podlagi neposrednih vlog odlo-
či minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: minister) z odločbo.

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

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

Neutemeljene vloge se s sklepom ministra zavrnejo.
Zoper sklep ministra iz prejšnjih odstavkov tega člena

lahko upravičenec v roku 15 dni od vročitve sklepa oziroma
odločbe vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, zahtevo za ponovno
preveritev postopka dodeljevanja podpore. Prepozno vlože-
ne zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O zahtevi za
ponovno preveritev postopka odloči minister s sklepom.

Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti
iz te uredbe ministrstvo ne plačuje zamudnih obresti.
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9. člen
(vrnitev sredstev)

Upravičenec mora vrniti vse podpore, pridobljene na
podlagi te uredbe, če se blago, za katerega je pridobil
sredstva, ponovno uvozi brez plačila carine v skladu s carin-
skimi predpisi.

10. člen
(sorazmerno zmanjšanje sredstev podpor)

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

IV. PREHODNI DOLOČBI

11. člen
Zahtevki, vloženi v času od 1. julija 2001 do 4. julija

2001, se obravnavajo po pravilih, določenih v uredbi o
uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za
zunanji trg (Uradni list RS, št. 23/01, 27/01 in 38/01).

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za
zunanji trg (Uradni list RS, št. 23/01, 27/01, 38/01 in
55/01).

V. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-22/2000-8
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
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3334. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
poštnih storitev v notranjem prometu

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

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

v notranjem prometu

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

sicer:

Vrsta storitve Cena v SIT
Standardizirano pismo 26
Nestandardizirano pismo
– stopnja mase do 20 g 27
– stopnja mase nad 20 g do 100 g 52
Standardizirana dopisnica 26
Nestandardizirana dopisnica 27

Navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost.

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

določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev v notranjem
prometu (Uradni list RS, št. 124/00 in 2/01).

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

Št. 384-07/2000-2
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

3335. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
poštnih storitev v notranjem prometu

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

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po

železnici v notranjem potniškem prometu

1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potni-

škem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in
uporabljene na tržišču na dan 31. 7. 2001, se povečajo za
največ 3 odstotke.

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

določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notra-
njem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 6/01).

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

Št. 385-03/2001-2
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

3336. Uredba o spremembah uredbe o povračilu za
izredne cestne prevoze

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o povračilu za izredne

cestne prevoze

1. člen
V uredbi o povračilu za izredne cestne prevoze (Uradni

list RS, št. 48/99 in 67/00) se prvi odstavek 6. člena
spremeni tako, da se glasi:

Višina povračila za prekoračitev dovoljene skupne mase
na cesti z največjo dovoljeno osno obremenitvijo 10 t znaša
za kilometer prevozne poti:
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– v tolarjih za km prevozne poti

Skupna Osna obremenitev posamezne osi ne znaša več kot:
masa 10 t 11 t 12 t 13 t 14 t 15 t

do vključno 50 t 102 146 243 279 373 492
nad 50 t do vključno 60 t 120 174 243 333 448 588
nad 60 t do vključno 70 t 136 198 287 392 525 689
nad 70 t do vključno 80 t 162 234 327 448 599 787
nad 80 t do vključno 100 t 200 289 406 556 747 982
nad 100 t – za vsakih dodatnih 50 t
skupne mase se povračilo poveča za: 96 143 199 273 370 483

2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:

“7. člen
Višina povračila za prekoračitev dovoljene osne obre-

menitve znaša za kilometer prevozne poti:

– v tolarjih za km prevozne poti
Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 6 t

Prekoračitev Vrsta osi
v tonah enojna os dvojna os trojna os

(dovoljeno (dovoljeno (dovoljeno
do 6 t/os) do 4,8 t do 4,2 t

na posa- na posa-
mično os) mično os)

do vključno 1,0 t 30 34 38
nad 1,0 t do vključno 2,0 t 51 65 76
nad 2,0 t do vključno 3,0 t 80 111 139
nad 3,0 t do vključno 4,0 t 124 193 234
nad 4,0 t do vključno 5,0 t 181 279 369
nad 5,0 t do vključno 6,0 t 256 412 558
nad 6,0 t do vključno 7,0 t 354 585 811
nad 7,0 t do vključno 8,0 t 476 811 1143
nad 8,0 t do vključno 9,0 t 626 1096 1566

– v tolarjih za km prevozne poti
Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 8 t

Prekoračitev Vrsta osi
v tonah enojna os dvojna os trojna os

(dovoljeno (dovoljeno (dovoljeno
do 8 t/os) do 6,4 t do 5,6 t

na posa- na posa-
mično os) mično os)

do vključno 1,0 t 26 29 31
nad 1,0 t do vključno 2,0 t 39 48 55
nad 2,0 t do vključno 3,0 t 57 75 89
nad 3,0 t do vključno 4,0 t 80 111 139
nad 4,0 t do vključno 5,0 t 111 162 206
nad 5,0 t do vključno 6,0 t 150 226 295
nad 6,0 t do vključno 7,0 t 198 309 412

– v tolarjih za km prevozne poti
Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 10

Prekoračitev Vrsta osi
v tonah enojna os dvojna os trojna os

(dovoljeno (dovoljeno (dovoljeno
do 10 t/os) do 8 t do 7 t

na posa- na posa-
mično os) mično os)

do vključno 1,0 t 24 26 28
nad 1,0 t do vključno 2,0 t 33 39 44
nad 2,0 t do vključno 3,0 t 45 57 68
nad 3,0 t do vključno 4,0 t 61 80 98
nad 4,0 t do vključno 5,0 t 80 111 139

– v tolarjih za km prevozne poti
Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 11,5 t:

Prekoračitev Vrsta osi
v tonah enojna os dvojna os trojna os

(dovoljeno (dovoljeno (dovoljeno
do 11,5 t/os) do 9 t do 8 t

na posa- na posa-
mično os) mično os)

do vključno 1,0 t 23 24 26
nad 1,0 t do vključno 2,0 t 31 35 39
nad 2,0 t do vključno 3,0 t 41 50 57
nad 3,0 t do vključno 4,0 t 54 69 80

3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

“8. člen
Višina povračila za prekoračitev dovoljenih dimenzij

znaša za kilometer prevozne poti:
Prekoračitev dolžine:
– do vključno 20% dovoljene 12 SIT;
– nad 20% do vključno 25% dovoljene 23 SIT;
– nad 25% dovoljene 45 SIT.
Prekoračitev širine:
– do vključno 3,0 m širine 12 SIT;
– nad 3,0 m do vključno 3,5 m širine 23 SIT;
– nad 3,5 m širine 45 SIT.
Prekoračitev višine:
– do vključno 4,3 m višine 12 SIT;
– nad 4,3m do vključno 4,5 m višine 17 SIT;
– nad 4,5 m višine 29 SIT.“

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 16. av-
gusta 2001.

Št. 425-04/2001-1
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

3337. Uredba o spremembi uredbe o kategorizaciji
državnih cest

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o spremembi  uredbe o kategorizaciji državnih

cest

1. člen
V uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,

št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00 in 97/00) se v
3. členu doda novi avtocestni odsek Šentjakob–Krtina, zara-
di česar se spremeni določitev poteka in dolžine avtoceste,
označene s številko A1, tako da se ta glasi:

Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen
ceste na na (v km) uporabe

A1 Meja A Šentilj – Pesnica [– Maribor (Tezno) –] Maribor (Ptujska cesta) –
Slivnica – Celje – Arja vas – Vransko – Ločica [–Krtina–] Ljubljana
(Zadobrova) – Malence – Kozarje – Razdrto – Divača – Kozina –
Klanec [- Dekani -] križišče Dekani – Koper 11 192, 545 MV

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 346-28/2001-1
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

3338. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju
Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani,
v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med
komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22.
5. 2000)

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami člani-
cami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s
sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evrop-
ski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami člani-
cami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in
75. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega

sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropskimi skupnostmi in

njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se

nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika
trgovinskega pogajanja med komisijo in
Republiko Slovenijo o novih vzajemnih

koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)

1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridruži-

tvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogaja-
nja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list
RS, št. 121/00, 6/01), se za 5. členom doda nov 5.a člen,
ki se glasi:

“Za blago po poreklu iz Skupnosti, navedeno v prilogi 8
k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko
Slovenijo plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.“

2. člen
Za Prilogo 7 se doda nova priloga 8, ki se glasi:
EVROPSKA UNIJA – PRILOGA 8

Tarifna Poimenovanje Carinska
oznaka stopnja

1 2 3

1512 Olje iz sončničnih semen,
semen žafranike in bombaževe-
ga semena in njihove frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno,
toda kemično nemodificirano
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Tarifna Poimenovanje Carinska
oznaka stopnja

1 2 3

1512 19 91 – – – – olje iz sončničnih semen 9
1512 19 99 – – – – olje žafranike 9

1514 Olje iz ogrščice (repično olje)
ali gorčice in njegove frakcije,
rafinirano ali nerafinirano, toda
kemično nemodificirano

1514 90 90 – – drugo 9

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 334-07/2000-8
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

3339. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne
ceste

Na podlagi 18. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o opustitvi nadomeščenih delov

državne ceste

I
Opusti se dele državne ceste 2. reda R2-415 (Želo-

dnik–Drtija–Izlake) med Moravčami in Krtino, ki so bili nado-
meščeni z deviacijami ceste od Moravč do Krtine in ki se ne
ohranjajo kot prometne površine.

II
Opuščeni deli državne ceste iz prejšnje točke tega

sklepa se agrotehnično obdelajo skladno s svojim okoljem,
kar je sestavni del investicije v rekonstrukcijo ceste, s katero
so bili nadomeščeni.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 346-22/2001-1
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

3340. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega
dohodka

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena zakona o zajam-
čenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94)
in na podlagi 16. člena zakona o minimalni plači, o načinu
usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju
1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 124/00 in 48/01)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

1
Zajamčeni osebni dohodek je od vključno meseca av-

gusta 2001 dalje 46.319 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 113-02/2001-2
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar  l. r.
Minister

3341. Sklep o olajšavah za potovanja državljanov
Bosne in Hercegovine, Makedonije, Ruske
Federacije in Turčije v Republiko Slovenijo

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o olajšavah za potovanja državljanov Bosne

in Hercegovine, Makedonije, Ruske Federacije
in Turčije v Republiko Slovenijo

I
Državljani Bosne in Hercegovine, Makedonije, Ruske

Federacije in Turčije z veljavnimi nacionalnimi potnimi listi
ne potrebujejo

1. vizuma za vstop in bivanje v Sloveniji do 90 dni, če
imajo dovoljenje za stalno bivanje v državah članicah EU/EF-
TA, ki je na dan prestopa meje veljavno več kot tri mesece;

2. vizuma za vstop in bivanje v Sloveniji do 15 dni:
– če imajo dovoljenje za bivanje v državah članicah

EU/EFTA, ki je na dan prestopa meje veljavno več kot 15 dni
in jim dovoljuje vrnitev v državo, ki je dovoljenje izdala,

– če imajo veljavni vizum vrste C za vse države pogod-
benice schengenskega sporazuma, ki je na dan prestopa
meje veljaven več kot 15 dni;

3. tranzitnega vizuma za prehod preko ozemlja Repu-
blike Slovenije:

– če imajo dovoljenje za bivanje v državah članicah
EU/EFTA, ki je na dan prestopa meje veljavno več kot pet
dni,
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– če imajo veljavni vizum vrste C za vse države pogod-
benice schengenskega sporazuma, ki je na dan prestopa
meje veljaven več kot pet dni;

II
Vizumov za Republiko Slovenijo ne potrebujejo držav-

ljani Bosne in Hercegovine in Makedonije, ki so imetniki
diplomatskih in službenih potnih listov.

III
S tem sklepom preneha veljati sklep o delni odpravi

vizumov za državljane Bosne in Hercegovine (Uradni list RS,
št. 72/97).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 273-11/2001-3
Ljubljana, dne 26. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

MINISTRSTVA

3342. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih
preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi
spongiformnimi encefalopatijami

Na podlagi prvega odstavka 77. člena ter v zvezi z
drugim odstavkom 99. člena zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih

ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami

1. člen
V odredbi o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s

transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list
RS, št. 115/00 in 54/01) se v prvem odstavlu 7. člena
besedilo “31. 7. 2001” nadomesti z besedilom “30. 9.
2001.”

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

Uradnem listu RS.

Št. 323-445/00-2
Ljubljana, dne 25. julija 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

3343. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vna-
šanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza

in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge

I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih po-

šiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01) se v prilogi 1 za besedo “Valencija“ doda
besedilo “in Castilla-La Mancha“.

II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-27/01-01
Ljubljana, dne 24. julija 2001.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
VURS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3344. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije

A N E K S   H   K O L E K T I V N I   P O G O D B I
za dejavnost zdravstva in socialnega

varstva Slovenije

1. člen
Podpisniki se s podpisom tega aneksa dogovorijo za

uveljavitev dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem
sektorju v letu 2001 (Uradni list RS, št. 122/00) na način, ki
bo zmanjšal nesorazmerja med plačami zaposlenih v dejav-
nostih zdravstva in socialnega varstva.

Ta aneks se uporablja tudi za zaposlene v Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. člen
Za uveljavitev dogovora iz prejšnjega člana pripada za-

poslenim korekcijski dodatek.
Višina dodatka se določi glede na plačilni razred zapo-

slenega in glede na področje dela v skladu z 89.b členom
kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94, 57/95,
19/96, 56/98, 76/98 in 102/00) in je razvidna iz priloge
tega aneksa.

Korekcijski dodatek za zaposlene v Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje se določi v skladu z razvrstitvijo
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zaposlenih na delovnih mestih na področja dela v skladu z
89.b členom kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva, pri čemer se strokovni delavci razvrščajo
v področje dela 7 (Področje izvajanja strokovne pomoči v
socialni stiski in psihološke dejavnosti).

3. člen
Dodatek iz prejšnjega člena pripada zaposlenim od

1. avgusta 2001 dalje.

Ljubljana, dne 20. julija 2001.

Podpisniki:

Sindikat zdravstva in Ministrstvo za delo, družino
socialnega varstva Slovenije in socialne zadeve

predsednica minister
Nevenka Lekše l. r. dr. Vlado Dimovski l. r.

Sindikat zdravstva in Ministrstvo za zdravje
socialnega skrbstva Slovenije minister

predsednik prof. dr. Dušan Keber,
Erih Šerbec l. r. dr. med. l. r.

Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije

predsednica
Jelka Černivec l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bila s sklepom o
registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register
kolektivnih pogodb z datumom 23. 7. 2001 pod zap. št.
39/6 in št. spisa 121-03-020/94-062.
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DRŽAVNI ZBOR
3255. Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na

cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evrop-
skih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v
mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh
prodajaln (ZPPCPEU) 6357

3256. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 6361
3257. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 6361
3258. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 6361
3259. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega so-

dnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 6362
3260. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Dr-

žavnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 6362
3261. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Dr-

žavnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo,
družino, socialno politiko in invalide 6362

3262. Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo 6363
3263. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev

odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih poo-
blastil glede nakupa in prodaje električne energije, za-
radi česar je bila domnevno povzročena gospodarska
škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva 6363

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3264. Odlok o pomilostitvi obsojenca 6364

VLADA
3265. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o po-

stopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z držav-
nim premoženjem 6364

3266. Uredba o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil
za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za ce-
stna motorna vozila in priklopna vozila 6364

3267. Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi pri odvaja-
nju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav 6366

3331. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glav-
nih znamenjih priložnostnih kovancev ob 10. obletnici
Republike Slovenije in tolarja – denarne enote samo-
stojne Republike Slovenije 6442

3332. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev
spodbud za ustvarjanje gospodarske osnove na naro-
dnostno mešanih območjih za leto 2001 6442

3333. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridel-
kov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001 6450

3334. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih stori-
tev v notranjem prometu 6465

3335. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih stori-
tev v notranjem prometu 6465

3336. Uredba o spremembah uredbe o povračilu za izredne
cestne prevoze 6465

3337. Uredba o spremembi uredbe o kategorizaciji državnih
cest 6466

3338. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega spo-
razuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni upo-
rabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in
Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) 6467

3268. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvo-
dno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p.o.,« v »Javni
gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galan-
terija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve« 6367

3269. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega
komiteja za vprašanja spremembe podnebja 6370

3339. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste 6468
3340. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka 6468

3341. Sklep o olajšavah za potovanja državljanov Bosne in
Hercegovine, Makedonije, Ruske Federacije in Turči-
je v Republiko Slovenijo 6468

3270. Odločba o imenovanju na mesto vodje Višjega držav-
nega tožilstva v Celju za dobo šestih let 6371

3271. Odločba o imenovanju na mesto višjega državnega to-
žilca na Višjem državnem tožilstvu v Celju 6371

MINISTRSTVA
3272. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o po-

stopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole 6371

3273. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o nor-
mativih in standardih ter elementih za sistemizacijo de-
lovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financira-
nje programa 9-letne osnovne šole iz državnega prora-
čuna 6372

3274. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o nor-
mativih in standardih v osnovnih šolah 6373

3275. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o nor-
mativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami 6374

3276. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vre-
dnosti  stanovanja 6375

3277. Odredba o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe
intervencijskega nakupa žit letine 2001 6376

3278. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Vzhodno Goričko 6379

3279. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Po-
žarje 6379

3280. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ško-
fja Loka 6379

3281. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sliv-
nica 6380

3282. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bri-
ga 6380

3283. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jur-
klošter 6381

3284. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ce-
lje 6381

3285. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jur-
jeva dolina 6382

3342. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventiv-
nih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi en-
cefalopatijami 6469

3343. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in pre-
voza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasič-
ne prašičje kuge 6469

3286. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Go-
ričko I 6382

3287. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Go-
ričko II 6383

3288. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Či-
čarija 6383

3289. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospo-
darskega načrta gozdnogospodarske enote Ribnica na
Pohorju 6383

3290. Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa
(CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« 6384

VSEBINA

Stran Stran
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3291. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in
merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje koli-
čin tekočin razen vode 6385

3292. Pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih
oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« 6392

3293. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za okvire za merjenje
drv 6394

3294. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za sipke snovi 6395
3295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enot-

nem kontnem načrtu za proračun, proračunske upora-
bnike in druge osebe javnega prava 6397

3296. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šti-
pendiranju 6398

3297. Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim
in regionalnim razvojnim agencijam 6398

3298. Spremembe in dopolnitve sodnega reda 6404
3299. Seznam o dopolnitvi seznama zdravil za uporabo v ve-

terinarski medicini 6405

USTAVNO SODIŠČE
3300. Odločba o ugotovitvi, da sklep o uvedbi krajevnega sa-

moprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po progra-
mih posameznih vasi – za naselje Pertoča in Ropoča
ni predpis in se ne sme uporabljati 6417

3301. Odločba o razveljavitvi 17. člena zakona o trgovini, pra-
vilnika o obratovalnem času prodajaln in odloka Me-
stne občine Ljubljana o merilih za določanje dežurstev
prodajaln 6419

3302. Sklep o začetku postopka za oceno ustavnosti zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in zakona
o urejanju prostora 6422

3303. Odločba o razveljavitvi besedila drugega stavka 12. čle-
na odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok,
ki se glasi: »v soglasju z izdelovalcem zazidalnega na-
črta« in obvezne razlage 12. člena odloka o zazidal-
nem načrtu za območje K-6 Utok 6422

3304. Sklep o zadržanju izvrševanja 12. člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavno-
sti 6426

3305. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in vr-
nitvi zadeve upravnemu sodišču v novo odločanje 6427

BANKA SLOVENIJE
3306. Sklep o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic 6429
3307. Sklep o spremembi sklepa o usklajevanju hranilno kre-

ditnih služb z določbami zakona o bančništvu 6430
3308. Sklep o dopolnitvi sklepa o vzpostavitvi sistema žiro kli-

ringa 6431
3309. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v ban-

čno okolje v obdobju od 30. 7. do 5. 8. 2001 6431

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3310. Poročilo o gibanju plač za maj 2001 6433
3311. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske

dejavnosti (SKPgd) 6433

3344. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije 6469

OBČINE

LJUBLJANA
3312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o po-

gojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v na-
jem 6434

KRŠKO
3313. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremem-

bi in dopolnitvi odloka o zazidavi stanovanjskega na-
selja na desnem bregu Krke in ob Grajski cesti v Ko-
stanjevici 6435

3314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uredi-
tvenem načrtu ožjega ureditvenega območja I. zgodo-
vinskega jedra mesta Krško 6435

3315. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju za-
zidalnega načrta za kompleks »Labod – Elektro« v Kr-
škem 6436

3316. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uredi-
tvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., in V.
zgodovinskega jedra Krško 6436

3317. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem
načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R362 Bresta-
nica–Senovo 6437

3318. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidavi ob
cesti Brestanica–Senovo na Senovem, južni del 6437

3319. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju za-
zidalnega načrta za del kompleksa ob cesti Brestanica
– Senovo 6437

3320. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju do-
ločenih dopolnilnih zazidalnih načrtov 6438

3321. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uredi-
tvenem načrtu za naselje Dolenja vas 6438

3322. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem
načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4.
julija v Krškem 6438

3323. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu dela mesta Krško 6439

3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostor-
sko ureditvenih pogojih Metalne – TOZD TGO Senovo 6439

3325. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu obrtna cona Brestanica – sejmišče 6439

3326. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju do-
ločenih dopolnilnih zazidalnih načrtov 6440

3327. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi
in dopolnitvi odloka zazidalnega načrta za stanovanj-
sko sosesko Brestanica–Dorc 6440

3328. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o potrditvi
določenih zazidalnih načrtov 6440

3329. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju do-
ločenih zazidalnih načrtov 6441

3330. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o potrditvi za-
zidalnih načrtov za Krško, Brestanico in Senovo

Stran Stran
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