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3966. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zaslužno in ustvarjalno delo na področju gledališke
umetnosti podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Zlatku
Šugmanu.

Št. 996-01-29/2001
Ljubljana, dne 17. septembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3967. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za organizacijsko, strokovno, znanstveno in pedago-
ško delo v slovenskem športu podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije dr. Rajku
Šugmanu.

Št. 996-01-28/2001
Ljubljana, dne 17. septembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3968. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
San Marino

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
San Marino

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki San Marino, s sedežem v Rimu,
imenujem Vojka Volka.

Št. 001-09-2/01
Ljubljana, dne 19. septembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3969. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in prve
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije
Za neutrudno širjenje slovenske knjige in utrjevanje

narodne zavesti med Slovenci podeljujem ob 150-letnici
Mohorjeve družbe

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
Mohorjevi družbi v Celju,
Mohorjevi družbi v Celovcu in
Mohorjevi družbi v Gorici.

Št. 996-01-30/2001
Ljubljana, dne 24. septembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
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3970. Uredba o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s
posebnim namenom

Na podlagi drugega odstavka 44. člena v zvezi s četrtim
odstavkom 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št.
30/93, 13/98 – odl. US in 56/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s

posebnim namenom

1. člen
Zaradi izjemno poudarjene estetske funkcije se za goz-

dove s posebnim namenom na območju protokolarnega
objekta Brdo pri Kranju, v katerih so gozdnogospodarski
ukrepi dovoljeni, razglasijo gozdovi v katastrskih občinah
Predoslje, Breg ob Kokri, Kokrica, Bela, Suha, ki obsegajo
naslednje gozdne parcele:

– Predoslje, parc. št.: 417/2, 420/3 (del), 420/4
(del), 424/2, 425, 426/1, 435, 436, 437, 441, 453,
454, 635 (del), 638/1, 638/2 (del), 638/3, 752, 753
(del), 755, 758, 427/1, 429/1, 431/1, 432/1, 434, 639,
477 (del), 478 (del), 480 (del), 482 (del), 486, 491, 492,
500, 501, 502, 508, 509, 510, 511, 513/2, 514/2,
514/3, 640, 641, 643, 479 (del), 483 (del), 484 (del),
485 (del), 487, 488, 489, 493 (del), 494 (del), 495 (del),
496 (del), 497 (del), 499, 503, 504, 505, 506, 507,
512/2, 514/1, 642, 644, 645, 646, 481, 517 (del), 521,
524/2, 525 (del), 540 (del), 541, 542, 543, 547, 548,
555, 556, 563, 564, 567, 573 (del), 589/2 (del), 599,
756, 757 (del), 759, 518, 519, 528 (del), 529/2, 530/2,
531, 532, 533 (del), 534, 535, 536, 537, 546, 551,
553, 554, 561/2, 562/2, 568, 569, 570, 571, 572,
576, 577 (del), 583, 584, 589/1, 589/2, 589/3, 490,
515/2, 516, 578 (del), 579/1, 592, 647/2, 739/1,
740/2, 416/6 (del), 416/14 (del), 419 (del), 420/1 (del),
420/2 (del), 420/5 (del), 423 (del), 431/2 (del), 432/2
(del), 433, 452, 574 (del), 581 (del), 439, 440, 418, 498,
593, 561/1, 562/1, 522, 523/2, 552, 585, 586, 416/7
(del).

– Breg ob Kokri, parc. št.: 73/2, 74/2, 106 (del),
109/1 (del), 113, 114, 119/1 (del), 134/2, 212/2,
213/2, 56/2 (del), 58/2 (del), 67/2, 98/2, 100/2, 105/2,
109/2 (del), 110 (del), 111 (del), 112 (del), 115 (del), 116
(del), 117, 119/2 (del), 120 (del), 130, 131, 132, 207/2,
55/2 (del), 107 (del), 121 (del), 135/2, 136/2, 125/2,
215/2, 1635/2, 1637/3, 1638, 1639, 1640/2, 1642/2,
66/2, 122, 123, 124, 108 (del), 118 (del), 206/2.

– Kokrica, parc. št.: 831/2, 832/2, 867/2, 867/3,
867/4, 869/1, 870/1, 872/2, 867/16, 1144, 705/2,
844/2, 867/1, 867/14, 867/17, 845/2 (del), 846/2
(del), 861/2 (del), 867/13, 847/2 (del), 867/15.

– Bela, parc. št.: 1116, 1117, 1118, 1119, 1128/2,
1164/2, 1164/3, 1165, 1167/3, 1172, 1173, 1175
(del), 1176 (del), 1177, 1178, 1180 (del), 1187, 1189,
1190/2, 1250/2, 1251/2, 1252/2, 1253/2, 1552/2,
1115, 1170/2, 1171, 1188/2, 1530/2, 1534/2,
1535/2, 1124/2, 1164/1, 1541/2, 1546/2, 1734 (del),
1735/2, 1113/2, 1114, 1120/1, 1123/2, 1127/2,
1131/2 (del), 1132/2, 1134, 1166, 1174, 1182 (del),
1184/2 (del), 1185/2 (del), 1542/2, 1545/2, 1546/3,

1551/2, 1556/2, 1557, 1578/3, 1578/4, 1578/5,
1653/2, 1670/3, 1671/2, 1677, 1672, 1163, 1181/2
(del), 1179 (del), 1186, 1183/3, 1585/2, 1536.

– Suha, parc. št.: 477, 487/2, 488, 489, 490/1,
490/2, 494/1 (del), 428, 473, 474, 490/3, 491/2,
492/1, 492/2, 493/1, 493/2 (del), 493/3, 494/2 (del),
494/3, 491/1, 498/1 (del), 499 (del), 546, 555, 558,
559, 498/2, 547, 548, 549, 550, 551, 556, 557, 561,
130, 133/2, 139, 140, 175/2, 268, 270/2, 271/2,
620/2, 132, 134, 138, 141, 172/2 (del), 173/2 (del),
542, 543, 544, 553 (del), 117/2, 120, 174 (del), 176/2,
267/2, 545, 554, 135, 136, 143 (del), 145, 146, 147,
148, 152/1, 152/2, 155, 156, 158, 159, 161, 162 (del),
166 (del), 167 (del), 497/1, 502 (del), 505 (del), 506,
519 (del), 521 (del), 522/2, 523 (del), 526, 532, 535/2,
538, 142 (del), 144, 151, 157, 163 (del), 165 (del), 168
(del), 170/2 (del), 171/2 (del), 496, 497/2, 509, 510,
511, 512 (del), 520, 522/1, 525, 527, 528, 529 (del),
531/1 (del), 533, 534 (del), 535/1, 536, 537, 539, 541,
150, 154, 164 (del), 513 (del), 514, 160 (del), 137, 495,
552, 556, 430, 486/2, 686/2, 692/2, 694/4, 131, 507,
530, 678/2 (del), 427/2, 484 (del), 485, 695/2, 684/2,
687, 619/2, 560, 177/2, 517, 518, 524 (del), 540, 129,
149, 169/3 (del), 503 (del), 515, 516 (del), 153, 508
(del), 531/2 (del), 621/2.

2. člen
Zaradi načina rabe gozdov za estetsko funkcijo se goz-

dovi na območju protokolarnega objekta Brdo ogradijo.
Do izgradnje nove ograje se ohrani oziroma vzdržuje

obstoječa.

3. člen
Pri gospodarjenju z gozdovi iz 1. člena te uredbe se

upošteva sledeč režim gospodarjenja in ukrepi, s katerimi
se zagotavlja ohranjanje njihove funkcionalne in estetske
povezanosti s protokolarnimi objekti Brdo pri Kranju:

– zagotoviti se mora skupinsko postopni način gospo-
darjenja z gozdovi;

– v mladovju se zmes uravnava v korist listavcev po
potrebi tudi s sadnjo ali setvijo;

– sečnja se ne izvaja v obdobju gnezdenja redkih ptičjih
vrst in v obdobju poleganja mladičev ostalih živalskih vrst;

– glede na dovolj veliko gostoto gozdnih cest je pre-
povedana gradnja novih gozdnih cest ali asfaltiranje sekunda-
rnih gozdnih cest;

– ohranjati se morajo živa drevesa z dupli in puščati
dovolj veliko število sušic z namenom izboljšanja prehran-
jevalnih in gnezditvenih pogojev za ptice;

– zaradi estetske funkcije se morajo ustrezno negovati
gozdni rob, gozdne jase in okolico objektov;

– lovskogojitveni načrti in upravljanje z divjadjo se prila-
godijo estetski funkciji gozda;

– ob vodnih površinah se v pasu širokem dve povpreč-
ni višini odraslega drevja v sestoju ohranja sklenjen sklop
krošenj;

– zaščititi se mora posamezno drevje ali šop drevja
zaradi izjemnih dimenzij ali drugih izjemnih lastnosti;

– ohranja in varuje se biotope močvirij;
– v bližini vodnih zajetij se ne smejo uporabljati

agrokemična sredstva, pri sečnji se mora za mazanje verige
motorne žage uporabljati le bio-olje;

VLADA
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– ukrepi, ki jih izvaja Servis Vlade Republike Slovenije
za protokolarne storitve za izboljševanje svoje protokolarne
in turistične ponudbe, ne smejo ogrožati stabilnosti in vital-
nosti celotnega ekosistema ali posameznih živalskih in rast-
linskih vrst znotraj posesti ali bližnjem okolju.

4. člen
Izvajalec režima gospodarjenja z gozdovi iz prejšnjega

člena je Servis Vlade Republike Slovenije za protokolarne
storitve, ki je tudi zavezanec za zagotovitev sredstev za
stroške, ki bodo nastali zaradi posebnega režima gospodar-
jenja in ureditve teh gozdov.

5. člen
Z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije

prenehata veljati odločba o razglasitvi gozdov s posebnim
namenom (Gorenjski glas, št. 18/66) in odlok o proglasitvi
zemljišč na območju protokolarnega objekta Brdo pri Kranju
za zemljišča s posebnim namenom (Uradni list SRS, št.
1/79).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-07/2001-1
Ljubljana, dne 10. maja 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3971. Program priprave ureditvenega načrta za
zavarovano območje Kobilarne Lipica

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) in 7. člena zakona o Kobilarni Lipi-
ca (Uradni list RS, št. 29/96) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za zavarovano

območje Kobilarne Lipica

1. PREDMET UREDITVENEGA NAČRTA

Z ureditvenim načrtom za zavarovano območje Kobilar-
ne Lipica (v nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt) se, v
skladu z določili zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št.
29/96; v nadaljnjem besedilu: ZKL), podrobneje določijo
prostorski pogoji in prostorske ureditve, potrebni za ohra-
njanje in razvijanje kulturne dediščine in naravnih vrednot
zavarovanega območja, ki ima status kulturnega spomenika,
izjemnega pomena za Republiko Slovenijo.

Ureditveni načrt obsega območje, ki ga določa ZKL ter
druga območja, potrebna za izvedbo ureditev vezanih na
zavarovano območje, ki bodo za takšen namen določene v
prostorskih sestavinah planskih aktov občine Sežana.

2. PRIPRAVA UREDITVENEGA NAČRTA

V postopku priprave ureditvenega načrta je treba izde-
lati vse potrebne posebne strokovne podlage v skladu z
navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter
poročilo o vplivih na okolje v skladu z navodilom o metodolo-
giji izdelave poročil o vplivih na okolje (Uradni list RS, št.
70/96).

Ureditveni načrt mora biti izdelan v skladu z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97; v nadaljnjem besedilu: ZUN)
in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov.

Podroben seznam potrebnih strokovnih podlag ter na-
tančno vsebino ureditvenega načrta se, ob upoštevanju do-
ločil ZUN ter navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag
in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov, določi v podro-
bnejšem programu priprave ureditvenega načrta.

3. ORGANIZACIJA PRIPRAVE UREDITVENEGA NAČRTA

Postopek priprave ureditvenega načrta vodi Ministrstvo
za okolje in prostor – Urad Republike Slovenije za prostor-
sko planiranje.

Direktor Urada Republike Slovenije za prostorsko pla-
niranje na podlagi tega programa priprave določi podrobnej-
ši program priprave ureditvenega načrta, v katerem določi
zlasti:

– roke izdelave ureditvenega načrta,
– natančen seznam potrebnih posebnih strokovnih

podlag,
– natančno vsebino ureditvenega načrta.
Naročnik ureditvenega načrta je Javni zavod Kobilarna

Lipica.
Investitor ureditve zavarovanega območja je Republika

Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana.

4. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI PODAJO POGOJE
PRED IZDELAVO OSNUTKA UREDITVENEGA NAČRTA IN

SOGLASJA OZIROMA MNENJA K PREDLOGU
UREDITVENEGA NAČRTA

– Ministrstvo za informacijsko družbo, Uprava Republi-
ke Slovenije za telekomunikacije,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za

kulturno dediščino, skupaj s pristojnimi z Javnega zavoda za
varovanje kulturne dediščine,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-
venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike

Slovenije za okolje (področje varstva okolja in področje vo-
dnega gospodarstva),

– Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Piran, enota za varstvo narave,

– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,

– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za železnice,

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Repu-
blike Slovenije,
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– Zavod za gozdove Slovenije,
– Elektro Slovenija, d.o.o., javno podjetje za prenos

električne energije,
– Telekom Slovenije, d.d.,
– Občina Sežana in njene javne gospodarske službe v

delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 309-00/2001-2
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3972. Program priprave ureditvenega načrta za
naravni rezervat Škocjanski zatok

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) in 12. člena zakona o naravnem
rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za naravni rezervat

Škocjanski zatok

1. PREDMET UREDITVENEGA NAČRTA

Z ureditvenim načrtom za naravni rezervat Škocjanski
zatok (v nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt) se, v skladu z
določili zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Urad-
ni list RS, št. 20/98; v nadaljnjem besedilu: ZNRŠZ) in
odloka o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski
zatok (Uradni list RS, št. 31/99), podrobneje določijo pro-
storski pogoji in prostorske ureditve, potrebne za ohranjanje
in razvijanje naravnih vrednot območja naravnega rezervata.

Ureditveni načrt obsega območje, ki ga določa ZNRŠZ
ter druga območja, potrebna za izvedbo ureditev, vezanih na
naravni rezervat, ki bodo za takšen namen določene v pro-
storskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Koper.

2. PRIPRAVA UREDITVENEGA NAČRTA

V postopku priprave ureditvenega načrta je treba izde-
lati vse potrebne posebne strokovne podlage v skladu z
navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter
poročilo o vplivih na okolje v skladu z navodilom o metodolo-
giji izdelave poročil o vplivih na okolje (Uradni list RS, št.
70/96).

Ureditveni načrt mora biti izdelan v skladu z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97; v nadaljnjem besedilu: ZUN)
in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov.

Podroben seznam potrebnih strokovnih podlag ter na-
tančno vsebino ureditvenega načrta se, ob upoštevanju do-

ločil ZUN ter navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag
in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov, določi v podro-
bnejšem programu priprave ureditvenega načrta.

3. ORGANIZACIJA PRIPRAVE UREDITVENEGA NAČRTA

Postopek priprave ureditvenega načrta vodi Ministrstvo
za okolje in prostor – Urad Republike Slovenije za prostor-
sko planiranje.

Direktor Urada Republike Slovenije za prostorsko pla-
niranje na podlagi tega programa priprave določi podrobnej-
ši program priprave ureditvenega načrta, v katerem določi
zlasti:

– roke izdelave ureditvenega načrta,
– natančen seznam potrebnih posebnih strokovnih

podlag,
– natančno vsebino ureditvenega načrta.
Naročnik ureditvenega načrta je Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Investitor ureditve naravnega rezervata je Republika Slo-

venija, ki jo zastopa Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1B, Ljubljana.

4. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI PODAJO POGOJE
PRED IZDELAVO OSNUTKA UREDITVENEGA NAČRTA IN

SOGLASJA OZIROMA MNENJA K PREDLOGU
UREDITVENEGA NAČRTA

– Ministrstvo za informacijsko družbo, Uprava Republi-
ke Slovenije za telekomunikacije,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za

kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-

venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike

Slovenije za okolje (področje varstva okolja in področje vo-
dnega gospodarstva),

– Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Piran, enota za varstvo narave,

– Ministrstvo za promet,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Repu-

blike Slovenije,
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Javni Zavod za ribištvo Slovenije,
– Elektro Slovenija, d.o.o., javno podjetje za prenos

električne energije,
– Elektro Primorska Nova Gorica, d.d., Poslovna eno-

ta Koper,
– Telekom Slovenije, d.d.,
– Mestna občina Koper in njene javne gospodarske

službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge in-
frastrukture.

Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 636-06/2001-1
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3973. Uredba o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih
vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji
za vzrejo salmonidnih vrst rib

Na podlagi 23. 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 koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in

Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih
vrst rib

1. člen
(predmet in obseg koncesije)

S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesij za
gospodarsko izkoriščanje vodotokov Ljubnica in Letuška
struga ob Savinji (v nadaljnjem besedilu: vodotoka) na na-
slednjih odsekih:

Vodotok Občina Koordinate gorvodne Koordinate dolvodne Instalirani
meje odseka meje odseka pretok vode
Y X Y X za ribogojnico

(l/s)

Ljubnica Ljubno ob Savinji 5 487 546 5 134 372 5 487 662 5 134 250 25
Letuška struga ob Savinji Braslovče 5 503 915 5 128 052 5 503 962 5 128 002 50

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih
topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000 (ali 1:10000).

2. člen
(dejavnost koncesionarja)

Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodo iz vo-
dotokov iz prejšnjega člena te uredbe izključno za potrebe
vzreje (ter z njo povezanih dejavnosti) salmonidnih vrst rib,
razen soških postrvi in njenih križancev.

3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,

ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da je sposoben za opravljanje dejavnosti iz prejšnje-

ga člena,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne

dajatve v skladu s predpisi države.
Koncesija se lahko podeli eni ali več fizičnim osebam

kot koncesionarjem hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prej-
šnjega odstavka.

4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)

Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni
pretok v vodotoku večji od ekološko sprejemljivega pretoka
(Qes).

V primerih, ko pretok v strugi zaradi naravnih razmer
pade pod Qes, mora koncesionar prekiniti z odvzemom
vode in temu prilagoditi proizvodnjo.

Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po predpisih in pogojev iz prejšnjega člena, zagoto-
viti še:

– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do go-
spodarskega izkoriščanja vodotokov drugih obstoječih upo-
rabnikov,

– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med grad-
njo,

– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo
in količino podtalnice in površinskih voda,

– izvedbo objektov in naprav tako, da bo omogočena
migracija vodnih živali,

– smotrno gospodarsko izkoriščanje naravnega vira ob
izbiri ustrezne tehnologije,

– ukrepe za zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in
drugih dobrin pred škodljivimi posledicami vzreje salmoni-
dnih vrst rib,

– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to uteme-
ljeno,

– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti ha-
bitatov,

– ohranjanje in varovanje naravnih vrednot,
– zaščitne ukrepe pred ribojedimi ptiči in drugimi na-

ravnimi dejavniki, ki mu lahko ogrozijo premoženje,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega ozi-

roma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju kon-
cesije.

Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v upravnih postopkih za poseg v prostor.
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5. člen
(stroški koncesionarja)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.

6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)

Koncesija se podeli za dobo trideset let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa

koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,

določenimi v koncesijski pogodbi.

7. člen
(območje, na katero se koncesija nanaša)

Koncesija se nanaša na izkoriščanje vodnih količin iz
vodotokov med koordinatami gorvodne in dolvodne meje
odseka vodotoka iz 1. člena te uredbe.

8. člen
(plačilo za koncesijo)

Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek,
izračunan na podlagi instaliranega pretoka vode za ribogoj-
nico. Letno plačilo za koncesijo je enako povprečni tržni
vrednosti 2 kg šarenke (oncorhynchus mykiss) v preteklem
letu na en l/s instaliranega pretoka vodotoka iz 1. člena te
uredbe in se začne računati dve leti po začetku gospodar-
skega izkoriščanja vode za vzrejo rib.

Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skup-
nostjo, na območju katere je ribogojnica, razdeli v razmerju
40:60 v korist lokalne skupnosti, razen na demografsko
ogroženih območjih, kjer je to razmerje 20:80 v korist lokal-
ne skupnosti.

Prihodki iz tretjega odstavka tega člena so vir občin-
skega proračuna in proračuna Republike Slovenije.

Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje do-
loči v koncesijski pogodbi.

9. člen
(pravice koncesionarja)

Koncesionar ima pravico do izključnega gospodarske-
ga izkoriščanja vode za vzrejo rib na odseku vodotoka, ki je
predmet koncesije.

10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni in-
špektorji.

11. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)

Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje

uredijo s koncesijsko pogodbo.

12. člen
(prenos objektov in naprav)

Po prenehanju koncesije preidejo brezplačno, v brez-
hibnem stanju v posest koncedenta vsi objekti in naprave,
potrebni za odvzem in izpust vode, ki jih je za koncedenta
zgradil ali drugače pridobil koncesionar.

Način in obseg prenosa objektov in naprav iz prejšnje-
ga odstavka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko
pogodbo.

13. člen
(način pridobitve koncesije)

Koncesiji na vodotokih iz 1. člena te uredbe se podeli-
ta na podlagi javnega razpisa.

Javni razpis izvede upravni organ pristojen za vode.
O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
Koncesionar mora v roku treh let od izdaje odločbe iz

tretjega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo,
sicer koncesija preneha veljati.

Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesio-
narja upravičen pričeti vse upravne postopke povezane s
posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.

14. člen
(objava in vsebina razpisa)

Javni razpis obvezno vsebuje navedbe o:
– predmetu koncesije,
– pogojih za koncesijo,
– elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetku in času trajanja koncesije,
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi prija-

vitelj,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– merilih in postopku za izbor koncesionarja,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij med razpisom.

15. člen
(objava in izvedba javnega razpisa)

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.

Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega
roka predložena vsaj ena veljavna prijava.

Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v
celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.

Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

16. člen
(koncesijska pogodba)

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vla-
da Republike Slovenije.

V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.

17. člen
(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 328-00/2001-1
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3974. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
priznanjih in nagradah na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami

Na podlagi 91. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 48.
člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o priznanjih in
nagradah na področju varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami

1. člen
V uredbi o priznanjih in nagradah na področju varstva

pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/95) se v 12. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Znak Civilne zaščite iz 9., 10. in 11. člena te uredbe
se posamezniku, skupini in organizaciji za hrabra dejanja ter
za izjemne enkratne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi,
živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja
ob naravnih in drugih nesrečah, lahko podeli tudi večkrat.“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 810-03/2001-1
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3975. 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 192,08 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 69/01).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

3976. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska
merila splošnega namena

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena zako-
na 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 dolžinska merila

splošnega namena*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dolžinska merila
splošnega namena, postopke ugotavljanja skladnosti in ove-
ritev, način označevanja ter roke rednih overitev.

Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako
MP-28-73/362.

2. člen
Dolžinsko merilo splošnega namena (v nadaljnjem be-

sedilu: merilo) je merilni instrument, ki vsebuje oznake ska-
le, katerih razdalje so izražene v skladu z odredbo o merskih
enotah (Uradni list RS, št. 26/01).

Merilo je določeno kot:
– mejno merilo, če osnovni oznaki skale tvorita dve

ploskvi,
– merilo z mejnima črtama, če osnovni oznaki tvorita

dve črti, luknji ali oznaki,
– mešano merilo, če je ena izmed osnovnih oznak

skale ploskev, druga pa črta, luknja ali oznaka.

3. člen
Ta pravilnik se nanaša na naslednje vrste meril:
1. mejna merila z merilnim trakom iz steklenih vlaken in

plastike, merila z mejnima črtama iz steklenih vlaken in pla-
stike ali mešana merila iz steklenih vlaken in plastike, pri
katerih:

– je nazivna dolžina med 0,5 in 100 metri;
– je označena natezna sila okoli 20 N;
– so prosti konci mejnih in mešanih meril zaščiteni s

trakom ali konico, odporno proti obrabi.

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o pribli-
ževanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na dolžinska merila
splošnega namena (73/362/EGS), kot je dopolnjena z direktivama
78/629/EGS in 85/146/EGS.
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Ta merila spadajo v razred točnosti I, II ali III.

2. merila, izdelana iz enega kosa, toga ali poltoga,
kovinska ali iz drugega materiala, pri katerih je:

– nazivna dolžina med 0,5 in 5 metri;

– referenčna temperatura lahko v določenih primerih
drugačna od 20 °C.

Ta merila vključujejo tudi merilne palice za merjenje
nivoja tekočin. Konec toge merilne palice mora biti oprem-
ljen z okovom ali konico, ki je odporna proti udarcem in
obrabi. Ob udarcu se ne sme iskriti.

Ta merila spadajo v razred točnosti I ali II.

3. zložljiva merila iz kovine ali drugega materiala, pri
katerih:

– je nazivna dolžina med 0,5 in 5 metri;

– imajo deli enake razdelke med spoji;

– morata biti zagotovljena njihovo spajanje in izravnava
v odprti legi z učinkovito napravo, ki je izvedena tako, da na
spojih ne povzroča dodatnih pogreškov, ki bi bili večji od
0,3 mm pri merilih razredov točnosti I in II ter od 0,5 mm pri
merilih razreda točnosti III.

Ta merila spadajo v razred točnosti I, II ali III.

4. merila z jeklenim trakom, ki so:

a) mejna merila, merila z mejnima črtama ali mešana
merila na navijalu, pri katerih je nazivna dolžina med 0,5 in
10 metri; listi meril med 5 in 10 m morajo imeti vbočen
prerez.

Ta merila so lahko v ohišju, katerega ena dimenzija je
lahko vključena v del, ki se uporablja za merjenje, zlasti za
merjenje notranjih mer; prosti konec teh meril mora biti
opremljen s fiksnim ali drsečim kavljem ali jezičkom.

Ta merila spadajo v razred točnosti I ali II.

b) mejna merila ali merila z mejnima črtama, namenje-
na merjenju dolžin, večjih od nazivne dolžine merila, pri
katerih:

– je nazivna dolžina: 5, 10, 20, 50, 100 ali 200 me-
trov;

– so na merilu označena natezna sila okoli 50 N;

– so na obeh koncih merila ročaji ali obroči. Če sta
ročaja vključena v nazivno dolžino, morata biti izvedena ta-
ko, da njun spoj ne povzroča nikakršnih netočnosti pri mer-
jenju.

Ta merila spadajo v razred točnosti I ali II.

c) merila z mejnima črtama ali mešana merila na navija-
lu, ki niso namenjena merjenju dolžin, večjih od nazivne
dolžine, pri katerih:

– je nazivna dolžina med 5 in 200 metri;

– je referenčna temperatura lahko v določenih primerih
drugačna od 20 °C;

– je na merilu označena natezna sila okoli 50 N;

– mora prosti konec imeti ročaj ali obroč, ki ne sme biti
vključen v nazivno dolžino.

Ta merila spadajo v razred točnosti I ali II.

5. mešani potopni kovinski trakovi z grezili, ki se upo-
rabljajo za merjenje nivoja tekočin, pri katerih:

– je nazivna dolžina med 5 in 50 metri;

– je referenčna temperatura lahko v določenih primerih
drugačna od 20 °C;

– je na merilu označena natezna sila, ki zadošča za
pravilen razteg traku. Taka natezna sila se uporabi na merilu
s pomočjo grezila, ki mora imeti označeno maso;

– sestavlja osnovna oznaka skale, ki začenja skalo,
temelj grezila z ustrezno obliko in iz materiala, ki se ob
udarcu ne iskri. Grezilo mora biti pritrjeno na trak fiksno ali
odstranljivo tako, da pritrditev ali spoj ne povzročata nikakr-
šnih netočnosti pri merjenju;

– je celotna dolžina traku označena v milimetrih, raz-
delba pa se mora nadaljevati na eni od ravnih strani grezila.
Drugi konec merila je lahko opremljen z navijalom.

Ta merila spadajo v razred točnosti I ali II.

Največji dopustni pogrešek instrumenta na mestu upo-
rabe z grezilom ne sme nikdar biti manjši od 0,6 mm.

4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

– “nazivna dolžina merila“ je dolžina, ki je na merilu
označena oziroma ki se mu pripisuje,

– “osnovni oznaki skale merila“ sta oznaki, katerih med-
sebojna oddaljenost določa nazivno dolžino merila. Skalo
merila sestavljajo osnovni oznaki skale in vse druge oznake.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

5. člen
Merila morajo izpolnjevati meroslovne zahteve iz Prilo-

ge I, ki je sestavni del tega pravilnika.

III. NAPISI IN OZNAKE

6. člen
Na merilih morajo biti naslednji napisi in oznake:

a) napisi, ki so obvezni v vseh primerih:

nazivna dolžina,

znak ali trgovsko ime proizvajalca,

oznaka razreda točnosti: I, II ali III,

znak EEC-odobritve tipa merila in/ali uradna oznaka
tipa merila.

b) napisi, ki so obvezni v določenih primerih:

referenčna temperatura, če je ta drugačna od 20 °C,

natezna sila,

posebna uporaba, za katero je merilo namenjeno v
primerih iz točk 3.2 in 4.2 Priloge I.

Nazivna dolžina, natezna sila in temperatura morajo biti
izražene v merskih enotah, ki so določene v odredbi o
merskih enotah (Uradni list RS, št. 26/01), ali v enem od
njihovih desetiških večkratnikov ali manjkratnikov, ki mu sle-
di ustrezni predpisani simbol.

Vsi napisi morajo biti vidni in berljivi ter se označujejo
na začetku merila. V soglasju z Uradom Republike Slovenije
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za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) so lahko na
sestavnem delu merila navedeni še dodatni napisi. V takem
primeru mora biti v certifikatu o EEC-odobritvi tipa merila
in/ali certifikatu o odobritvi tipa merila navedeno mesto teh
napisov.

7. člen

Če širina merila ne omogoča berljivosti znaka EEC-odo-
britve tipa in/ali uradne oznake tipa merila, se lahko ta znak
ne glede na določila pravilnika o načinih ugotavljanja skla-
dnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah
in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni
list RS, št. 72/01) ter skladno z zahtevami točke 2.5 Priloge
I pojavi v obliki naslednjih znakov, ki so razvrščeni po vrsti:

– stilizirana črka ε,

– črka ali črke, ki označujejo državo članico Evropske
unije, ki je izdala certifikat o EEC-odobritvi tipa,

– dve zadnji številki koledarskega leta izdaje certifikata
o EEC-odobritvi tipa in/ali certifikata o odobritvi tipa merila,

– referenčna številka EEC-odobritve tipa (na primer
ε F 75 5345) in/ali tekoča zaporedna številka certifikata o
odobritvi tipa merila.

Na izključno odgovornost proizvajalca se lahko merilo
označi s količnikom linearnega temperaturnega raztezka ma-
teriala, iz katerega je izdelano, v obliki: α = ......

Na merilih so lahko navedeni še drugi podatki, predpi-
sani z drugimi predpisi oziroma tisti podatki, ki jih je odobril
urad.

Če napisi niso šifrirani, morajo biti izraženi v sloven-
skem jeziku.

Merila so lahko opremljena z reklamnimi napisi, če so
nameščeni skladno z določili šestega odstavka tega člena.

Napisi, vključno z reklamnimi napisi, morajo biti razvr-
ščeni tako, da v nobenem primeru ne motijo uporabe merila.
Obvezni napisi, razen znaka EEC-odobritve tipa merila ozi-
roma uradne oznake tipa merila in namestitev reklamnih
napisov, morajo biti na vzorcu, ki je predmet odobritve tipa.

8. člen
Na začetku merila ali na dodatni njegovi pritrdilni napra-

vi mora biti predviden prostor za namestitev oznak EEC-prve
overitve in/ali oznake prve overitve merila.

Oznake iz prejšnjega odstavka morajo biti nameščene
skladno z določili pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti
za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in
načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list
RS, št. 72/01).

IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

9. člen
Skladnost merila z meroslovnimi zahtevami se lahko

potrdi z odobritvijo tipa merila, ki ji sledi prva overitev in/ali z
EEC-odobritvijo tipa merila, ki ji sledi EEC-prva overitev.

Postopki ugotavljanja skladnosti so podani v Prilogi II,
ki je sestavni del tega pravilnika.

V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

10. člen
Za merila nad 2 m so redne overitve obvezne. Rok za

redne overitve je dve leti. Redne in izredne overitve meril
vključujejo:

– ugotavljanja skladnosti merila z odobrenim tipom,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merilo

izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Meroslovni pregled pri redni in izredni overitvi je enak

meroslovnemu pregledu za prvo overitev.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
Določbe prve točke prvega odstavka in tretjega odstav-

ka 6. člena, prvega odstavka 7. člena, prvega odstavka 8.
člena in prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, določbe
točk 3.2, 4.2 in 5.4 Priloge I ter določbe točk 1, 2, 2.1, 2.2,
3 in 3.1.1 Priloge II, ki se nanašajo na EEC-odobritev tipa
merila oziroma EEC-prvo overitev merila se začnejo uporab-
ljati z dnem pristopa Republike Slovenije Evropski uniji ali z
dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.

12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha upo-

rabljati pravilnik o metroloških pogojih za merila splošnega
namena (Uradni list SFRJ, št. 18/88 in 26/90).

13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-13/01-11
Ljubljana, dne 14. septembra 2001

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport
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Priloga I 
 
1. Materiali 
 Merila in njihove dodatne naprave morajo biti izdelane iz materialov, ki so v normalnih pogojih 

uporabe dovolj trajni, stabilni in odporni proti vplivom okolja. 
 Kakovost uporabljenih materialov mora zagotavljati, da: 
1.1 ob normalni uporabi pri temperaturah, ki so za 8 °& QDG UHIHUHQþQR WHPSHUDWXUR DOL SRG QMR�

VSUHPHPEH GROåLQH QLVR YHþMH RG QDMYHþMLK GRSXVWQLK SRJUHãNRY� 
1.2 SUL PHULOLK� NL VH XSRUDEOMDMR SRG GRORþHQR QDWH]QR VLOR� SRYHþDQMH DOL ]PDQMãDQMH WH VLOH ]D �� � QH

SRY]URþL VSUHPHPEH GROåLQH� NL EL SUHVHJOD QDMYHþML GRSXVWQL SRJUHãHN� 
 
2. Zgradba 
2.1 Merila in njihovi sestavni deli morajo biti izvedeni dobro in trdno in morajo biti skrbno obdelani. 
2.2 3UHþQL SUHUH] PHULO PRUD LPHWL WDNãQH PHUH LQ REOLNH� GD Y QRUPDOQLK SRJRMLK XSRUDEH RPRJRþD

PHUMHQMH V WRþQRVWMR� NDNUãQR ]DKWHYD UD]UHG WRþQRVWL� Y NDWHUHJD ]DGHYQR PHULOR VRGL� 
2.3 0HMQL SORVNYL SUL PHMQLK PHULOLK PRUDWD ELWL UDYQL� 7L GYH PHMQL SORVNYL LQ þUWH PRUDMR ELWL SUDYRNRWQH

QD Y]GROåQR RV PHULOD� 
2.4 Mejni ploskvi pri mejnih in mešanih merilih, izdelanih iz lesa ali drugega materiala, katerega trajnost 

je enaka ali krajša od lesa, morata biti oblikovani s trakom ali konico, ki je odporna proti obrabi in 
udarcem ter primerno pritrjena na merilo. 

2.5 Dodatne napraYH� NRW VR HGHQ DOL YHþ SULWUMHQLK DOL SUHPLþQLK NDYOMHY� REURþHY� URþDMHY� SORãþLF�
NRQLF� MH]LNRY� QDYLMDO DOL QRQLMHY� NL ODMãDMR XSRUDER PHULOD LQ UD]ãLUMDMR PRåQRVWL QMHJRYH XSRUDEH�
VR GRYROMHQH OH� þH QH PRUHMR SRY]URþLWL ]PRWH� 2EOLNRYDQH LQ SULWUMHQH QD PHULOR PRUDMR ELWL WDNR�
GD VH Y QRUPDOQLK SRJRMLK XSRUDEH QHWRþQRVW SUL PHUMHQMX QH SRYHþD� 

2.6 Merila z merilnim trakom morajo biti izdelana tako, da so robovi traku, raztegnjenega na ravni 
SRYUãLQL� SUDNWLþQR UDYQL LQ Y]SRUHGQL� 

2.7 Naprave za navijanje meril z merilnim trakom morajo biWL L]GHODQH WDNR� GD QH SRY]URþDMR WUDMQH
deformacije traku. 

 
3. 5D]GHOED LQ RãWHYLOþHQMH 
3.1 0HULOD PRUDMR LPHWL Y]GROå VYRMH QD]LYQH GROåLQH MDVQR� SUDYLOQR LQ QHL]EULVQR UD]GHOER LQ

RãWHYLOþHQMH� NL RPRJRþD ]DQHVOMLYR� HQRVWDYQR LQ QHGYRXPQR UD]ELUDQMH� 1HNDWHUH QHRãWHYLOþHQH
R]QDNH VNDOH� NL QH SUHVHJDMR ãWHYLOD R]QDN VNDOH PHG GYHPD ]DSRUHGQR RãWHYLOþHQLPD R]QDNDPD
skale na merilu, pa se lahko razširijo preko osnovne oznake skale na koncu merila. 

3.2 Vrednost razdelka skale mora biti v obliki 1 x 10n; 2 x 10n ali 5 x 10n metrov, kjer je “n” celo pozitivno 
DOL FHOR QHJDWLYQR ãWHYLOR DOL QLþ� 

 (QDND PRUD ELWL QDMYHþ� 
 - � FP QD PHULOLK ] QD]LYQR GROåLQR� NL MH HQDND � P DOL PDQMãD� 
 - �� FP� þH MH QD]LYQD GROåLQD YHþ NRW � P LQ PDQM NRW �� P� 
 - �� FP� þH MH QD]LYQD GROåLQD HQDND �� P DOL YHþ LQ PDQM NRW �� P� 
 - �� FP� þH MH QD]LYQD GROåLQD HQDND �� P DOL YHþMD� 
 9 SRVHEQLK SULPHULK XSRUDEH VPHMR ELWL WH YUHGQRVWL SUHVHåHQH� þH MH WR XWHPHOMHQR Y ]DKWHYL ]D

EEC-odoEULWHY WLSD PHULOD R]LURPD RGREULWHY WLSD PHULOD LQ MH QD PHULOX R]QDþHQD SRVHEQD XSRUDED�
za katero je namenjeno. 

3.3 ýH VR R]QDNH VNDOH Y REOLNL þUW� PRUDMR ELWL WH UDYQH LQ SUDYRNRWQH QD RV PHULOD LQ YVH HQDNH
GHEHOLQH SR YVHM VYRML GROåLQL� 'ROåLQD þUW PRUD ELWL SRYH]DQD ] XVWUH]QR PHUVNR HQRWR� ýUWH PRUDMR
WYRULWL SUHJOHGQR LQ MDVQR VNDOR� QMLKRYD GHEHOLQD SD QH VPH SRY]URþDWL QHWRþQRVWL SUL PHUMHQMX� 

3.4 'RORþHQL RGVHNL VNDOH� ]ODVWL WLVWL QD NRQFLK� VR ODKNR GRGDWQR UD]GHOMHQL QD GHVHWLãNH PDQMNUDWQLke 
RVQRYQH YUHGQRVWL UD]GHOND� NL YHOMD ]D FHORWQR PHULOR� 9 WDNHP SULPHUX VR ODKNR þUWH QD WHK
REPRþMLK VNDOH WDQMãH NRW QD RVWDQNX PHULOD� 

3.5 2]QDNH VNDOH VR ODKNR WXGL Y REOLNL OXNHQM� þH MH YUHGQRVW UD]GHOND HQDND DOL YHþMD RG HQHJD
FHQWLPHWUD� DOL Y REOLNL NDNH GUXJH R]QDNH� þH MH YUHGQRVW UD]GHOND HQDND DOL YHþMD RG HQHJD
GHFLPHWUD� þH WH R]QDNH ]DJRWDYOMDMR GRYROM QDWDQþQR UD]ELUDQMH� SUL þHPHU MH WUHED XSRãWHYDWL
UD]UHG WRþQRVWL� Y NDWHUHJD PHULOR VSDGD� 

3.6 2ãWHYLOþHQMH MH ODKNR QHSUHNLQMHQR DOL SRQDYOMDMRþH VH� 9 SULPHUX L] WRþNH ��� WH priloge, je lahko 
RãWHYLOþHQMH Y REPRþMLK ] ]PDQMãDQLPL UD]GHONL GUXJDþQR NRW QD RVWDOHP PHULOX� 3RORåDM� YHOLNRVW�
oblika, barva in kontrast številk morajo biti prilagojeni skali in oznakam skale, na katere se 
nanašajo. 
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 Ne glede na vrednost razdelka, doORþHQHJD Y WRþNL ��� WH SULORJH� PRUDMR ELWL RãWHYLOþHQH R]QDNH
VNDOH RãWHYLOþHQH Y PHWULK� GHFLPHWULK� FHQWLPHWULK DOL PLOLPHWULK EUH] QDYHGEH XVWUH]QHJD VLPEROD� 

 âWHYLOR RãWHYLOþHQLK R]QDN VNDOH PRUD RPRJRþDWL QHdvoumno razbiranje. 
 ýH HQRWD RãWHYLOþHQMD QL PHWHU� VR ODKNR PHWUVNH R]QDNH VNDOH NOMXE WHPX RãWHYLOþHQH Y PHWULK�

Številkam metrov mora v tem primeru slediti simbol “m”. 
 3ROHJ WHJD VH ODKNR SUHGKRGQR ãWHYLOR PHWURY SRQRYL QD HQDN QDþLQ SUHG GUXJLPL RãWHYLOþHQLPL

oznakami skale. 
 ýH MH YUHGQRVW UD]GHOND VNDOH V þUWDPD Y REOLNL � [ ��n in ni manjša od 2 centimetrov, morajo biti 

RãWHYLOþHQH YVH R]QDNH VNDOH� 
3.7 ýH LPD PHULOR Y LVWL DOL SD Y QDVSURWQL VPHUL YHþ VNDO� VR ODKNR YUHGQRVWL UD]GHONRY UD]OLþQH LQ lahko 

RãWHYLOþHQMH QDUDãþD Y LVWL DOL Y nasprotni smeri. 

4. 1D]LYQD GROåLQD 
4.1 1D]LYQD GROåLQD PHULO PRUD LPHWL HQR RG QDVOHGQMLK YUHGQRVWL� ���� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �m ali 

YHþNUDWQLN � P� 
4.2 =D SRVHEQH QDPHQH VH ODKNR XSRUDEOMDMR WXGL GUXJH YUHGQRVWL� þH MH Y þDVX SUHGORåLWYH ]DKWHYH ]D

EEC-odobritev tipa merila oziroma odobritev tipa merila potreba po uporabi merila take nazivne 
GROåLQH XSUDYLþHQD LQ þH MH QD PHULOX R]QDþHQD XSRUDED� ]D katero je namenjeno. 

 1HNDWHUH RG QD]LYQLK GROåLQ� QDYHGeQLK Y WRþNL ��� WH SULORJH� QLVR GRYROMHQH ]D PHULOD� QD NDWHUD VH
VNOLFXMH WRþND ��� �� þOHQD WHJD SUDYLOQLND� 

5.  Meroslovne zahteve 
 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãNL 
 0HULOD� GHILQLUDQD Y WHP SUDYLOQLNX� VH GHOLMR Y WUL UD]UHGH� NL VR SR VWRSQML WRþQRVWL R]QDþHQL ] ,� ,, LQ

III. 
5.1 1DMYHþML GRSXVWQL SRzitivni ali negativni pogrešek 

(a) QD QD]LYQR GROåLQR DOL 
(b) QD NDWHURNROL GUXJR UD]GDOMR PHG GYHPD QH]DSRUHGQLPD R]QDNDPD VNDOH� PRUD ELWL L]UDåHQ Y

PLOLPHWULK NRW IXQNFLMD ]DGHYQH GROåLQH ] HQDþER �D � EL), kjer so: 
- L ]DGHYQD GROåLQD� ]DRNURåHQD QDY]JRU GR QDVOHGQMHJD FHOHJD PHWUD� 
- D LQ E SD NRHILFLHQWD� NDWHULK YUHGQRVWL VR ]D YVDN UD]UHG WRþQRVWL GRORþHQH VNODGQR ]

naslednjo tabelo: 
 

5D]UHG WRþQRVWL a b 
I 
II 
III 

0,1 
0,3 
0,6 

0,1 
0,2 
0,4 

 
5.2 
5.2.1 
 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãHN� SR]LWLYHQ DOL QHJDWLYHQ� QD GROåLQL 
L
 YUHGQRVWL UD]GHONRY� NL QH SUHVHJDMR

� FP� VH ]D SRVDPH]QL UD]UHG WRþQRVWL GRORþL Y VNODGX ] QDVOHGQMR WDEHOR� 
 

'ROåLQD 
L
 ]DGHYQH YUHGQRVWL UD]GHOND 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãHN �Y PP� ]D
razred WRþQRVWL� 

 I II III 
I ≤1 mm 
1 mm < i ≤ 1 cm 

0,1 
0,2 

0,2 
0,4 

0,3 
0,6 

 
 .DGDU YUHGQRVWL UD]GHONRY SUHVHJDMR � FP� VH QDMYHþML GRSXVWQL SRJUHãHN L]UD]L NRW IXQNFLMD GROåLQH

YUHGQRVWL UD]GHOND ] HQDþER �D � EL) mm, kjer so vrednosti parametrov a in b enake tistim, ki so 
SRGDQH Y WRþNL ��� WH SULORJH� in kjer je L ]DGHYQD GROåLQD� ]DRNURåHQD QDY]JRU GR QDVOHGQMHJD
celega metra. 
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5.2.2 
 1DMYHþMD GRSXVWQD UD]OLND PHG GROåLQDPD 
L
 GYHK ]DSRUHGQLK YUHGQRVWL UD]GHONRY� NL QH SUHVHJDWD

1 cm, se za posamezni razred toþQRVWL GRORþL VNODGQR ] QDVOHGQMR WDEHOR� 
 

'ROåLQD 
L
 ]DGHYQH YUHGQRVWL UD]GHOND 1DMYHþMD GRSXVWQD UD]OLND �Y PP� ]D UD]UHG
WRþQRVWL� 

 I II III 
I ≤ 1 mm 
1 mm < i ≤ 1 cm 

0,1 
0,2 

0,2 
0,4 

0,3 
0,6 

  
 .DGDU YUHGQRVWL UD]GHONRY SUHVHJDMR � FP� VH QDMYHþMD GRSXVWQD UD]OLND PHG GROåLQDPL 
L
 GYHK

]DSRUHGQLK YUHGQRVWL UD]GHONRY L]UD]L NRW IXQNFLMD GROåLQH YUHGQRVWL UD]GHOND ] HQDþER �D � EL) mm, 
NRW MH GRORþHQR Y WRþNL ������ 

5.3 3UL PHMQHP DOL PHãDQHP PHULOX VH QDMYHþML GRSXVWQL SRJUHãHN� SR]LWLYQL DOL QHJDWLYQL� QD GROåLQR
]DNOMXþQH YUHGQRVWL UD]GHOND� RPHMHQHJD V SORVNYLMR� SRYHþD� 

 - ]D ��� PP ]D PHULOD UD]UHGD WRþQRVWL ,� 
 - ]D ��� PP ]D PHULOD UD]UHGD WRþQRVWL ,,� 
 - ]D ��� PP ]D PHULOD UD]UHGD WRþQRVWL ,,,� 
 5D]HQ WHJD SD GRORþLOD Y WRþNDK ��� LQ ����� QH YHOMDMR� 
 þH HQR RG QH]DSRUHGQLK R]QDN VNDOH� QD NDWHUR VH VNOLFXMH WRþND ��� E�� WYRUL SORVNHY� LQ þH MH HQD

od dveh zaporednih vrednosti razdelkov, na katere se sklicuje WRþND ������ NRQþQD YUHGQRVW
razdelka, omejena s ploskvijo. 

5.4 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãHN PHG XSRUDER PRUD ELWL HQDN GYDNUDWQHPX QDMYHþMHPX GRSXVWQHPX
pogrešku pri EEC-prvi overitvi oziroma prvi overitvi. 

5.5 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãNL VR RGYLVQL RG QDVOHGQMLK UHIHUHQþQLK SRJRMHY� 

5.5.1 2ELþDMQD UHIHUHQþQD WHPSHUDWXUD MH �� °&� 9HQGDU SD VH ODKNR ]D GRORþHQD PHULOD� L]MHPRPD
VSUHMPH GUXJDþQD UHIHUHQþQD WHPSHUDWXUD� 

5.5.2 0HULOD� ]D NDWHUD PRUD ELWL R]QDþHQD QDWH]QD VLOD� PRUDMR ELWL SUHVNXãHQD SR YVHM SUHVNXãDQL
GROåLQL� SUDNWLþQR EUH] WUHQMD� QD UDYQL YRGRUDYQL SRGODJL SRG QDWH]QR VLOR� NL MH R]QDþHQD QD PHULOX� 

 
 
 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 76 / 28. 9. 2001 / Stran 7849 

 

Priloga II 
 
Postopki ugotavljanja skladnosti 
1. EEC-odobritev tipa merila oziroma odobritev tipa merila 
 EEC-RGREULWHY WLSD PHULOD R]LURPD RGREULWHY WLSD PHULOD YNOMXþXMH SUHJOHG GRNXPHQWDFLMH LQ

ugotavljanje skladnosti tipa merila z zahtevami tega pravilnika. 

2.  Pregledi za EEC-prvo overitev oziroma prvo overitev 
2.1 Pregledi za EEC-prvo overitev oziroma SUYR RYHULWHY VH L]YDMDMR ERGLVL QD YVHK SUHGORåHQLK PHULOLK

ali na serijah meril. 
2.2  Pri pregledu za EEC-prvo overitev oziroma prvo overitev se z vizualnim pregledom ugotavlja 

skladnost meril z odobrenim tipom. 
2.3  3UDY WDNR MH WUHED SUHYHULWL� DOL MH PHULOR VNODGQR ] ]DKWHYDPL� NL VH QDQDãDMR QD QDMYHþMH GRSXVWQH

SRJUHãNH ]D QD]LYQR GROåLQR� SUL þHPHU MH WUHED XSRãWHYDWL GRORþLOD L] 3ULORJH ,� NMHU MH WR XVWUH]QR� 
2.4  NadDOMH VH QD SHWLK UD]OLþQLK PHVWLK� NL VR QDNOMXþQR UD]SRUHMHQD SR PHULOX� SUHJOHGDMR� 
 - razdalja med dvema nezaporednima oznakama skale, 
 - GROåLQD YUHGQRVWL UD]GHOND� 
 - UD]OLND PHG GROåLQR GYHK ]DSRUHGQLh vrednosti razdelkov, 
 da se preveri njihova skladQRVW ] GRORþLOL L] 3ULORJH ,� NMHU MH WR XVWUH]QR� 
 ýH UH]XOWDWL SUHJOHGD WR RSUDYLþXMHMR� ODKNR XUDG ]PDQMãD DOL SRYHþD ãWHYLOR SUHJOHGRY� 
2.5  9VL ]JRUDM RPHQMHQL SUHJOHGL VH L]YDMDMR SRG UHIHUHQþQLPL SRJRML� NL VR Y WRþNL ����� 3ULORJH ,� 

3. 6WDWLVWLþQL Sregled, ki velja kot pregled za EEC–prvo overitev oziroma prvo overitev 
 ýH VH PHULOD SURL]YDMDMR VHULMVNR LQ þH YORåQLN ]DKWHYH ]D ((&-prvo overitev oziroma prvo overitev, 

SULORåL N ]DKWHYL SLVQR izjavo� GD VR ELOD PHULOD åH XVWUH]QR SUHJOHGDQD� VH QD YORånikovo prošnjo 
SUHGORåHQH VHULMH SUHJOHGDMR VWDWLVWLþQR SR DWULEXWLK SRG QDVOHGQMLPL SRJRML� 

3.1  Splošno 
3.1.1. Serija 
 Serije so sestavljene iz meril, ki: 
 - so istega tipa, 
 - VRGLMR Y LVWL UD]UHG WRþQRVWL� 
 - so izdelana po istem postopku. 
 Velikost seriMH MH ãWHYLOR PHULO� NL MLK VHULMD YVHEXMH� 1DMYHþMD YHOLNRVW VHULMH ]D ((&-prvo overitev 

oziroma prvo overitev znaša 10 000 enot. 
3.1.2.  Vzorec 
 9]RUHF MH VHVWDYOMHQ L] QDNOMXþQR L]EUDQLK PHULO L] Verije. Število meril v vzorcu se imenuje velikost 

vzorca. 
3.1.3.  6WDWLVWLþQL SUHJOHG SR DWULEXWLK 
 6WDWLVWLþQL SUHJOHG SR DWULEXWLK MH SUHJOHG� Y NDWHUHP VH PHULOD UD]YUãþDMR NRW KLEQD DOL EUH]KLEQD� 
3.1.4.  Omejilna raven kakovosti (LQ 5) 
 2PHMLOQD NDNRYRVW MH UDYHQ NDNRYRVWL SUHGORåHQH VHULMH� NL Y QDþUWX Y]RUþenja ustreza 5 % 

verjetnosti za sprejem. 
3.1.5.  Sprejemljiva raven kakovosti (SQL) 
 6WDQGDUGQD UDYHQ NDNRYRVWL MH UDYHQ NDNRYRVWL SUHGORåHQH VHULMH� NL Y QDþUWX Y]RUþHQMD XVWUH]D  

95-odstotni verjetnosti za sprejem. 
3.1.6.  Število za sprejem 
 3UL VWDWLVWLþQHP SUHJOHGX SR DWULEXWLK MH ãWHYLOR ]D VSUHMHP WLVWR QDMYHþMH ãWHYLOR KLEQLK PHULO�

QDMGHQLK Y SUHJOHGDQHP Y]RUFX� NL PX� þH MH GRVHåHQR� ãH YHGQR VOHGL VSUHMHP SUHJOHGDQH VHULMH� 
3.1.7. Število za zavrnitev 
 3UL VWDWLVWLþQHP SUHJOHGX SR DWULEXWLK MH ãWHYLOR ]D ]DYUQLWHY WLVWR ãWHYLOR KLEQLK PHULO� QDMGHQLK Y

SUHJOHGDQHP Y]RUFX� NL PX� þH MH SUHVHåHQR� VOHGL ]DYUQLWHY SUHJOHGRYDQH VHULMH� 
3.1.8.  (QRMQL QDþUW Y]RUþHQMD 
 Število posameznih pregledaQLK PHULO PRUD ELWL HQDNR YHOLNRVWL Y]RUFD� NRW MH GRORþHQD Y QDþUWX� ýH

je število v vzorcu najdenih hibnih meril manjše ali enako številu za sprejem, je treba serijo sprejeti. 
ýH MH ãWHYLOR KLEQLK PHULO YHþMH DOL HQDNR ãWHYLOX ]D ]DYUQLWHY� MH WUHED VHUijo zavrniti. 
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3.1.9 'YRMQL QDþUW Y]RUþHQMD 
 Število posameznih preglHGDQLK PHULO PRUD ELWL HQDNR YHOLNRVWL SUYHJD Y]RUFD� NRW MH GRORþHQD Y

QDþUWX� ýH MH ãWHYLOR KLEQLK PHULO� QDMGHQLK Y SUYHP Y]RUFX� PDQMãH DOL HQDNR SUYHPX ãWHYLOX ]D
sprejem, je treba seULMR VSUHMHWL� ýH MH ãWHYLOR KLEQLK PHULO� QDMGHQLK Y SUYHP Y]RUFX� HQDNR DOL YHþMH
RG SUYHJD ãWHYLOD ]D ]DYUQLWHY� MH WUHED VHULMR ]DYUQLWL� ýH MH ãWHYLOR KLEQLK PHULO� QDMGHQLK Y SUYHP
vzorcu, med prvim številom za sprejem in prvim številom za zavrnitev, je treba pregledati še drugi 
Y]RUHF� NDWHUHJD YHOLNRVW MH GRORþHQD ] QDþUWRP� âWHYLOL KLEQLK PHULO� QDMGHQLK Y SUYHP LQ GUXJHP
Y]RUFX� VH VHãWHMHWD� ýH MH VNXSQR ãWHYLOR KLEQLK PHULO PDQMãH DOL HQDNR GUXJHPX ãWHYLOX ]D
VSUHMHP� MH WUHED VHULMR VSUHMHWL� ýH MH VNXSQR ãWHYLOR KLEQLK PHULO YHþMH DOL HQDNR GUXJHPX ãWHYLOX ]D
zavrnitev, je treba serijo zavrniti. 

3.2 Postopki pregledovanja 
 Uporabiti je treba eno izmed obeh metod za pregledovanje, ki sta opisani spodaj, izbere pa jo urad. 
 3UYD PHWRGD� PHWRGD �$�� YNOMXþXMH HQRMQH VKHPH SUHGORåLWYH� PHWRGD �%� SD YNOMXþXMH YHþNUDWno 

VKHPR SUHGORåLWYH� 3UHJOHG MH VHVWDYOMHQ L] ãWHWMD KLEQLK PHULO Y REUDYQDYDQHP Y]RUFX� 
3.2.1.  ýH MH L]EUDQD PHWRGD �$�� XUDG ]D VSUHMHP DOL ]DYUQLWHY SUHGORåHQH VHULMH XSRUDEL QDþUW Y]RUþHQMD ]

naslednjimi lastnostmi: 
 - standardna raven kakovosti (SQL) med 0,40 % in 0,90 %, 
 - omejilna kakovost (LQ 5) med 4,0 % in 6,5 %. 
 3ULPHUL QDþUWRY Y]RUþHQMD� 
 (QRMQL QDþUW Y]RUþHQMD 
 

 Velikost vzorca Število za sprejem Število za 
zavrnitev 

LQ 5 SQL 

a 80 1 2 5,8 0,44 
b 125 2 3 5,0 0,65 

 
 'YRMQL QDþUW Y]RUþHQMD 

  Velikost 
vzorca 

Celotna 
velikost 

Število za 
sprejem 

Število za 
zavrnitev 

LQ 5 SQL 

a Prvi vzorec 
Drugi vzorec 

50 
50 

50 
100 

0 
1 

2 
2 

5,8 0,44 

b Prvi vzorec 
Drugi vzorec 

80 
80 

80 
160 

0 
3 

3 
4 

5,0 0,65 

  
 ýH MH VHULMD ]DYUQMHQD� XUDG SUHJOHGD WR VHULMR Y FHORWL DOL SD VSUHMPH SRWUHEQH YDUQRVWQH XNUHSH� GD

SUHSUHþL� GD EL VH ]DYUQMHQD VHULMD Y WDNHP VWDQMX GDOD Y SURPHW� 
3.2.2. ýH VH XSRUDEL PHWRGD �%�� XUDG ]D VSUHMHP DOL ]DYUQLWHY SUHGORåHQH VHULMD XSRUDEL QDþUWH Y]RUþHQMD

skladno z naslednjo tabelo: 
 1DþUWL Y]RUþHQMD 

Vrstni red 
3UHGORåLWYH 

Velikost Število za sprejem Število za zavrnitev 

1 
2 
3 
4 

70 
85 
105 
120 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

 
 3RWHP� NR MH ELOD VHULMD VSUHMHWD� VH QDVOHGQMD SUHGORåHQD VHULMD Y YUVWQHP UHGX SUHGORåLWYH SRMDYL

pod številko 1. 
 Potem, ko je bila serLMD ]DYUQMHQD� XUDG VSUHMPH SRWUHEQH YDUQRVWQH XNUHSH� GD SUHSUHþL� GD EL VH

zavrnjena serija v takem stanju dala v promet. 
3.3.  Posledice pogostih zavrnitev serij 
 .DGDU VR ]DYUQLWYH VHULM SRJRVWH� ]D WD PHULOD VWDWLVWLþQL SUHJOHG QL PRJRþ� 
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3977. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži nad
srednjo točnostjo, katerih nazivna vrednost je
večja ali enaka 1 mg ter manjša ali enaka 50 kg,
ki lahko nosijo oznake in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 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 uteži nad srednjo

točnostjo, katerih nazivna vrednost je večja ali
enaka 1 mg ter manjša ali enaka 50 kg, ki lahko

nosijo oznake in znake EEC*

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati uteži nad srednjo
točnostjo, katerih nazivna vrednost je večja ali enaka 1 mg
ter manjša ali enaka 50 kg, ki lahko nosijo oznake in znake
EEC (v nadaljnjem besedilu: uteži), način označevanja in
roke rednih overitev.

Uteži niso predmet EEC-odobritve tipa, morajo pa opra-
viti EEC-prvo overitev.

Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako
MP-25-74/148.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– “utež“ je materializirana mera mase, katere konstruk-

cijske in meroslovne lastnosti so opredeljene z obliko, veli-
kostjo, materialom, obdelavo, nazivno vrednostjo in najve-
čjim dopustnim pogreškom;

– “garnitura uteži“ je niz uteži, ki so ponavadi v zaboju v
taki kombinaciji, da omogočajo tehtanje bremen od naj-
manjše nazivne mase uteži do vsote mas vseh uteži v garni-
turi, in v zaporedju, katerega enota je najmanjša nazivna
masa uteži v garnituri. Zaporedje uteži v garnituri je ponavadi
naslednje:

(1; 1; 2; 5) x 10n kg
(1; 1; 1; 2; 5) x 10n kg
(1; 2; 2; 5) x 10n kg
(1; 1; 2; 2; 5) x 10n kg
V teh izrazih je n pozitivno ali negativno celo število ali

nič;
– “etalonske uteži“ so uteži, ki se uporabljajo pri kon-

troli tehtnic in uteži.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

3. člen
Uteži morajo izpolnjevati meroslovne in z njimi poveza-

ne tehnične zahteve iz Priloge I, ki je sestavni del tega
pravilnika.

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o
približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na uteži nad
srednjo točnostjo, katerih nazivna vrednost je večja ali enaka 1 mg
ter manjša ali enaka 50 kg (74/148/EGS).

III. NAPISI IN OZNAKE

4. člen
Uteži v obliki ploščic ali žice, ki imajo nazivne vrednosti

manjše ali enake 1 gramu, nimajo oznake nazivne vrednosti.

5. člen
Uteži z nazivnimi vrednostmi, ki so večje ali enake

1 gramu:
– v razredih E1 in E2 nimajo oznake nazivne vrednosti;
– v razredu F1 imajo samo oznako nazivne vrednosti,

kot je določena v tretjem odstavku tega člena; oznaka mora
biti glajena ali vgravirana;

– v razredu F2 imajo napise za razred F1 skupaj s črko F;
– v razredu M1 imajo nazivno vrednost, označeno s

številkami, ki jim sledi simbol ustrezne enote, bodisi vdolbe-
no ali izbočeno na zgornji ploskvi telesa ali ročaja za prije-
manje uteži.

Cilindrične uteži se označijo s črko M, ki je bodisi
vdolbena ali izbočena; paralelepipedne uteži se označijo s
črko M, ki ni nujno vdolbena ali izbočena.

Z nazivno vrednostjo uteži se označijo:
– uteži za 1 kg in več v kilogramih,
– uteži od 1 do 500 gramov v gramih.
Uteži, ki se v zaporedjih pojavljajo dva do trikrat, se

morajo razlikovati po eni ali dveh zvezdicah oziroma po eni
ali dveh pikah.

6. člen
Zaboji, ki vsebujejo uteži razredov E1, E2 in F1, ter vsi

zaboji, ki vsebujejo gramske uteži in manjkratnike grama, se
zapečatijo z oznako EEC-končne overitve.

Pri utežeh razreda F2 se oznaka EEC-končne overitve
namesti na pokrov odprtine za naravnavanje, če odprtine za
naravnavanje ni, pa na spodnjo površino uteži. Pri utežeh
razreda M1 od 1 grama do 50 kg se oznaka EEC-končne
overitve odtisne na svinčen žig, ki zapira odprtino za narav-
navanje, ali na spodnjo površino, če uteži nimajo odprtine za
naravnavanje.

IV. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

7. člen
Za uteži so obvezne overitve. Rok za redne overitve je

1 leto. Redne in izredne overitve vključujejo meroslovni
pregled, s katerim se ugotavlja, ali uteži izpolnjujejo zahteve
tega pravilnika.

8. člen
Največji dopustni pogreški pri redni in izredni overitvi

so enaki največjim dopustnim pogreškom pri EEC-prvi overi-
tvi, določenim v točki 3 Priloge I.

V. KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem pri-
stopa Republike Slovenije k Evropsko unijo oziroma z dnem
uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.

Št. 009-13/01-9
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport



Stran 7852 / Št. 76 / 28. 9. 2001 Uradni list  Republike Slovenije 

  

Priloga I 
 

0(526/291( ,1 7(+1,ý1( =$+7(9( 
 
1. 1D]LYQH YUHGQRVWL XWHåL 
 

1D]LYQD YUHGQRVW XWHåL PRUD ELWL HQDND � [ ��n kg oziroma 2 x 10n kg oziroma 5 x 10n  kg; v teh 
L]UD]LK MH Q SR]LWLYQR DOL QHJDWLYQR FHOR ãWHYLOR DOL QLþ� 
 

2. Konvencionalna masa 
 
2.1 KRQYHQFLRQDOQD PDVD XWHåL SUL �� �& MH PDVD UHIHUHQþQH XWHåL ] JRVWRWR ���� NJ�P3, uravnovešena 

v zraku z gostoto 1,2 kg/m3. 
 
2.2 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãNL L] �� WRþNH WH SULORJH VH QDQDãDMR QD NRQYHQFLRQDOQR PDVR� 
 
3. 1DMYHþML GRSustni pogreški za EEC-prvo overitev. 
 
3.1 1DMYHþML GRSXVWQL� SR]LWLYQL DOL QHJDWLYQL� SRJUHãHN ]D SRVDPH]QR XWHå MH SRGDQ Y PLOLJUDPLK Y VSRGQML

preglednici: 
 

Nazivne 
vrednosti 

Razred E1 Razred E2 Razred F1 Razred F2 Razred M1 

 50 kg 25 75 250 750 2500 
 20 kg 10 30 100 300 1000 
 10 kg   5 15   50 150   500 
   5 kg   2,5   7,5   25   75   250 
   2 kg   1,0   3,0   10   30   100 
   1 kg   0,50   1,5     5   15     50 

   500 g   0,25   0,75     2,5     7,5     25 
   200 g   0,10   0,30     1,0     3,0     10 
   100 g   0,05   0,15     0,5     1,5       5 
     50 g   0,030   0,10     0,30     1,0       3,0 
     20 g   0,025   0,080     0,25     0,8       2,5 
     10 g   0,020   0,060     0,20     0,6       2,0 
       5 g   0,015   0,050     0,15     0,5       1,5 
       2 g   0,012   0,040     0,12     0,4       1,2 
       1 g   0,010   0,030     0,10     0,3       1,0 
   500 mg   0,008   0,025     0,08     0,25       0,8 
   200 mg   0,006   0,020     0,06     0,20       0,6 
   100 mg   0,005   0,015     0,05     0,15       0,5 
     50 mg   0,004   0,012     0,04     0,12       0,4 
     20 mg   0,003   0,010     0,03     0,10       0,3 
     10 mg   0,002   0,008     0,025     0,08       0,25 
       5 mg   0,002   0,006     0,020     0,06       0,20 
       2 mg   0,002   0,006     0,020     0,06       0,20 
       1 mg   0,002   0,006     0,020     0,06       0,20 

 
 
 
4. 6SORãQD REOLND XWHåL 
 
 (QRJUDPVND XWHå LPD ODKNR REOLNR YHþNUDWQLNRY HQHJD JUDPD DOL REOLNR PDQMNUDWQLNRY� 
 
4.1 Enogramske LQ YHþJUDPVNH XWHåL 
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4.1.1 8WHåL UD]UHGD 01 PRUDMR LPHWL REOLNR XWHåL VUHGQMHJD UD]UHGD WRþQRVWL� 
 
4.1.2 8WHåL GUXJLK UD]UHGRY WRþQRVWL LPDMR ODKNR ]XQDQMH PHUH XWHåL VUHGQMHJD UD]UHGD WRþQRVWL� 8WHåL RG

�� NJ GR � JUDPD VR ODKNR WXGL FLOLQGULþQH DOL Y REOLNL UDKOR RGVHNDQHJD VWRåFa, na katerega je 
YJUDMHQ URþDM ]D SULMHPDQMH� 

 
4.1.2.1 Višina telesa mora biti v grobem enaka srednjemu premeru; dovoljena razlika med srednjim 

premerom in višino je med 3/4 in 5/4 tega premera. 
 
������� 9LãLQD URþDMD ]D SULMHPDQMH MH SUL YVHK XWHåHK PHG VUHGQMLP SUHPHURP LQ VUHGQMLP SROPHURP WHOHVD� 
 
4.1.3 8WHåL UD]UHGRY (1, E2 in F1 QH SRWUHEXMHMR URþDMD� L]GHODQH VR ODKNR L] HQRMQHJD� FLOLQGULþQHJD WHOHVD� 
 
4.1.4 8WHåL UD]UHGRY (1 in E2 PRUDMR ELWL XOLWH L] HQHJD NRVD� GUXJH XWHåL LPDMR ODKNR RGSUWLQR ]a 

QDUDYQDYDQMH PDVH� NL VH ]DSLUD ] URþDMHP ]D SULMHPDQMH DOL NDNãQR GUXJR XVWUH]QR QDSUDYR�
3URVWRUQLQD RGSUWLQH ]D QDUDYQDYDQMH QH VPH SUHVHJDWL ��� VNXSQH SURVWRUQLQH XWHåL� 

 
4.2 (QRJUDPVNH XWHåL LQ XWHåL ]D PDQMNUDWQLNH JUDPD 
 

(QRJUDPVNH XWHåL LQ XWHåL ]D PDQMNUDWQLNH JUDPD LPDMR REOLNR YHþNRWQLK SORãþLF DOL åLF� NL VR XVWUH]QR
oblikovane, da se z njimi enostavno ravna. 

 
 = REOLNR XWHåL MH QDND]DQD QMLKRYD QD]LYQD YUHGQRVW�  
 
 9HþNRWQH SORãþLFH� QMLKRYD REOLND LQ YUHGQRVWL� 
 
 trikotnik za 1 – 10 – 100 – 1000 mg 
 štirikotnik za 2 – 20 – 200 mg 
 petkotnik za 5 – 50 – 500 mg 
 
 2GVHNL YHþNRWQH åLFH LQ QMLKRYH YUHGQRVWL� 
 
 1 odsek za 1 – 10 – 100 – 1000 mg 
 2 odseka za 2 – 20 – 200 mg 
 5 odsekov za 5 – 50 – 500 mg 
 
 ýH VR GYH DOL WUL XWHåL Y JDUQLWXUL LGHQWLþQH� VH PRUDMR� NDGDU VR Y REOLNL SORãþLFH� UD]OLNRYDWL SR HQL DOL

GYHK ]YH]GLFDK R]LURPD SLNDK WHU SR HQL R]LURPD YHþ NOMXNLFDK� NDGDU VR Y REOLNL åLFH� 
 
4.3 20- in 50-NLORJUDPVNH XWHåL� NL QH VSDGDMR Y UD]UHG 01, imajo lahko obliNR� NL XVWUH]D QDþLQX

rokovanja z njimi. 
 
 
5. 6HVWDYD XWHåL 
 
5.1 8WHåL VR L]GHODQH L] NRYLQH DOL NRYLQVNH ]OLWLQH� .RYLQD DOL ]OLWLQD PRUD ELWL WDNR NDNRYRVWQD� GD VH XWHå

SRG QRUPDOQLPL SRJRML XSRUDEH ]DQHPDUOMLYR SRãNRGXMH JOHGH QD QDMYHþMH GRSXVWQH SRJUHãNH Y
QMHQHP UD]UHGX WRþQRVWL� 

 
5.1.1 *RVWRWD XWHåL PRUD ELWL WDND� GD ��-odstotno odstopanje gostote zraka glede na specificirano (1,2 

kg/m3� QH SRY]URþL SRJUHãND� YHþMHJD RG ��� QDMYHþMHJD GRSXVWQHJD SRJUHãND� 
 
5.1.2 .RYLQD DOL ]OLWLQD XWHåL UD]UHGRY (1, E2 in F1 mora biti praktLþQR QHPDJQHWQD� 
 
5.2 Odpornost kovine ali zlitine 5- do 50-NLORJUDPVNLK XWHåL UD]UHGD 01 paralelepipedne oblike proti 

NRUR]LML LQ NRVPLþHQMX PRUD ELWL QDMPDQM HQDNRYUHGQD RGSRUQRVWL VLYH OLWLQH� 
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5.3 8WHåL FLOLQGULþQH REOLNH UD]reda M1, ki imajo nazivne vrednosti manjše ali enake 10 kg, morajo biti iz 
medi ali iz materiala, ki ji je po kakovosti najmanj enakovreden. 

 
5.4 /DVWQRVWL� QDãWHWH Y WRþNDK ��� LQ ��� WH SULORJH� VH ODKNR GRVHåHMR ] XVWUH]QR SRYUãLQVNR REGHODYR� 
 
 
6. Stanje površine 
 
6.1 Površina XWHåL� YNOMXþQR V VSRGQMR SRYUãLQR LQ URERYL� PRUD ELWL SRSROQRPD JODGND� 3RYUãLQD XWHåL

razredov E1, E2, F1 in F2 SUL SUHJOHGX V SURVWLP RþHVRP QH VPH ND]DWL SRUR]QRVWL LQ PRUD ELWL VNUEQR
spolirana. 

 
 3RYUãLQD FLOLQGULþQLK XWHåL razreda M1 od 10 kg do 1 kg mora biti spolirana in pri pregledu s prostim 

RþHVRP QH VPH ND]DWL SRUR]QRVWL� 3RYUãLQVNR VWDQMH SDUDOHOHSLSHGQLK XWHåL UD]UHGD 01 za 50, 20, 10 
in 5 kg mora biti primerljivo s tistimi iz sive litine, skrbno ulitimi v formi iz finega peska. 

 
6.2 PovršinD XWHåL UD]UHGRY (1, E2, F1 in F2 � JUDPD LQ YHþNUDWQLNRY JUDPD VH ODKNR ]DãþLWL V NRYLQVNR

prevleko. 
 
6.3 3RYUãLQD XWHåL UD]UHGD 01 � JUDPD LQ YHþNUDWQLNRY JUDPD MH ODKNR ]DãþLWHQD ] XVWUH]QR SUHYOHNR� 
 
7. Material za naravnavanje 
 

8WHåL UD]UHGRY WRþQRVWL )1 in F2, ki imajo odprtino za naravnavanje, se naravnajo bodisi z istim 
PDWHULDORP� L] NDWHUHJD VR L]GHODQH� DOL V þLVWLP NRVLWURP DOL PROLEGHQRP� 

 
 8WHåL UD]UHGD 01 se lahko naravnavajo s svincem. 
 
8. Pakiranje 
 
8.1 3RVDPH]QH XWHåL LQ QL]L XWHåL UD]UHGRv E1, E2, F1 in F2 so v zabojih. 
 
8.2 Za razred M1 
 
 - VR SRVDPH]QH XWHåL LQ QL]L XWHåL GR YUHGQRVWL ��� JUDPRY Y ]DERMLK� 
 

- VR ODKNR XWHåL ] QD]LYQR YUHGQRVWMR� YHþMR RG ��� JUDPRY� Y ]DERMLK� QD SRGVWDYNX DOL SRVDPLþQR
EUH] ]DãþLWH� 
 

8.3 =DERML PRUDMR ELWL QD SRNURYX R]QDþHQL� NDWHUL UD]UHG XWHåL YVHEXMHMR� (1; E2; F1; F2; M1. 
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3978. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za 5- do
50-kilogramske paralelepipedne uteži srednje
točnosti in za 1- do 10-kilogramske cilindrične
uteži srednje točnosti, ki lahko nosijo oznake in
znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 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 5- do 50-kilogramske
paralelepipedne uteži srednje točnosti in za 1-

do 10-kilogramske cilindrične uteži srednje
točnosti, ki lahko nosijo oznake in znake EEC*

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati uteži srednje
točnosti z naslednjimi nazivnimi vrednostmi:

– paralelepipedne uteži s 5, 10, 20 in 50 kg,
– cilindrične uteži z 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 in

500 g ter 1, 2, 5 in 10 kg,
ki lahko nosijo oznake in znake EEC (v nadaljnjem

besedilu: uteži), način označevanja in roke rednih overitev.
Uteži niso predmet EEC-odobritve tipa, morajo pa opra-

viti EEC-prvo overitev.
Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako

MP-24-71/317.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

2. člen
Paralelepipedne uteži morajo izpolnjevati meroslovne

in tehnične zahteve iz prilog I in II, ki sta sestavni del tega
pravilnika.

Cilindrične uteži morajo izpolnjevati meroslovne in te-
hnične zahteve iz prilog III in IV, ki sta sestavni del tega
pravilnika.

III. NAPISI IN OZNAKE

3. člen
Paralelepipedne uteži morajo izpolnjevati zahteve za

napise in oznake iz Priloge I.
Cilindrične uteži morajo izpolnjevati zahteve za napise

in oznake iz Priloge III.

IV. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

4. člen
Za uteži so obvezne overitve. Rok za redne overitve je

2 leti. Redne in izredne overitve vključujejo meroslovni pre-
gled, s katerim se ugotavlja, ali uteži izpolnjujejo zahteve
tega pravilnika.

5. člen
Največji dopustni pogreški pri redni in izredni overitvi

so enaki največjim dopustnim pogreškom pri EEC-prvi overi-
tvi, določenim v prilogah I in III.

V. KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem pri-
stopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma z dnem
uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.

Št. 009-13/01-10
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o
približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na 5- do 50-kilo-
gramske paralelepipedne uteži srednje točnosti in 1- do 10-kilo-
gramske cilindrične uteži srednje točnosti (71/317/EGS).
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Priloga I 
 

3$5$/(/(3,3('1( 87(ä, 
 

�� 2EOLND� PDWHULDO LQ QDþLQ L]GHODYH 
 

��� 3DUDOHOHSLSHGQD REOLND V WRJLP� QHãWUOHþLP URþDMHP ]D SULMHPDQMH� 
 
1.2 Uporabljeni material: 
 
 ����� 7HOR XWHåL� VLYD OLWLQD� 
 
 1.2.2 �� WLS� URþDM L] EUH]ãLYQH MHNOHQH FHYL V standardnim premerom 
  �� WLS� URþDM L] åHOH]RYH OLWLQH� LQWHJULUDQ V WHOHVRP XWHåL� 
 

2. Odprtina za naravnavanje mase 
 

1. tip 
 
���� 1RWUDQMD RGSUWLQD� NL MR WYRUL QRWUDQMRVW FHYQHJD URþDMD ]D SULMHPDQMH� 
 
2.2 2GSUWLQD VH ]DSLUD ] QDYRMQLP þHSRP L] YOHþHQH PHGL DOL V þHSRP L] PHGL Y REOLNL JODGNHJD
GLVND� 1DYRMQL þHS LPD UHåR ]D L]YLMDþ� JODGNL GLVN SD LPD Y VUHGLQL OXNQMR ]D dvigovanje. 
 
2.3 ýHS MH ]DSHþDWHQ V VYLQþHQLP SHOHWRP� NL MH QDPHãþHQ Y QRWUDQML RNURJOL XWRU R]LURPD Y

navoj cevi. 
 
2. tip 
 
2.4 NotUDQMD RGSUWLQD� NL MH XOLWD Y HQHJD RG SRNRQþQLK GHORY XWHåL LQ VH RGSLUD QD ]JRUQMR

površino tega dela.  
 
2.5 Odprtina se ]DSLUD V SORãþLFR L] SODYOMHQHJD MHNOD� 
 
2.6 3ORãþLFD MH ]DSHþDWHQD V VYLQþHQLP SHOHWRP� NL MH QDPHãþHQ Y YGROELQR� NRW MH SULND]DQR Y

Prilogi II. 
 

3. Naravnavanje 
 

3.1  3R QDUDYQDYDQMX QRYH XWHåL V VYLQþHYLP ]GURERP PRUDWD RVWDWL GYH WUHWMLQL VNXSQH
prostornine odprtine prazni. 

 
4. Predvideno mesto za oznako EEC-prve overitve  
 

4.1  EEC-NRQþQD R]QDND RYHULWYH VH RGWLVQH QD VYLQþHQR Slombo odprtine za naravnavanje. 
 
5. 2]QDNH LQ UD]ORþHYDOQL ]QDNL 
 

��� 2]QDND QD]LYQH YUHGQRVWL XWHåL LQ LGHQWLILNDFLMVND R]QDND SURL]YDMDOFD VH QDKDMDWD� YWLVQMHQR
DOL UHOLHIQR� QD ]JRUQML SRYUãLQL RVUHGQMHJD GHOD XWHåL� 
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5.2 1D]LYQD YUHGQRVW XWHåL MH R]QDþHQD Y REOLNL� 
 
 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg. 
 

6.  Mere in tolerance  
 

6.1 0HUH� NL MLP PRUDMR XVWUH]DWL UD]OLþQH XWHåL� VR GRORþHQH Y 3ULORJL ,,� 
 
 6.2 7ROHUDQFH� NL YHOMDMR ]D UD]OLþQH PHUH� VR QRUPDOQH SURL]YRGQH WROHUDQFH� 
 
7. 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãNL 
 

Nazivna vrednost 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãHN Y PLOLJUDPLK 
ob prvi overitvi  

5 kg 
 

10 kg 
 

20 kg 
 

50 kg  

                                        +    800 
                                        -        0    
                                        + 1600 
                                        -        0 
                                        + 3200 
                                        -        0 
                                        + 8000 
                                        -        0 

 
8.  Površinska obdelava 
 
��� 8WHåL VR SR SRWUHEL ]DãþLWHQH SUHG NRUR]LMR ] XVWUH]QR� SURWL REUDEL LQ XGDUFHP RGSRUQR
prevleko. 
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Priloga II 
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Priloga III 
 

&,/,1'5,ý1( 87(ä, 
 
 

�� 2EOLND� PDWHULDO LQ QDþLQ L]GHODYH 
 
 ��� &LOLQGULþQD REOLND V SORãþDWLP URþDMem za prijemanje. 
 

1.2 Uporabljeni material: vsak material z gostoto od 7 do 9,5 g/cm3, s trdoto najmanj 
enakovredno trdoti lite medi, ne manj odporen proti koroziji in ne bolj krhek kot siva litina 
ter s površino, ki je primerljiva s sivo litino, ki je skrbno ulita v formi iz finega peska. 

 
 6LYD OLWLQD VH QH VPH XSRUDELWL ]D XWHåL ] QD]LYQR YUHGQRVWMR� PDQMãR RG ��� J� 
 
1.3 1DþLQ L]GHODYH QDM XVWUH]D L]EUDQHPX PDWHULDOX� 
 

2. Odprtina za naravnavanje  
 
 2.1 1RWUDQMD� FLOLQGULþQD RGSUWLQD ] YHþMLP SUHPHURP na zgornjem delu odprtine. 
 

2.2 2GSUWLQD VH ]DSLUD ] QDYRMQLP þHSRP L] YOHþHQH PHGL R]LURPD V þHSRP L] PHGL� NL LPD
REOLNR JODGNHJD GLVND� 1DYRMQL þHS LPD UHåR ]D L]YLMDþ� JODGNL GLVN SD Y VUHGLQL OXNQMR ]D
dvigovanje. 
 
2.3 ýHS MH ]DSHþDWHQ V VYLQþHQR NDSLFR� NL MH QDPHãþHQD Y RNURJOL XWRU� L]UH]DQ Y ãLUãHP GHOX

odprtine. 
 
2.4 8WHåL ]D �� �� � LQ �� J QLPDMR RGSUWLQH ]D QDUDYQDYDQMH� 
 
2.5 Za 20 in 50-JUDPVNH XWHåL RGSUWLQD ]D QDUDYQDYDQMH QL REYH]QD� 

 
3. Naravnavanje 
 

��� 3R QDUDYQDYDQMX QRYH XWHåL V VYLQþHYLP ]GURERP PRUDWD RVWDWL GYH WUHWMLQL VNXSQH
prostornine odprtine prazni. 

 
4. Predvideno mesto za oznako EEC-prve overitve  
 

4.1 EEC-NRQþQD R]QDND RYHULWYH VH RGWLVQH QD VYLQþHQR SORPER RGSUWLQH ]D QDUDYQDYDQMH� 
 

4.2 8WHåL EUH] RGSUWLQH ]D QDUDYQDYDQMH VH åLJRVDMR QD VSRGQML SRYUãLQL XWHåL�  
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5. 2]QDNH LQ UD]ORþHYDOQL ]QDNL 
 

5.1 2]QDND ]D QD]LYQH YUHGQRVWL XWHåL WHU LGHQWLILNDFLMVND R]QDND SURL]YDMDOFD VH QDKDMDWD�
YWLVQMHQR DOL UHOLHIQR� QD ]JRUQML SRYUãLQL JODYH XWHåL� 

 
5.2 3UL XWHåHK RG ��� J GR �� NJ MH ODKNR QD]LYQD YUHGQRVW XWHåL R]QDþHQD QD WHOHVX� 
 
5.3 1D]LYQD YUHGQRVW XWHåL MH R]QDþHQD Y REOLNL� 
 
 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg. 

 
6.  Mere in tolerance 
 

6.1 0HUH� NL MLP PRUDMR XVWUH]DWL UD]OLþQH XWHåL� VR GRORþHQH Y 3Uilogi IV. 
 
6.2 7ROHUDQFH� NL YHOMDMR ]D UD]OLþQH PHUH� VR QRUPDOQH SURL]YRGQH WROHUDQFH� 

 
7. 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãNL 
 

Nazivna vrednost 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãHN Y PLOLJUDPLK 
ob EEC-prvi overitvi 

   1 g 
 
   2 g 
 
   5 g 
 
 10 g 
 
 20 g 
 
 50 g 
 
100 g 
 
200 g 
 
500 g 
 
    1 kg 
 
    2 kg 
 
    5 kg 
 
   10 kg 

+     5 
-      0 
+     5 
-      0 
+   10 
-      0 
+   20 
-      0 
+   20 
-      0 
+   30 
-      0 
+   30 
-      0 
+   50 
-      0 
+ 100 
-      0 
+ 200 
-      0 
+ 400 
-      0 
+ 800 
-      0 
+1600 
-       0 

 
8.  Površinska obdelava 
 

8.1  UteåL VR SR SRWUHEL ]DãþLWHQH SUHG NRUR]LMR ] XVWUH]QR SUHYOHNR� NL MH RGSRUQD SURWL REUDEL
in udarcem.  Lahko so polirane. 
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Priloga IV 
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3979. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za števce
električne energije, ki lahko nosijo oznake in
znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 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 števce električne

energije, ki lahko nosijo oznake in znake EEC*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne zahteve, ki jih morajo

izpolnjevati števci električne energije, ki lahko nosijo oznake
in znake EEC (v nadaljnjem besedilu: števci), postopke ugo-
tavljanja skladnosti in overitev, roke rednih overitev in način
označevanja.

2. člen
Ta pravilnik se nanaša na neposredno priključene in-

dukcijske števce z eno ali več tarifami, namenjene merjenju
delovne energije eno- ali večfaznega toka pri frekvenci
50 Hz.

Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako
MP-21-76/891.

3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– “Vplivna veličina ali dejavnik” je katera koli veliči-

na ali kateri koli dejavnik, ki ni merjena veličina, vendar
lahko vpliva na rezultat merjenja;

– “Sprememba pogreška kot posledica vplivne ve-
ličine” je razlika med pogreški števca, če posamezna vpliv-
na veličina zaporedoma prevzame dve določeni vrednosti;

– “Referenčna vrednost vplivne veličine” je vrednost
te veličine, na podlagi katere so določene nekatere lastnosti
števca;

– “Temeljni tok (Ib)” je vrednost toka, skladno s kate-
ro je določeno ustrezno delovanje števca;

– “Največji tok (Imax)” je največja vrednost toka, pri
kateri mora števec izpolnjevati zahteve tega pravilnika;

– “Faktor popačenja” je razmerje med efektivno vre-
dnostjo harmonične vsebine, če se od nesinusne izmenične
veličine odšteje temeljni faktor, in efektivno vrednostjo nesi-
nusne veličine. Faktor popačenja se ponavadi izraža kot
odstotek;

– “Temeljna hitrost” je nazivna hitrost vrtenja rotorja,
izražena v vrtljajih na minuto, ko je števec pod referenčnimi
pogoji in je obremenjen s temeljnim tokom pri faktorju moči,
ki je enak 1;

– “Osnovni vrtilni moment” je nazivna vrednost vrtil-
nega momenta na rotorju, ki je potrebna za vzdrževanje
njegove nespremenljivosti glede na števec, pod referenčni-
mi pogoji ter ob prenašanju temeljnega toka pri faktorju
moči, ki je enak 1;

– “Tip” je izraz, s katerim se označujejo vsi enotarifni in
večtarifni števci, ki jih je izdelal isti proizvajalec in imajo:

– podobne meroslovne lastnosti;

– enotno konstrukcijo delov, ki opredeljujejo te la-
stnosti;

– enako število ampernih ovojev tokovnega navitja za
temeljni tok in enako število ovojev na en volt napetostnega
navitja za referenčno napetost;

– enako razmerje med največjim in temeljnim tokom.
Te števce mora proizvajalec označiti z eno ali več sku-

pinami črk ali številk ali s kombinacijo črk in številk. Vsak tip
sme imeti le eno oznako.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

4. člen
Tip sme vključevati različne vrednosti temeljnega toka

in vrednosti referenčne napetosti.
Tip mora biti predstavljen s tremi vzorčnimi števci, na-

menjenimi za odobritev tipa, njihove značilnosti (temeljni tok
in referenčno napetost) pa izbere Urad Republike Slovenije
za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).

Pri izredni proizvodnji istega tipa se lahko zmnožek
števila ovojev navitja in vrednosti temeljnega toka razlikuje
od tistega pri števcu, ki predstavlja tip. Celo število ovojev se
dobi z upoštevanjem najbližje vrednosti zmnožka, ki je nepo-
sredno nad to vrednostjo ali pod njo.V tem primeru lahko
število ovojev na volt pri napetostnem navitju odstopa, ven-
dar ne več kot 20% od vzorčnega števca, ki predstavlja tip.

Razmerje med najvišjo in najnižjo temeljno hitrostjo
rotacije rotorja vsakega števca pri istem tipu ne sme prese-
gati 1:5.

5. člen
Števci morajo izpolnjevati meroslovne zahteve iz Prilo-

ge I, ki je sestavni del tega pravilnika.

III. NAPISI IN OZNAKE

6. člen
Števec mora imeti naslednje napise, ki so nameščeni

na številčnici ali na posebni napisni ploščici ali pa razdeljeni
med obema:

a) oznako EEC-odobritve tipa merila;
b) identifikacijsko številko ali ime proizvajalca;
c) oznako tipa števca;
d) opis števila in razvrstitve gonilnih elementov v eni od

naslednjih oblik: enofazni dvožični, trifazni štirižični itd. ali z
uporabo simbolov, skladno s slovenskim standardom, ki je
prevzet evropski harmonizirani standard;

e) referenčno napetost;
f) temeljni tok in največji tok v obliki: 10–40 A ali 10

(40) A;
g) referenčno frekvenco 50 Hz;
h) konstanto števca v eni od naslednjih oblik: x Wh/vrt

ali x vrt/kWh;
i) serijsko številko števca in leto izdelave;
j) referenčno temperaturo, če je ta različna od 23 °C;

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS
o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na štev-
ce električne energije (76/891/EGS), kot je dopolnjena z
direktivo 82/621/EGS.
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k) vezalno shemo in oznake priključnih sponk;

l) jasno vezalno shemo, ki določa vezavo priključnih
sponk vodnikov, vključno s priključki dodatne naprave in
prevodniki. Za trifazne števce mora biti prikazano fazno za-
poredje, za katerega je števec namenjen. Vezalna shema
ima lahko referenčno številko odtisnjeno na napisni plošči-
ci. Če imajo priključne sponke števca oznake, morajo biti te
v shemi navedene. Vezalne sheme lahko zamenja referen-
čna številka, ki je določena v nacionalnem standardu države
članice Evropske unije, v kateri se bo števec uporabljal.

Napisi iz prejšnjega odstavka morajo biti ob normalni
uporabi števca jasno vidni, lahko čitljivi in neizbrisni.

Na števcu so lahko navedeni tudi podatek o kraju izde-
lave, komercialni opis, posebna serijska številka, ime doba-
vitelja električne energije, znak skladnosti z evropskim stan-
dardom ter identifikacijska številka vezalne sheme. Vsi drugi
podatki so prepovedani, razen če so posebej dovoljeni.

7. člen
Z namestitvijo overitvenih in zaščitnih oznak na števec

se potrdi, da števec izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Mesta za namestitev oznak morajo biti izbrana tako, da

ni mogoče priti do notranjih aktivnih delov števca, ne da bi
se oznake pri tem poškodovale.

Če so napisi iz prejšnjega člena tega pravilnika navede-
ni na posebni napisni ploščici, ki ne bo stalno pritrjena, je
treba eno od oznak namestiti tako, da se ta poškoduje, če
se posebna ploščica odstrani.

8. člen
Števci, ki so uspešno prestali overitvene preskuse,

morajo:
– dobiti overitveno oznako;
– biti na določenih mestih opremljeni z zaščitnimi ozna-

kami za zaščito določenih sestavnih delov pred posegi, ki bi
lahko vplivali na meroslovne lastnosti števca.

IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

9. člen
Skladnost števcev z meroslovnimi zahtevami je mogo-

če potrditi z EEC-odobritvijo tipa merila, ki mu sledi EEC-prva
overitev merila.

1. EEC-odobritev tipa merila

10. člen
Vlogi za EEC-odobritev tipa merila morajo biti priloženi

naslednji dokumenti:

a) risba in po možnosti tudi fotografijo celotnega štev-
ca;

b) podrobni opis konstrukcije števca ter njegovih glav-
nih sestavnih delov (vključno z vsemi različicami);

c) risbe naslednjih glavnih sestavnih delov (vključno z
morebitnimi različicami):

– dna, ročaja in pritrdilnih mest;

– pokrova;

– priključnice in pokrova priključnice;

– gonilnih elementov merilnega sistema, navitij in zrač-
ne reže;

– zaviralnih elementov in metode za umerjanje;

– številčnika(ov);

– rotorja;

– zgornjega in spodnjega ležaja rotorja;

– naprav za kompenzacijo temperature;

– naprav za kompenzacijo preobremenitve;

– naprave za umerjanje induktivnih obremenitev;

– naprave za umerjanje manjših obremenitev;

– pomožnih krogov;

– napisne ploščice;

d) shema notranjih in zunanjih vezav (vključno s pomož-
nimi krogi) s prikazom faznega zaporedja;

e) tabele vseh napetostnih in tokovnih navitij, in sicer s
številom ovojev, prerezom vodnikov, izolacijo;

f) tabela konstant in vrtilnih momentov števca za vse
vrednosti napetosti in toka, opis in risbe mest, kjer so pred-
videni znaki overjanj in plombe;

g) seznam predloženih dokumentov.

11. člen
Vlogi za EEC-odobritev tipa morajo biti priloženi trije

števci, ki predstavljajo tip.

Urad lahko zahteva še dodatne števce, če:

– se vloga ne nanaša samo na tri števce iz prejšnjega
odstavka, temveč tudi na eno ali več njihovih različic (materi-
al okrova, večtarifna naprava, daljinsko kazanje in naprava
za preprečevanje protitečne registracije itd.), ki se lahko
štejejo za isti tip, še posebej, če je razporeditev priključnih
sponk različna;

– se vloga nanaša na razširitev že izdane odobritve
tipa.

12. člen
Preskuse, ki se izvajajo glede na meroslovne zahteve

je treba izvesti vsaj po naslednjih točkah:

1. za vse enofazne števce ter za večfazne števce s
simetrično obremenitvijo s faktorjem moči, ki je enak 1:

5%, 10%, 20%, 50% in 100% od Ib in vsi celi mnogo-
kratniki od Ib do Imax;

2. za vse enofazne števce ter za večfazne števce s
simetrično obremenitvijo z (induktivnim) faktorjem moči, ki je
enak 0,5:

10%, 20%, 50% in 100% od Ib in vsi celi mnogokratni-
ki od Ib do Imax;

3. za večfazne števce z enofazno obremenitvijo:

20%, 50% in 100% od Ib, 50% Imax in Imax z enotnim
faktorjem moči in Ib z (induktivnim) faktorjem moči, ki je enak
0,5.

Ti preskusi se izvedejo zaporedoma po vseh fazah.

Učinki vplivnih veličin se pregledajo najmanj po nasled-
njih točkah:
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1. vpliv temperature okolice

0,1 Ib, Ib in Imax (faktor moči, ki je enak 1),

0,2 Ib, Ib in Imax (induktivni faktor moči, ki je enak 0,5);

2. vpliv lege, napetosti, frekvence, valovne oblike, zu-
nanjih magnetnih indukcij, magnetnega polja dodatnih na-
prav in mehanske obremenitve posameznega številčnika za
točke in pod pogoji, navedenimi v tabeli IV iz 3. točke
Priloge I;

3. vpliv obrnjenega faznega zaporedja (večfazni števci)

za 0,5 Ib, Ib in Imax s simetrično obremenitvijo in s
faktorjem moči, ki je enak 1,

in za 0,5 Ib z enofazno obremenitvijo in s faktorjem
moči, ki je enak 1 (ta zadnji preskus se ponovi za vsako
fazo).

Izvedejo se še naslednji preskusi:

– preskusi prehodnih preobremenitev, lastnega segre-
vanja in zagona ter preverjanje meja naravnavanja se izvede-
jo, kot je navedeno v točkah 3.4, 3.5, 3.7 in 3.9 Priloge I;

– preskusi praznega teka se izvedejo pri 80%, 100% in
110% referenčne napetosti;

– preskus številčnika se izvede pod pogoji, ki so dolo-
čeni v točki 3.8 Priloge I. Preskus naj traja dovolj dolgo, da
netočnost razbirka ne preseže ±0,2%.

Da bi bili upoštevani tudi morebitni pogreški pri meto-
dah umerjanja, se lahko pri izrisovanju krivulj pogreškov
skladno s tabelama I in II iz 3. točke Priloge I za vsako od teh
krivulj abscisa premakne za največ 1% do vzporednega
položaja.

13. člen
V certifikatu o EEC-odobritvi tipa merila morajo biti

navedeni naslednji podatki:

– ime in naslov osebe, ki ji je bil izdan certifikat o
EEC-odobritvi tipa merila;

– tip in/ali trgovska oznaka;

– glavni tehnični in meroslovni podatki;

– oznaka EEC-odobritve tipa merila;

– rok veljavnosti EEC-odobritve tipa merila;

– informacija o mestu namestitve oznak EEC-odobritve
tipa merila, oznak EEC-prve overitve merila in zaščitnih oz-
nak (po potrebi s fotografijami ali risbami);

– seznam dokumentov, ki so priloženi certifikatu o
EEC-odobritvi tipa merila (opisi, risbe in sheme, potrebne za
prepoznavanje tipa in razlago njegovega delovanja);

– morebitne opombe.

2. EEC-prva overitev merila

14. člen
Števci, ki so predloženi v EEC-prvo overitev merila,

morajo biti v delujočem stanju. EEC-prvo overitev sestavljajo
prevzemni preskusi za sprejem in pregledi skladnosti z odo-
brenim tipom merila.

Prevzemni preskusi so:

– Preskus dielektrične trdnosti (preskus št. 1)

Preskus izmenične napetosti sestoji iz eno minuto pri-
ključene izmenične napetosti pri frekvenci 50 Hz in z efek-
tivno vrednostjo 2 kV med vsemi medsebojno zvezanimi
priključnimi sponkami in ravno kovinsko površino, na katero
je postavljen števec. Za ta preskus morajo biti pomožni
krogi, ki imajo nazivno napetost 40 V ali manj, priključeni na
ravno kovinsko površino.

Preskus opravi proizvajalec na lastno odgovornost na
vsakem aparatu, ki ga preveri urad;

– Pregledi, ki se izvajajo z nameščenim pokrovom (pre-
skus št. 2)

· dobro stanje okrova in priključnice,

· pravilna postavitev številčnika,

· prisotnost vseh predpisanih podrobnosti;

– Prazni tek (preskus št. 3)

Urad izbere med naslednjima dvema preskusoma:

· če je števec napajan z referenčno napetostjo, pri
faktorju moči, ki je enak 1, in s tokom, enakim 0,001 Ib,
rotor ne sme opraviti polnega vrtljaja;

· preskus se izvede skladno s točko 3.6 Priloge I;

– Preskus zagona (preskus št. 4)

Če je bil preskus praznega teka izveden pod pogoji,
navedenimi v prvi alinei prejšnjega odstavka, preskus zago-
na poteka na naslednji način:

· če se števec napaja z referenčno napetostjo, s faktor-
jem moči, ki je enak 1, in s tokom, enakim 0,006 Ib, se
mora rotor začeti vrteti in se zavrteti več kot enkrat.

Če je bil preskus praznega teka izveden pod pogoji,
navedenimi v drugi alinei opisa preskusa 3, preskus zagona
poteka skladno s točko 3.7 Priloge I.

– Preskusi točnosti (preskusi št. 5 do 10)

Preskusi točnosti se izvajajo za vrednosti toka in faktor-
je moči, navedene v tabeli VI Priloge I. Pri tem ni treba, da se
navitja enako segrejejo. Ker pogoji, pri katerih se ti preskusi
izvajajo, ponavadi niso standardni pogoji za preskušanje
tipa, se namesto vrednosti, podanih v tabelah I in II Priloge I,
uporabljajo vrednosti iz tabele VI Priloge I, ki omogočajo več
svobode.

– Pregled ujemanja številčnika s konstanto števca (pre-
skus št. 11)

Preveri se, ali je razmerje med številom vrtljajev rotorja
števca in razbirki na številčniku(-ih) pravilno.

Preskusa 3 in 4 se izvajata na večfaznih števcih, pri
katerih so obremenjene vse faze. Preskusi naj se izvajajo po
zgornjem zaporedju, če je to le mogoče.

15. člen
Preskusi se izvajajo posebej za vsak števec z namešče-

nim pokrovom, razen pri preskušanju določenih mehanskih
lastnosti, in če je potrebno, za preverjanje številčnika.

Če se EEC-prva overitev izvaja v delavnici proizvajalca,
se lahko preskusi izvajajo tudi z odstranjenim pokrovom, če
je bilo predhodno ugotovljeno, da to praktično ne vpliva na
delovanje števca. Vendar pa mora biti pokrov števca name-
ščen med preverjanjem dielektričnih lastnosti. Ko je bil uspe-
šno opravljen preskus dielektrične trdnosti, toda pred drugi-
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mi preskusi, mora biti števec najmanj pol ure izpostavljen
referenčni napetosti in toku okoli 0,1 Ib pri faktorju moči, ki
je enak 1. To omogoča, da se napetostni krog predhodno
segreje in da se preveri, ali se rotor prosto vrti.

Preskusi št. 3, 4 in 5 do 10 iz prejšnjega člena se
izvajajo pod pogoji, ki so podani v tabeli III ali V iz 3. točke
Priloge I.

16. člen
Lastnosti merilnih instrumentov in drugih aparatov, ki

se uporabljajo za izvajanje preskusov od 5 do 10 in po
potrebi tudi 11, morajo biti takšne, da merilni pogreški, ki
jim jih je mogoče pripisati, ne presegajo relativne vrednosti:

– ±0,4% pri faktorju moči, ki je enak 1
– ±0,6% pri (induktivnem) faktorju moči, ki je enak 0,5.

3. Ugotavljanje skladnosti z odobrenim tipom

17. člen
Za ugotavljanje ali so števci, ki so posredovani v EEC-pr-

vo overitev skladni z meroslovnimi zahtevami, se na treh
naključno izbranih števcih po prevzemnih preskusih in v
presledkih, ki jih določi urad, izvede postopek ugotavljanja
skladnosti z odobrenim tipom.

Ta pregled je sestavljen iz enega ali več preskusov,
izbranih izmed določenih v tem pravilniku, še zlasti tistih, ki
so namenjeni določanju učinka vplivnih veličin.

Ti preskusi se izvajajo pod referenčnimi pogoji, ki so
določeni v točki 3.2 Priloge I, in na merilnih točkah, ki so
določene v 12. členu tega pravilnika.

Ko je okrov odprt, se lahko pregledajo tudi naslednje
točke:

1. kakovost površinske zaščite, npr. laka;

2. prestavno razmerje;

3. narava prestavljanja številčnika;

4. kakovost spojev in/ali zvarov;

5. privitost vijakov;

6. odsotnost opilkov in kovinskega prahu;

7. meje nastavitve (vizualni pregled).

4. Znaki EEC-prve overitve in plombiranje

18. člen
Števci, ki so uspešno prestali preskuse za prvo overi-

tev, se označijo z znakom EEC-prve overitve.
Plombe morajo imeti znak EEC-prve overitve in biti

pritrjene tako, da ni mogoče priti do notranjih aktivnih delov
števca, ne da bi bile pri tem poškodovane plombe EEC-prve
overitve.

V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

19. člen
Rok za redne overitve je 12 let. Redne in izredne

overitve števcev vključujejo:

– ugotavljanje skladnosti števca z EEC-odobrenim ti-
pom merila;

– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali števec
ustreza zahtevam tega pravilnika. Meroslovni pregled pri
redni in izredni overitvi je enak meroslovnemu pregledu, ki
je določen za EEC-prvo overitev merila.

VI. KONČNA DOLOČBA

20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziro-
ma z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega spora-
zuma.

Št. 009-16/01-7
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport
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Priloga I 

 

1 Zgradba 

 

1.1 Splošno 

 âWHYFL PRUDMR ELWL REOLNRYDQL LQ NRQVWUXLUDQL WDNR� GD SUL QRUPDOQL XSRUDEL Y QRUPDOQLK RNROLãþLQDK QH
predstavljajo nikakršne nevarnosti in da zagotavljajo zlasti: 

 - YDUQRVW OMXGL SUHG HOHNWULþQLP XGDURP� 
 - varnost ljuGL SUHG XþLQNL SRYLãDQH WHPSHUDWXUH� 
 - varnost pred širjenjem ognja. 

9VL GHOL� NL EL SRG QRUPDOQLPL REUDWRYDOQLPL SRJRML ODKNR NRURGLUDOL� PRUDMR ELWL XþLQNRYLWR ]DãþLWHQL�
0RUHELWQD ]DãþLWQD SUHYOHND VH SUL RELþDMQHP URNRYDQMX QH VPH SRãNRGRYDWL QLWL QH VPH QDQMR
NYDUQR YSOLYDWL� þH MH SRG QRUPDOQLPL REUDWRYDOQLPL SRJRML izpostavljena zraku. 
Sestavni deli morajo biti zanesljivo pritrjeni in zavarovani pred zrahljanjem med transportom ali 
RELþDMQR XSRUDER� 
(OHNWULþQL SULNOMXþNL PRUDMR ELWL L]YHGHQL WDNR� GD QL PRJRþH NDNUãQR NROL RGSLUDQMH WRNRNURJD� YNOMXþQR
z morebitnimi preobremenitvami, ki so opisane v tem pravilniku. 
Konstrukcija števca mora biti izvedena tako, da je tveganje, da pride do kratkega stika izolacije med 
deli pod obremenitvijo in dostopnimi prevodnimi deli, zaradi nenamernega razrahljanja ali odvitja 
QDYLWMD� YLMDNRY LWG� ]PDQMãDQR QD QDMPDQMãR PRåQR PHUR� 
 

1.2  Okrov 

2NURY ãWHYFD PRUD ELWL SUDNWLþQR QHSUHSXVWHQ ]D SUDK LQ JD PRUD ELWL PRJRþH ]DSORPELUDWL WDNR� GD
so notranji deli števca dostopni šele po poškodovanju ali odstranitvi plomb. 
3RNURY ãWHYFD QDM ER PRJRþH RGVWUDQLWL OH ] RURGMHP� NRYDQFHP DOL SRGREQLP SULSRPRþNRP� 
2NURY ãWHYFD PRUD ELWL NRQVWUXLUDQ LQ REOLNRYDQ WDNR� GD QREHQD ]DþDVQD GHIRUPDFLMD QH PRUH
ogroziti zadovoljivega delovanja števca. 
âWHYFL� QDPHQMHQL ]D SULNOMXþLWHY QD HOHNWULþQR RPUHåMH� NDWHUHJD QDSHWRVW MH YLãMD RG ��� 9 JOHGH QD
]HPOMR� LQ NDWHULK RNURY YVHEXMH GRVWRSQH NRYLQVNH GHOH� PRUDMR ELWL ]DãþLWQR R]HPOMHQL� 
3UL ãWHYFLK� QDPHQMHQLK ]D SULNOMXþLWHY QD RPUHåMH ] UHIHUHQþQR QDSHWRVWMR ��� 9 DOL PDQM JOHGH QD
zemljo, in ki imajo popolnoma ali delno kovinski okrov, mora biti poskrbljeno za ustrezno ozemljitev 
okrova. 

 

1.3 Okna 

ýH ãWHYHF QL SUR]RUHQ� PRUD LPHWL HQR DOL YHþ RNHQ� NL RPRJRþDMR RGþLWDYDQMH V ãWHYLOþQLND WHU
RSD]RYDQMH YUWHQMD URWRUMD� 2NQD PRUDMR ELWL SRNULWD V SORãþDPL L] SUR]RUQHJD PDWHULDOD� NL MLK QL
PRJRþH RGVWUDQLWL� QH GD EL VH SORPEH SUL WHP SRãNRGRYDOH� 

 

1.4 3ULNOMXþQH VSRQNH - SULNOMXþQLFH  

3ULNOMXþQH VSRQNH PRUDMR ELWL ]GUXåHQH QD HQL DOL YHþ SULNOMXþQLFDK ] ]DGRVWQR PHKDQVNR WUGQRVWMR� GD
MH PRJRþH QDQMH SULWUGLWL WRJH YRGQLNH DOL NDEOH� 
%UH] WHåDY PRUD ELWL PRJRþH RGNORSLWL QDSHWRVWQH SULNOMXþNH RG YKRGQLK WRNRYQLK SULNOMXþQLK VSRQN� 
9RGQLNL PRUDMR ELWL SULNOMXþHQL QD SULNOMXþQH VSRQNH WDNR� GD MH NRQWDNW ]DGRVWHQ LQ WUDMHQ LQ GD QL
QHYDUQRVWL� GD EL VH ]UDKOMDOL DOL SUHJUHYDOL� 2GSUWLQH� NL VR SRGDOMãDQH SULNOMXþQH RGSUWLQH Y
L]RODFLMVNHP PDWHULDOX� PRUDMR ELWL GRYROM YHOLNH� GD GRSXãþDMR HQRVWDYQR YVWDYOMDQMH L]RODFLMH
prevodnikov. MateriDO� L] NDWHUHJD MH L]GHODQD SULNOMXþQLFD� PRUD XVSHãQR SUHVWDWL SUHVNXV� NL MH
skladen z dokumentoma ISO 75-1 in ISO 75-2, za temperaturo 135 oC. 

 

1.5 3RNURY SULNOMXþQLFH 

3ULNOMXþNL ãWHYFD PRUDMR ELWL SRNULWL V SRNURYRP SULNOMXþQLFH� NL JD MH PRJRþH ]DSORPELUDWL QHRGYLVQR
RG SRNURYD ãWHYFD� .R MH ãWHYHF YJUDMHQ QD SORãþR� GRVWRS GR SULNOMXþNRY QH VPH ELWL YHþ PRJRþ EUH]
SRãNRGEH SORPE QD SRNURYX SULNOMXþQLFH� 3ORPED PRUD ]DWR SRNULYDWL SULNOMXþQLFR� YLMDNH� NL GUåLMR
YRGQLNH Y SULNOMXþNLK� LQ þH MH SRWUHEQR� ]DGRVWQR GROåLQR SULNOMXþQLK YRGQLNRY WHU QMLKRYR L]RODFLMR� 
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1.6 âWHYLOþQLN �ãWHYþQL PHKDQL]HP� 

âWHYLOþQLN MH ODKNR NROXWQL DOL ND]DOþQL� 
(QRWD ãWHYLOþQLND MH NLORYDWQD XUD� 
3UL NROXWQLK ãWHYLOþQLNLK PRUDMR ELWL HQRWH R]QDþHQH JOHGH QD OHJR NROXWRY� prL ND]DOþQLK ãWHYLOþQLNLK SD
PRUDMR ELWL ãWHYLOþQLFH �UD]HQ WLVWH� NL NDåH QDMQLåMR YUHGQRVW� UD]GHOMHQH QD GHVHW HQDNLK GHOLWHY�
RãWHYLOþHQLK RG QLþ GR GHYHW� 9VDND GHOLWHY MH UD]GHOMHQD QD GHOH � G ≅ 1 kWh in blizu vsake naslednje 
ãWHYLOþQLFH PRUD ELWL R]QDþHQR ãWHYLOR NLORYDWQLK XU� NL XVWUH]D HQL GHOLWYL ãWHYLOþQLFH� WR MH ��� ����
1000 in 10000. 
âWHYLOþQLFD ND]DOþQHJD ãWHYLOþQLND DOL NROXW NROXWQHJD ãWHYLOþQLND� NL NDåHWD HQR GHVHWLQR RGþLWDQH
enote, morata biti barvno obrobljena ali pobarvana. 
Poleg teJD PRUDWD ãWHYLOþQLFD DOL ]YH]QR VH YUWHþL NROXW� NL NDåHWD QDMQLåMH YUHGQRVWL� LPHWL ãH VNDOR V
��� HQDNLPL UD]GHONL DOL NDNãHQ GUXJ SULPHUHQ QDþLQ� NL ]DJRWDYOMD SRGREQR WRþQRVW UD]ELUND� 
âWHYLOþQLN PRUD ELWL VSRVREHQ ]DSLVRYDWL RG QLþ SD GR QDMPDQM �500 ur energijo, ki ustreza 
QDMYHþMHPX WRNX SUL UHIHUHQþQL QDSHWRVWL LQ IDNWRUMX PRþL� NL MH HQDN �� 
9VL QDSLVL QD ãWHYLOþQLNX PRUDMR ELWL QHL]EULVQL LQ GREUR þLWOMLYL� 

 

1.7 6PHU YUWHQMD URWRUMD ãWHYFD WHU QMHJRYR R]QDþHYDQMH 

Rob rotorja, ki je opazovalcu naMEOLåML� þH JD RSD]XMH V VSUHGQMH VWUDQL� VH PRUD JLEDWL ] OHYH SURWL
GHVQL� 6PHU YUWHQMD PRUD ELWL R]QDþHQD ] MDVQR YLGQR LQ QHL]EULVQR SXãþLFR� 
Na obodu ali na obodu in na zgornji površini diska mora biti glavno vidno znamenje, široko med 1/20 
in 1/30 oboda NROXWD� NL RPRJRþD ODåMH ãWHWMH ãWHYLOD YUWOMDMHY� 
'LVN LPD ODKNR WXGL R]QDNH� NL RPRJRþDMR L]YHGER VWURERVNRSVNLK DOL GUXJLK SUHVNXVRY� 7H R]QDNH
QH VPHMR RYLUDWL XSRUDEH JODYQH R]QDNH� NDGDU VH WD XSRUDEOMD ]D IRWRHOHNWULþQR ãWHWMH ãWHYLOD YUWOMDMHY
diska. 
 

2 (OHNWULþQH ODVWQRVWL 

 
2.1 Lastna raba 

2.1.1  Napetostni krogi 
9 QREHQHP QDSHWRVWQHP NURJX ODVWQD UDED SUL UHIHUHQþQL QDSHWRVWL� SUL UHIHUHQþQL IUHNYHQFL LQ SUL
UHIHUHQþQL WHPSHUDWXUL QH VPH SUHVHJDWL � : LQ � 9$ ]D HQRID]QH ãWHYFH R]LURPD � : LQ �� VA za 
YHþID]QH ãWHYFH� 

 
2.1.2 Tokovni krogi 

3UL ãWHYFLK� SUL NDWHULK MH WHPHOMQL WRN PDQMãL RG �� $� QDYLGH]QD PRþ� NL MR SRVDPH]QL NURJ RGY]DPH
SUL WHPHOMQHP WRNX� UHIHUHQþQL IUHNYHQFL LQ SUL UHIHUHQþQL WHPSHUDWXUL� QH VPH SUHVHJDWL ��� 9$� 3UL
YHþjem temeljnem toku pa ne sme presegati 5 VA. 

  

2.2 Segrevanje 

3UL RELþDMQLK SRJRMLK XSRUDEH QDYLWMD LQ L]RODFLMD QH VPHMR GRVHþL WHPSHUDWXUH� NL EL ODKNR QHXJRGQR
vplivala na delovanje števca. 
ýH VH YVDN WRNRYQL NURJ QDSDMD ] QDMYHþMLP WRNRP LQ VH YVDN QDSHWRVWQL NURJ �WHU SRPRåQL NURJL�
QDSDMDQL ]D REGREMD� NL VR GDOMãD RG QMLKRYH WHUPLþQH þDVRYQH NRQVWDQWH� QDSDMD SUL QDSHWRVWL� NL MH
1,2-NUDW YLãMD RG UHIHUHQþQH QDSHWRVWL� SRWHP SRUDVW WHPSHUDWXUH �∆W� UD]OLþQLK GHORY ãWHYFD QH VPH
SUHVHþL YUHGQRVWL� QDYHGHQH Y VSRGQML SUHJOHGQLFL� þH WHPSHUDWXUD RNROLFH QL YLãMD RG �� °C. 
âWHYHF VH SUHVNXãD GYH XUL LQ PHG WHP QH VPH ELWL L]SRVWDYOMHQ SUHSLKX DOL VRQþQL VYHWOREL� 

 
Del števca ∆t v °C 
Navitja 60 
Zunanja površina okrova 25 

  
Poleg tega pa števec po prestanem preskusu ne sme biti poškodovan in mora prestati še preskus z 
L]PHQLþQR QDSHWRVWMR� NL MH RSLVDQ Y WRþNL ����� WH SULORJH� 
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7HPSHUDWXUD QDYLWLM VH GRORþL ] PHWRGR VSUHPHPEH XSRUQRVWL �,(& ������� 
Kadar se meri upornost kroga, morajo biti napajalne prikOMXþQH VSRQNH ãWHYFD GROJH QDMPDQM ��� FP
in imeti tak prerez, da bo gostota toka manjša od 4 A/mm2. Merjenje spremembe upornosti se izvaja 
QD SULNOMXþQLK VSRQNDK SULNOMXþQLFH� 

 

2.3 'LHOHNWULþQH ODVWQRVWL 

âWHYHF LQ YDQM YJUDMHQH SRPRåQH QDSUDYH� þH WH REVWDMDMR� Porajo biti takšne, da pri normalnih 
SRJRMLK XSRUDEH RKUDQLMR XVWUH]QH GLHOHNWULþQH ODVWQRVWL WXGL RE XSRãWHYDQMX DWPRVIHUVNLK YSOLYRY LQ
UD]OLþQLK QDSHWRVWL� NDWHULP VR ODKNR L]SRVWDYOMHQL QMLKRYL WRNRNURJL SRG QRUPDOQLPL SRJRML XSRUDEH� 
Zato mora ELWL ãWHYHF VSRVREHQ EUH] SRãNRGE SUHVWDWL GLHOHNWULþQH SUHVNXVH� NL VR RSLVDQL Y WRþNDK
2.3.2 in 2.3.3 te priloge. 
3UHVNXVL VH L]YDMDMR VDPR QD SRSROQRPD QRYHP ãWHYFX ] QDPHãþHQLP SRNURYRP �UD]HQ Y VSRGDM
QDYHGHQLK SULPHULK� LQ ] QDPHãþHQLP SRNURYRP SULNOMXþQLFH� V WHP GD MH Y SULNOMXþQLFR SULYLW YRGQLN ]
QDMYHþMLP PRåQLP SUHUH]RP� NL JD MH PRJRþH YVWDYLWL Y SULNOMXþQH VSRQNH� 
Ta preskus se na vsakem števcu izvede samo enkrat, in sicer po postopku, ki je v skladu s 
standardom IEC 60060-1.  
ýH VH UD]SRUHGLWHY SULNOMXþQLK VSRQN ãWHYFD UD]OLNXMH RG UD]SRUHGLWYH SUL ãWHYFX� NL MH ELO SUYRWQR
SUHGORåHQ Y RGREULWHY WLSD� VH ]D GUXJDþQR UD]SRUHGLWHY SULNOMXþNRY L]YHGHMR YVL SUHVNXVL GLHOHNWULþQLK
lastnosti. 
Za namene teh preskusov ima izraz “zemlja” naslednji pomen: 

(a)  þH MH RNURY ãWHYFD Y FHORWL NRYLQVNL� MH ]HPOMD VDP RNURY� SRVWDYOMHQ QD UDYQR� SUHYRGQR SRYUãLQR� 
(b)  þH MH RNURY ãWHYFD DOL NDNãHQ QMHJRY GHO L] L]RODFLMVNHJD PDWHULDOD� MH ]HPOMD SUHYRGQD IROLMD� ]YH]DQD

z ravno prevodno površino, na katero je postavljen števec. 
.MHU SRNURY SULNOMXþQLFH WR GRSXãþD� VH PHG IROLMR LQ RGSUWLQDPL ]D YRGQLNH Y RNURYX SULNOMXþQLFH SXVWL
SULEOLåQR � FP UD]GDOMH� 
0HG SUHVNXVRP ] LPSXO]QR QDSHWRVWMR LQ SUHVNXVRP ] L]PHQLþQR QDSHWRVWMR PRUDMR ELWL WRNRNURJL� NL
niso predmet preskXãDQMD� SULNOMXþHQL ERGLVL QD RNYLU ERGLVL QD ]HPOMR� NRW MH QDYHGHQR VSRGDM� 
3UHVNXV ] LPSXO]QR QDSHWRVWMR VH L]YHGH SUYL� QDWR SD PX VOHGL SUHVNXV ] L]PHQLþQR QDSHWRVWMR� 
Med temi preskusi ne sme priti do razelektrenja mimo izolatorja, do prebojnega razelektrenja ali do 
preboja. 
3R WHK SUHVNXVLK VSUHPHPED SRJUHãND ãWHYFD QH VPH ELWL� YHþMD RG PHULOQH QHJRWRYRVWL� 
9 WHP SRJODYMX L]UD] ³YVH SULNOMXþQH VSRQNH´ SRPHQL FHORWHQ VNXSHN SULNOMXþQLK WRNRYQLK� QDSHWRVWQLK
LQ þH VR� WXGL SRPRåQLK WRNRYQLK NURJRY ] UHIHUHQþQR QDSHWRVWMR SUHNR �� 9� 

2.3.1  6SORãQL SRJRML ]D SUHVNXãDQMH GLHOHNWULþQH NDNRYRVWL 
Ti preskusi se izvajajo pri normalnih pogojih uporabe. Med preskušanjem se kakovost izolacije ne 
VPH SRVODEãDWL ]DUDGL SUDKX DOL QHQRUPDOQH YODåQRVWL� 
ýH QL GRORþHQR GUXJDþH� VR QRUPDOQL SRJRML ]D L]RODFLMVNL SUHVNXV� 
- temperatura okolice od 15 °C do 25 °C, 
- UHODWLYQD YODåQRVW RG �� � GR �� �� 
- atmosferski tlak od 86 · 103 do 106 · 106 Pa (860 mbar do 1060 mbar). 
 

2.3.2  Preskus z impulzno napetostjo 
Preskus z impulzno napetostjo je namenjen ugotavljanju sposobnosti števca, da brez poškodbe 
prenese kratkotrajno prenapetostno obremenitev visokih vrednosti. 
1DPHQ SUHVNXVRY VNODGQR V WRþNR ������� WH SULORJH MH ]DJRWRYLWL NDNRYRVW L]RODFLMH PHG RYRML DOL VORML
QDSHWRVWQHJD QDYLWMD WHU L]RODFLMR PHG UD]OLþQLPL WRNRNURJL ãWHYFD� NL MH SUL QRUPDOQHP REUDWRYDQMX
SULNOMXþHQ QD YRGQLNH UD]OLþQLK ID] RPUHåMD� PHG Naterimi lahko pride do prenapetosti. 
=DKWHYH L] WRþNH ������� WH SULORJH VR QDPHQMHQH ]DJRWDYOMDQMX FHORWQHJD SUHverjanja obnašanja 
L]RODFLMH YVHK HOHNWULþQLK NURJRY ãWHYFD JOHGH QD ]HPOMR�  
Energija generatorja, ki se uporablja za te preskuse, mora biti skladna z ustreznimi zahtevami 
standardov IEC 60060-2 in IEC 60060-2AMD1. Valovna oblika impulza je standardizirano 1,2/50 
njena temenska vrednost pa 6 kV. Za vsak preskus se desetkrat uporabi impulzna napetost z isto 
polarnostjo. 
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2.3.2.1 Preskus izolacije napetostnih tokokrogov in izolacije med tokokrogi 
Preskus se izvede neodvisno za vsak tokokrog (ali skupino krogov) ki so pUL RELþDMQL XSRUDEL L]ROLUDQL
RG GUXJLK NURJRY ãWHYFD� 3ULNOMXþQH VSRQNH WRNRNURJRY� NL QLVR L]SRVWDYOMHQL LPSXO]QL QDSHWRVWL�
morajo biti zvezane z zemljo. 
Tako se mora v primeru, da so pri normalni uporabi napetostni in tokovni krogi gonilnega elementa 
povezani, preskus izvesti na celoti. Drugi konec napetostnega kroga mora biti zvezan z zemljo, 
LPSXO]QD QDSHWRVW VH SULNOMXþL PHG SULNOMXþQR VSRQNR WRNRYQHJD NURJD LQ ]HPOMR� 
ýH LPD YHþ QDSHWRVWQLK NURJRY ãWHYFD VNXSQR WRþNR� PRUD ELWL WD WRþND ]vezana z zemljo in impulzna 
napetost se zaporedno uporabi med vsakim prostim koncem (ali tokovnim krogom, ki je nanj 
SULNOMXþHQ� LQ ]HPOMR� 
3RPRåQL NURJL� NL VR QDPHQMHQL QHSRVUHGQL SULNOMXþLWYL QD RPUHåMH LQ LPDMR UHIHUHQþQR QDSHWRVW YLãMR
od 40 V, se izpostavijo prHVNXVX ] LPSXO]QR QDSHWRVWMR SRG HQDNLPL SRJRML� NRW VR åH QDYHGHQL ]D
QDSHWRVWQH NURJH� 'UXJL SRPRåQL NURJL VH QH SUHVNXãDMR� 

 
2.3.2.2 3UHVNXV L]RODFLMH HOHNWULþQLK NURJRY JOHGH QD ]HPOMR 

9VH SULNOMXþQH VSRQNH NURJRY ãWHYFD� UD]HQ SULNOMXþQLK VSRQN SRPRåQLK NURJRY ] UHIHUHQþQR
QDSHWRVWMR� NL QL YLãMD RG �� 9� VH ]YHåHMR VNXSDM� 
3RPRåQL NURJL ] UHIHUHQþQR QDSHWRVWMR� NL QL YLãMD RG �� 9� PRUDMR ELWL R]HPOMHQL� 
Med vsemi tokokrogi števca in zemljo se uporabi impulzna napetost. 
 

2.3.3  3UHVNXV ] L]PHQLþQR QDpetostjo 
3UHVNXV ] L]PHQLþQR QDSHWRVWMR VH L]YHGH VNODGQR V VSRGQMR WDEHOR� 
Preskusna napetost mora biti v osnovi sinusna, s frekvenco 50 Hz, uporabljena za eno minuto. Vir 
energije mora biti sposoben napajati najmanj 500 VA. 
Med preskusoma A in B v spodnji tabeli se tokokrogi, ki niso predmet napetostnega preskusa, 
]YHåHMR QD RJURGMH� 
0HG SUHVNXVL R]HPOMLWYH �& Y QDVOHGQML WDEHOL� VH SRPRåQL NURJL� NDWHULK UHIHUHQþQD QDSHWRVW QL YLãMD
RG �� 9� ]YHåHMR ] ]HPOMR� 
 

Srednja kvadratna vrednost 
(r.m.s.) preskusne napetosti 

7RþNH� QD NDWHULK VH XSRUDEL SUHVNXVQD QDSHWRVW  

 
 
 
2 kV 
 
 
2 kV 
 
500V 

A) Preskusi, ki se lahko izvajajo z odstranjenima 
SRNURYRP LQ SRNURYRP SULNOMXþQLFH 
- med okvirom in: 

(a)  posameznimi tokovno-napetostnimi navitji enega in 
istega gonilnega elementa, ki so pri normalni uporabi 
]YH]DQD VNXSDM� WRGD ORþHQD LQ XVWUH]QR L]ROLUDQD RG
ostalih tokokrogov; 

(b)  SRVDPH]QLP SRPRåQLP NURJRP DOL YHþ SRPRåQLPL
NURJL V VNXSQR WRþNR� NMHU MH UHIHUHQþQD QDSHWRVW
višja od 40 V; 

(c)  SRVDPH]QLP SRPRåQLP NURJRP ] UHIHUHQþQR
napetostjo, ki ni višja od 40 V. 

600 V ali dvakratna napetost, 
uporabljena na napetostnem 
QDYLWMX SRG UHIHUHQþQLPL SRJRML�
NMHU MH UHIHUHQþQD QDSHWRVW YLãMD
od 300 V (uporabi se višja 
številka) 

B)  Preskusi, ki jih je moJRþH L]YDMati z odstranjenim 
SRNURYRP SULNOMXþQLFH� WRGD ] QDPHãþHQLP
SRNURYRP� þH MH WD NRYLQVNL 

  -  med tokovnim krogom in napetostnim krogom 
posameznega gonilnega elementa merilnega 
VLVWHPD� NL VWD RELþDMQR ]YH]DQD� YHQGDU PHG
SUHVNXVRP ]DþDVQR SUHNLQMHQD �� 

 
2 kV 
 

C)  Preskus, ki se izvaja z zaprtim okrovom ter z 
QDPHãþHQLP SRNURYRP LQ SRNURYRP SULNOMXþQLFH 

-  med vsemi tokovnimi in napetostnimi krogi kakor tudi 
SRPRåQLPL NURJL� NDWHULK UHIHUHQþQD QDSHWRVW MH YLãMD
od 40 V in so med seboj zvezani, ter zemljo števca 

(*) 7X QH JUH VWURJR ]D SUHVNXV GLHOHNWULþQH WUGQRVWL� DPSDN ]D SUHYHUMDQMH� DOL VR PHGWHP� NR MH
YH]QL PRVWLþHN RGSUW� L]RODFLMVNH UD]GDOMH ]DGRVWQH� 
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3 Meroslovne zahteve 
 

3.1 1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãNL 

3RG UHIHUHQþQLPL SRJRML� RSLVDQLPL Y WRþNL ��� WH SULORJH� SRJUHãNL SUL HQRID]QLK LQ YHþID]QLK ãWHYFLK
SUL VLPHWULþQL REUHPHQLWYL QH VPHMR SUHVHþL YUHGQRVWL� NL VR QDYHGHQH Y WDEHOL ,� SUL YHþID]QLK ãWHYFLK ]
HQRID]QR REUHPHQLWYLMR �V VLPHWULþQR QDSHWRVWMo) pa ne vrednosti, ki so navedene v tabeli II te priloge. 
 
TABELA I 

Vrednost toka )DNWRU PRþL 1DMYHþML GRSXVWQL
pogreški (±) 

0,05 Ib 

0,1 Ib ≤1 ≤ Imax 
0,1 Ib 
0,2 Ib ≤1 ≤ Imax 

1 
1 
0,5 induktivni 
0,5 induktivni 

2,5 % 
2,0 % 
2,5 % 
2,0 % 

 
TABELA II 

Vrednost toka )DNWRU PRþL 1DMYHþML GRSXVWQL
pogreški (±) 

0,2 Ib ≤ 1 ≤ Ib 

Ib ≤ 1 ≤ Imax 

Ib 

1 
1 
0,5 induktivni 

3,0 % 
4,0 % 
3,0 % 

 
3UL WHPHOMQHP WRNX LQ IDNWRUMX PRþL� NL MH HQDN �� UD]OLND PHG SRJUHãNRP QD ãWHYFX ] HQRID]QR
REUHPHQLWYLMR LQ SRJUHãNRP� þH VR YHþID]QH REUHPHQLWYH VLPHWULþQH� QH VPH SUHVegati 2,5 %. 
Za enofazno obremenitev trifaznega števca se šteje, da je z eno fazo zvezana z nevtralno napetostjo 
ãWLULåLþQHJD VLVWHPD �Y NDWHUHP MH HQ YRGQLN QHYWUDOHQ� DOL ] HQR ID]R V ID]QR QDSHWRVWMR WULåLþQHJD
sistema (brez nevtralnega vodnika). V vsakem primeru mora ostati celoten sistem napetosti 
SULNOMXþHQ QD ãWHYHF� 
 

3.2  5HIHUHQþQL SRJRML 

 Razen v primerih, ko je izjema v tej prilogi L]UHFQR SUHGYLGHQD� VH SUHVNXVL ]D GRORþLWHY VSUHPHPEH
SRJUHãNRY Y RGYLVQRVWL RG YSOLYQLK YHOLþLQ L]YDMDMR SRG QDVOHGQMLPL UHIHUHQþQLPLpogoji: 
(a) ãWHYHF PRUD ELWL ]DSUW� WR SRPHQL� GD MH QDPHãþHQ SRNURY ãWHYFD� 
(b) SUL NROXWQHP ãWHYLOþQLNX VPH ELWL YNOMXþHQ OH QDMKLWUHMH VH YUWHþL NROXW� WXGL þH QL YLGHQ� 
(c) SUHG YVDNLP PHUMHQMHP PRUD ELWL QDSHWRVW SULNOMXþHQD QDMPDQM HQR XUR� YVDN RG SUHVNXVQLK WRNRY

SD PRUD ELWL QDUDYQDQ V SRVWRSRPD QDUDãþDMRþLPL LQ XSDGDMRþLPL YUHGQRVWPL WHU GRYROM GROJR
SULNOMXþHQ� GD VH KLWURVW YUWHQMD URWRUMD ODKNR VWDELOL]LUD� 

=D YHþID]QH ãWHYFH YHOMD ãH� 
(d) vrstni red faz mora ustrezati pravilnemu zaporedju (kot je prikazano v vezalni shemi), 
(e) QDSHWRVWL LQ WRNRYL PRUDMR ELWL L] SUDNWLþQLK UD]ORJRY VLPHWULþQL� WR SRPHQL� GD� 

-  VH QREHQD RG QDSHWRVWL PHG YRGRP LQ QLþOR DOL PHG NDWHULPD NROL YRGRPD RG VUHGQMH YUHGQRVWL
XVWUH]QH QDSHWRVWL QH VPH UD]OLNRYDWL ]D YHþ NRW � �, 

-  QREHGHQ RG WRNRY Y YRGQLNLK QH VPH RG VUHGQMH YUHGQRVWL WHK WRNRY RGVWRSDWL ]D YHþ NRW � �� 
-  fazni premiki nobenega od teh tokov z ustrezno fazo glede na nevtralno napetost, ne smejo 

RGVWRSDWL ]D YHþ NRW �° ne glede na fDNWRU PRþL. 
5HIHUHQþQH YUHGQRVWL YSOLYQLK YHOLþLQ VR QDYHGHQH Y WDEHOL ,,, WH SULORJH� 
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TABELA III 
9SOLYQD YHOLþLQD 5HIHUHQþQD YUHGQRVW Dovoljeno odstopanje 

(toleranca) 
Temperatura okolice 5HIHUHQþQD WHPSHUDWXUD

DOL� þH QL QDYHGHQD� ��
°C 

± 2 °C 

Delovna lega 1DYSLþna delovna lega  ± 0,5 °C 
Napetost 5HIHUHQþQD QDSHWRVW ±1 % 
Frekvenca 5HIHUHQþQD IUHNYHQFD ��

Hz 
±0,5 % 

Valovna oblika Sinusna napetost in 
sinusni tok 

)DNWRU SRSDþHQMD PDQMãL
od 3 % 

Magnetna indukcija 
zunanjega izvora, 50 Hz 

Magnetna indukcijD QLþ Vrednost indukcije, ki ne 
SRY]URþD VSUHPHPEH
relativnega pogreška, 
YHþMH RG ����2  

 

'RORþDQMH QDYSLþQH GHORYQH OHJH� 
 âWHYHF PRUD ELWL NRQVWUXLUDQ LQ VHVWDYOMHQ WDNR� GD RVWDQH Y SUDYLOQHP QDYSLþQHP SRORåDMX �Y REHK

pravokotnih ravninah, nazaj-naprej in levo-GHVQR� þH� 
 �D� MH GQR ãWHYFD SRVWDYOMHQR RE QDYSLþQR SRYUãLQR LQ 
 �E� MH YRGLOQD R]QDND �QSU� VSRGQML URE SULNOMXþQLFH� DOL YRGLOQD R]QDND QD RNURYX ãWHYFD YRGRUDYQD� 

 

Preskusna metoda za izvedbo tega preskusa sestoji: 
(a)  za enofazni števec iz ugotavljanja pogrešNRY� ãWHYHF VH QDMSUHM QD RELþDMQL QDþLQ SULNOMXþL QD RPUHåMH�

QDWR SD VH ]DPHQMDMR WRNRYQL LQ QDSHWRVWQL SULNOMXþNL� 3RORYLFD UD]OLNH PHG WHPD GYHPD SRJUHãNRPD
je vrednost spremembe pogreška. Ker faza zunanjega polja ni poznana, se pregled izvede pri 0,1 Ib  s 
IDNWRUMHP PRþL� NL MH HQDN � WHU SUL ��� ,b V IDNWRUMHP PRþL� NL MH HQDN ����  

(b)  ]D YHþID]QL ãWHYHF L] L]YHGEH WUHK PHULWHY SUL ��� ,b  ] IDNWRUMHP PRþL� NL MH HQDN �� SR YVDNL PHULWYL VH
SULNOMXþNL QD WRNRYQL LQ QDSHWRVWQL NURJ ]DVXþHjo za 120°, ne da bi se spreminjalo zaporedje faz. 
1DMYHþMD UD]OLND PHG YVDNLP WDNR L]PHUMHQLP SRJUHãNRP LQ QMLKRYD DULWPHWLþQD VUHGLQD MH YUHGQRVW
spremembe pogreška 

 

3.3 8þLQNL YSOLYQLK YHOLþLQ 

 6SUHPHPEH SRJUHãND VH GRORþLMR ]D YVDNR YSOLYQR YHOLþLQR SRG SRJRML� QDYHGHQLPL Y WDEHOL ,9 WH
SULORJH� RE XSRãWHYDQMX YVHK GUXJLK SRJRMHY� QDYHGHQLK Y WRþNL ��� WH SULORJH� 
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TABELA IV 
 

9SOLYQD YHOLþLQD Narava preskusa in 
pogoji 

)DNWRU PRþL 1DMYHþMD YUHGQRVW
srednjega 

temperaturnega 
koeficienta (±) 

Temperatura(1) Od 0,1 Ib do Imax 

Od 0,2 Ib do Imax 
1 

0,5 induktivni 
0,1 %/°K 
0,15 %/°K 

 
 

(1) Za dano temperaturo med 10 in 30 °& VH PRUD YUHGQRVW VUHGQMHJD WHPSHUDWXUQHJD NRHILFLHQWD GRORþLWL
]D SRGURþMH ] �� °&� RVUHGRWRþHQR QD WR WHPSHUDWXUR� 

9SOLYQD YHOLþLQD Narava preskusa in 
pogoji 

)DNWRU PRþL 1DMYHþMD YUHGQRVW
srednjega 

temperaturnega 
koeficienta (±) 

Lega Za nagib 3° proti 
QDYSLþQLFL Y NDWHUR NROL

smer: 0,05 Ib 

Ib in Imax 

1 
1 

3,0 % 
0,5 % 

 
 

Napetost Za spremembo 10 % v 
katero koli smer glede 
QD UHIHUHQþQR Qapetost 

0,1 Ib 

0,5 Imax 

0,5 Imax 

 
 
1 
1 

0,5 induktivni 

 
 
 

1,5 % 
1,0 % 
1,5 % 

 
Frekvenca Za spremembo 5 % v 

katero koli smer glede 
na 50 Hz: 

0,1 Ib 
0,5 Imax 
0,5 Imax 

 
 
1 
1 

0,5 induktivni 

 
 
 

1,5 % 
1,3 % 
1,5 % 

Valovna oblika(1) Za 10 % SRYHþDQMH
harmonika tretjega reda 

v tokovnem valu: 
pri Ib 

 
 
 
1 

 
 
 

0,8 % 
Magnetna indukcija z 

zunanjim virom(2) 
Za magnetno indukcijo 
��� P7� SUL UHIHUHQþQL

frekvenci, pod 
najneugodnejšimi pogoji 

faze in smeri: 
pri Ib 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

3,0 % 
Obrnjeno zaporedje faz Za zasuk direktnega 

zaporedja faz: 
0,5  Ib do Imax �VLPHWULþQD

obremenitev) 
0,5  Ib enofazna 

obremenitev 

 
 
1 
 
 
1 
 
 

 
 

1,5 % 
 
 

2,0 % 

 
Magnetno polje dodatka 0,05 Ib 1 1,0 % 
Mehanska obremenitev 

ãWHYLOþQLND DOL
posameznega 

ãWHYLOþQLND SUL YHþWDULIQLK
števcih(3) 

0,05 Ib 1 2,0% 
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(1)  Kadar se VSUHPHPED SRJUHãND GRORþD NRW IXQNFLMD YDORYQH REOLNH� PRUD GHOHå YLãMLK KDUPRQLNRY Y
napetostnem valu ostati manjša od 1 %, faza superponiranega harmonika tretjega reda pa se sme 
VXNDWL PHG QLþ LQ ���°. 

(2)  Zahtevana indukcija se dobi Y VUHGLãþX Rkrogle tuljave s srednjim premerom 1 m, kvadratnim 
presekom majhne radialne debeline glede na njegov premer, ki daje magnetno vzbujanje 400 
ampernih ovojev. 

(3)  9SOLY PHKDQVNH REUHPHQLWYH ãWHYLOþQLND VH NRPSHQ]LUD� NR VH ãWHYHF XPHUMD� 
 

3.4  8þLQHN SUHKRGQLK PRþQLK SUHREUHPHQLWHY 

 Preskusni krog naj bo dejansko neinduktiven. Po uporabi prehodne tokovne preobremenitve je treba 
Y]GUåHYDWL QDSHWRVW QD SULNOMXþQLK VSRQNDK LQ ãWHYHF SXVWLWL PLURYDWL GRYROM GROJR� GD VH SRYUQH QD
VYRMR ]DþHWQR WHPSeraturo (pribliåQR � XUR�� 
âWHYFL PRUDMR ELWL VSRVREQL SUHQHVWL YHþML WRNRYQL VXQHN �NL QDVWDQH QSU� ]DUDGL SUD]QMHQMD
NRQGHQ]DWRUMD DOL L] RPUHåMD SUHN WLULVWRUVNHJD NUPLOMHQMD� V WHPHQVNR YUHGQRVWMR� HQDNR ��-kratnemu 
QDMYHþMHPX WRNX �GR � ��� $� LQ YUHGQRVWMR� NL MH RE YVDNHP þDVX YHþMD RG ��-NUDWQHJD QDMYHþMHJD
toka (ali 3 500 A) za 1 ms. 
1D NRQFX WHJD SUHVNXVD VSUHPHPED SRJUHãND SUL WHPHOMQHP WRNX LQ IDNWRUMX PRþL� NL MH HQDN �� QH
sme presegati 1,5 %. 
 

3.5  Sprememba pogreška zaradi lastnega segrevanja 

 Potem ko je bil ãWHYHF QDMPDQM HQR XUR SRG UHIHUHQþQR QDSHWRVWMR LQ EUH] WRNRYQH REUHPHQLWYH� MH
WUHED QD WRNRYQR QDYLWMH SULNOMXþLWL QDMYHþML WRN� 3RJUHãHN ãWHYFD VH PHUL WDNRM SR SULNORSX� QDWR SD Y
GRYROM NUDWNLK SUHVOHGNLK� GD MH PRJRþ SUDYLOHQ L]ULV NULYXOMH VSUHPHPEH SRJUHãND NRW IXQNFLMH þDVD� 
Preskus se nadaljuje najmanj eno uro, vsekakor pa najmanj tako dolgo, dokler sprememba, 
EHOHåHQD �� PLQXW� QL YHþMD RG ��� �� 
Sprememba pogreška kot posledica lastnega segrevanja, izmerjena, kot je navedeno zgoraj, ne sme 
biti YHþMD RG � � ]D IDNWRU PRþL� NL MH HQDN �� LQ ��� � ]D IDNWRU PRþL� NL MH HQDN ���� 
 

3.6 Prazni tek 

 ýH VR WRNRYQL NURJL ãWHYFD RGSUWL LQ SRG SRJRML� GRORþHQLPL Y WRþNL ��� WH SULORJH� URWRU QH VPH SURVWR
WHþL ]D QREHQR YUHGQRVW QDSHWRVWL PHG �� LQ ��� � UHIHUHQþQH QDSHWRVWL� URWRU VH VLFHU ODKNR UDKOR
REUDþD� YHQGDU SRG QREHQLPL SRJRML QH VPH QDUHGLWL SROQHJD YUWOMDMD� 3UL NROXWQHP ãWHYLOþQLNX VH WR
zahtevo upošteva, ko se vrti samo en kolut. 

 
3.7 Zagon 

 ýH VNR]L ãWHYHF VWHþH WRN� HQDN ��� � WHPHOMQHJD WRND V IDNWRUMHP PRþL� NL MH HQDN � LQ SRG SRJRML�
GRORþHQLPL Y WRþNL ��� WH SULORJH� VH PRUD ãWHYHF ]DþHWL YUWHWL LQ QDGDOMHYDWL ] YUWHQMHP� 3UHYHULWL MH
WUHED DOL URWRU GHMDQVNR RSUDYL SROQ YUWOMDM� 3UL NROXWQHP ãWHYLOþQLNX VH WD ]DKWHYD QDQDãD QD HQHJD DOL
GYD YUWHþD VH NROXWD� 

 

3.8 8MHPDQMH ãWHYLOþQLND ] UD]ELUDOQR NRQVWDQWR ãWHYFD 

 5D]PHUMH PHG ãWHYLORP YUWOMDMHY URWRUMD ãWHYFD LQ ND]DQMHP ãWHYLOþQLND PRUD ELWL SUDYLOQR� 
 

3.9 Meje umerjanja 

 Števec, umerjen skladno s temi zahtevami, mora imeti najmanj naslednje meje umerjanja: 
(a)  umerjanje pri polni obremenitvi: 
 ± � � VSUHPHPEH KLWURVWL URWRUMD ]D WRN� HQDN SRORYLFL QDMYHþMHJD WRND� SUL UHIHUHQþQL QDSHWRVWL�

SUL IUHNYHQFL �� +] LQ SUL IDNWRUMX PRþL� NL MH HQDN �� 
(b)  naravnavanje pri majhni obremenitvi: 
 ± � � VSUHPHPEH KLWURVWL URWRUMD SUL � � WHPHOMQHJD WRND� SUL IUHNYHQFL �� +]� SUL UHIHUHQþQL

QDSHWRVWL LQ SUL IDNWRUMX PRþL� NL MH HQDN �� 
(c)  QDUDYQDYDQMH� NR MH ãWHYHF ]XQDM ID]H �þH MH XVSRVREOMHQ ]D WDNãQR QDUDYQDYDQMH�� 
 ± 1 % spremembe hitrosWL URWRUMD ]D �LQGXNWLYQL� IDNWRU PRþL� NL MH HQDN ���� SUL WRNX� HQDNHP

SRORYLFL QDMYHþMHJD WRND� SUL IUHNYHQFL �� +] LQ SUL UHIHUHQþQL QDSHWRVWL�  
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3.10 Pogoji preskušanja 
 
TABELA V 

9SOLYQD YHOLþLQD 5HIHUHQþQD YUHGQRVW Toleranca (±) 
Temperatura okolice 23 °C 2 °C (1) 
Lega QDYSLþQD 1° 
Napetost UHIHUHQþQD QDSHWRVW 1,5 % 
Frekvenca 50 Hz 0,5 % 
Napetostna in tokovna valovna 
oblika  

sinusna IDNWRU SRSDþHQMD SRG � � 

Zunanja magnetna indukcija pri 
frekvenci 50 Hz 

brez indukcija ne pov]URþD QLNDNUãQLK
sprePHPE SRJUHãND� YHþMLK RG
± 0,3 % pri 0,1 Ib ]D IDNWRU PRþL� NL
je enak 1 (2) 

'RGDWQR ]D YHþID]QH ãWHYFH 
Zaporedje faz Direktno zaporedje  
1HVLPHWULþQRVW QDSHWRVWL LQ
tokov (3) 

brez NRW Y WRþNL ����H�� þH VH
zamenja 1 % z 1,5 % 

(1) Preskusi se lahko izvajajo SUL WHPSHUDWXUL� NL MH ]XQDM REPRþMD ��-25 °&� YHQGDU ]QRWUDM REPRþMD
15-30 °& WDNR GROJR� GRNOHU VH L]YDMDMR NRUHNFLMH JOHGH QD UHIHUHQþQR WHPSHUDWXUR �� °C s 
SRPRþMR VUHGQMHJD WHPSHUDWXUQHJD NRHILFLHQWD� NL JD MH QDYHGHO SURL]YDMDlec. 

(2)  Glej opombo 2 k tabeli III. 
(3)  Razen preskusov z enofazno obremenitvijo. 
 

 
 
3.11 3UHVNXV WRþQRVWL 

 
TABELA VI 

Št. 
preskusa 

Vrednost 
toka 

Faktor 
PRþL 

Števci Obremenitev 
YHþID]QLK ãWHYFHY 

1DMYHþML
dopustni 
pogrešek (±) 

5 0,05 Ib 1 enofazni in 
YHþID]QL 

VLPHWULþQD 3,0 %  

6 Ib 1 enofazni in 
YHþID]QL 

VLPHWULþQD 2,5 % 

7 Ib 0,5 
induktivni 

enofazni in 
YHþID]QL 

VLPHWULþQD 2,5 % 

8 in 9 Ib 1 YHþID]QL 1 faza obremenjena 
(1 preskus v 2 fazah) 

3,5 % 

10 Imax 1 enofazni in 
YHþID]QL 

VLPHWULþQD 2,5 % 

 
 

Opomba: 3UHVNXV � QD YHþWDrifnih števcih se ponovi za vsak razbirek, ki ustreza drugi tarifi. 
Elektromagnet za naravnavanje tarif mora biti napajan skladno s specifikacijami iz vezalne sheme. 
0HMH GRSXVWQHJD SRJUHãND VH Y LVWL VPHUL QH VPHMR VLVWHPDWLþQR XSRUDEOMDWL� 
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3980. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike
hektolitrske mase žitaric, ki lahko nosijo oznake
in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 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 merilnike hektolitrske

mase žitaric, ki lahko nosijo oznake in znake
EEC*

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati merilniki hektoli-
trske mase žitaric, ki lahko nosijo oznake in znake EEC,
postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih
overitev in način označevanja.

Merilniki hektolitrske mase, ki lahko nosijo oznake in
znake EEC (v nadaljnjem besedilu: merilniki) so merilniki, ki
merijo maso prostornine stotih litrov žitnih zrn ali manjšega
dela te prostornine.

Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako
MP-26-71/347.

2. člen
Izrazi in definicije, uporabljeni v tem pravilniku pome-

nijo:
– “EEC hektolitrska masa”, je masa prostornine enega

hektolitra, ki se za vse vrste žita izmeri na merilniku, ki
ustreza meroslovnim in tehničnim zahtevam;

– “referenčna EEC hektolitrska masa”, je masa pro-
stornine hektolitra žitnih zrn, ki je bila izmerjena s primarnim
etalonom EEC ali z nacionalnim etalonskim merilnikom, ki
ustreza meroslovnim in tehničnim zahtevam iz II. poglavja
tega pravilnika. Določena je kot srednja vrednost šestih
zaporednih meritev in je zaokrožena na dve decimalni mesti
natančno;

– “primarni etalon EEC”, je etalonski merilnik, ki se
uporablja za določitev veličine referenčne EEC hektolitrske
mase;

– “nacionalni etalonski merilnik”, je merilnik, ki ustreza
zahtevam II. poglavja tega pravilnika in se najmanj na vsakih
deset let primerja s primarnim etalonom EEC in s pomočjo
prenosnega etalona ustrezno naravna;

– “prenosni etalon” je etalon brez tehtnice, ki ima ena-
ke meroslovne lastnosti kot primarni etalon oziroma nacio-
nalni etalonski merilnik.

II. MEROSLOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA
NACIONALNI ETALONSKI MERILNIK

3. člen
Nacionalni etalonski merilnik sestavljajo:
- prostorninska mera,
- polnilna naprava,
- strgalna naprava,
- tehtnica,
- polnilni obroč.

Vsi sestavni deli morajo biti konstruirani tako, da omo-
gočijo varno uporabo ter se med uporabo ne deformirajo.
Vsi deli, ki med merjenjem pridejo v stik z žitom, morajo biti
gladko površinsko obdelani.

4. člen
Prostorninska mera je izdelana v obliki pokončnega

valja z notranjim premerom 295 mm ± 1 mm in prostornino
20 l ± 0,01 l. Gornji rob je ravno zbrušen. Ravnina brušenja
je pravokotna na navpično vzdolžno os valja.

Med polnjenjem se prostorninska mera nahaja pod
polnilno napravo. Neposredno nad prostorninsko mero je
polnilni obroč, ki je del polnilne naprave in ima enak notranji
premer kot prostorninska mera. Rezilo strgalne naprave se
premika v reži med polnilnim obročem in prostorninsko
mero.

5. člen
Polnilno napravo sestavljajo vsipni lijak z zapiralom in

naprava za regulacijo hitrosti in višine vsipanja žitnih zrn v
prostorninsko mero.

Navpična skupna os vsipnega lijaka in priprave za regu-
lacijo vsipa sovpada z osjo prostorninske mere.

6. člen
Strgalno napravo sestavljajo strgalno rezilo, vodilo in

vlečna naprava.
Vlečna naprava vodi strgalno rezilo tako, da se premika

med spodnjim robom polnilnega obroča in zgornjim robom
prostorninske mere in tako po napolnitvi prostorninske mere
loči odvečna zrna od količine zrn v prostorninski meri.

7. člen
Po konstrukciji je tehtnica enakokrake izvedbe z zmo-

gljivostjo 50 kg. Masa tehtalne ploščadi je uravnotežena s
prazno prostorninsko mero.

Pri bremenih med 10 in 20 kg pogrešek tehtnice ne
sme presegati ± 0,01% bremena. Vsota pogreškov uporab-
ljenih uteži ne sme presegati ± 0,02% njihove nazivne mase.

Potem, ko je prostorninska mera preko polnilne napra-
ve napolnjena in je strgalna naprava ločila odvečna žitna
zrna, se prostorninska mera odmakne s položaja, v katerem
je bila med polnjenjem, ter se stehta breme na tehtnici na
± 5 g natančno. Za končni rezultat, izražen v kilogramih na
hektoliter, se stehtano vrednost pomnoži s 5.

8. člen
Mere in konstrukcija vseh bistvenih sestavnih delov

nacionalnega etalonskega merilnika ter vseh drugih sestav-
nih delov, ki omogočajo nemoteno delovanje, so podane v
mednarodnem Priporočilu R 15 OIML Mednarodne organi-
zacije za zakonsko meroslovje (OIML).

9. člen
Posamezni sestavni deli etalonskega merilnika ter vsi

drugi sestavni deli, ki omogočajo nemoteno delovanje so
nameščeni na stojalu s svinčnico, ki je dolga najmanj
500 mm, za nastavitev stabilnega vodoravnega položaja za
merjenje.

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o
približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na merilnike
hektoliterske mase žitaric (71/347/EGS).
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III. PREVERJANJE IN NARAVNAVANJE NACIONALNEGA
ETALONSKEGA MERILNIKA

10. člen
Mere in prostornine bistvenih sestavnih delov nacional-

nega etalonskega merilnika, ter vseh drugih sestavnih de-
lov, ki omogočajo nemoteno delovanje, se preverjajo z me-
rilnimi instrumenti ustrezne točnosti.

Nacionalni etalonski merilnik kot celota se najmanj na
deset let preverja s primarnim etalonom EEC in ustrezno
naravna s pomočjo prenosnega etalonskega merilnika. Pri
tem se uporablja prečiščena pšenica vrste Manitoba s hek-
tolitrsko maso najmanj 80 kg/hl. Pšenica mora biti pred
meritvijo v higroskopičnem in temperaturnem ravnotežju z
zrakom okolice.

Meritve se opravljajo na naslednji način, pri čemer
pomeni P preskušani nacionalni etalonski merilnik in N pri-
marni etalon EEC:

Štev. primerjave: 1 2 3 4 5 6
Zaporedje merilnikov: NP PN NP PN NP PN

Izračuna se srednja vrednost šestih meritev P in šestih
meritev N.

11. člen
Pogrešek obravnavanega merilnika je določen kot raz-

lika med srednjo vrednostjo P in srednjo vrednostjo N.
Največji dopustni pogrešek je: ± 10 g.

12. člen
Razlika (raztros) med posameznimi vrednostmi, ki jih

da P (obravnavani merilnik) in njihovo srednjo vrednostjo ne
sme biti večja od ± 10 g.

13. člen
Če pšenica še ni uravnotežena z okolico, jo je treba

ponovno razprostreti v tankem sloju za približno 10 ur in
celoten postopek meritev iz četrtega in petega odstavka
10. člena tega pravilnika ponoviti.

14. člen
Če je presežen samo pogrešek iz 11. člena, je treba

obravnavani merilnik naravnati.
Merilnik se naravna s premikom regulirnega droga zno-

traj polnilne naprave v višji ali nižji položaj glede na prostor-
ninsko mero.

Po naravnavi se celoten postopek meritev iz četrtega in
petega odstavka 10. člena tega pravilnika ponovi.

15. člen
Pri ločenem preverjanju tehtalnega dela merilnika se

ugotavlja, ali ta izpolnjuje zahteve iz 7. člena tega pravilnika.

IV. MEROSLOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DRUGE
MERILNIKE

16. člen
Merilniki morajo biti konstruirani tako, da sta zagotov-

ljeni ponovljivost in obnovljivost meritev.
Največji dopustni relativni pogrešek meritve EEC hek-

tolitrske mase je ± 5/1000 glede na rezultat, dobljen z
nacionalnim etalonskim merilnikom.

17. člen
Drugi največji dopustni relativni pogreški:

– prostorninska mera: ± 2/000

– tehtnica samostojno: ± 1/000

– razlika med posameznim rezultatom meritve hektolitr-
ske mase in srednjo vrednostjo šestih zaporednih meritev: ±
3/000 glede na srednjo vrednost.

V. NAPISI IN OZNAKE

18. člen
Merilniki morajo imeti naslednje napise in oznake:

– znak EEC odobritve tipa,

– identifikacijsko oznako proizvajalca,

– serijsko številko in leto proizvodnje,

– nazivno prostornino prostorninske mere ter navodila
za meritev ali sklicevanje na navodila.

VI. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

19. člen
Skladnost merilnikov z meroslovnimi in tehničnimi za-

htevami se lahko potrdi z EEC odobritvijo tipa, ki ji sledi EEC
prva overitev.

EEC prva overitev merila vključuje ugotavljanje skla-
dnosti predloženega merila z odobrenim tipom ter preskus
točnosti merjenja s šestimi zapovrstnimi meritvami.

Za meritve izbrana vrsta žita mora biti predhodno oči-
ščena in temperaturno in higroskopično uravnotežena z oko-
ljem, v katerem se izvajajo preskusi.

Skupna prostornina vzorca žitnih zrn mora biti najmanj
24 l, pred vsako ponovno meritvijo pa je treba predhodno
izmerjeno količino iz prostorninske mere premešati z izloče-
nim viškom vzorca.

VII. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

20. člen
Za merilnike iz IV. poglavja tega pravilnika so obvezne

redne in izredne overitve. Rok redne overitve je 1 leto.
Obseg preskusov pri rednih ali izrednih overitvah je

enak obsegu pri EEC prvi overitvi.

VIII. KONČNA DOLOČBA

21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali z
dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.

Št. 009-13/01-8
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, zanost in šport
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3981. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za
hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 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 vodomere za hladno

vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC*

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve za vodomere za hladno vodo, ki lahko
nosijo oznake in znake EEC (v nadaljnjem besedilu: vodo-
meri), postopek ugotavljanja skladnosti in overitev, roke re-
dnih overitev in način označevanja.

Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako
MP-27-75/33.

2. člen
Izrazi in oznake, uporabljeni v tem pravilniku, pomeni-

jo:
– “hladna voda“ je voda, katere temperatura ni višja

od 30 °C;
– “pretok, Q (m3/h)“ je prostornina vode, ki v časovni

enoti preteče skozi vodomer ter se lahko označuje tudi v
litrih na uro;

– “nazivni pretok, Qn (m 3/h)“ je konstrukcijsko do-
pustna trajna obremenitev vodomera, pri kateri mora vodo-
mer delovati brez prekoračitve največjega dopustnega po-
greška;

– “najmanjši pretok, Qmin (m 3/h)“ je spodnja meja
področja pretokov, pri kateri mora vodomer še delovati brez
prekoračitve največjega dopustnega pogreška;

-“največji pretok, Qmax (m 3/h)“ je zgornja meja po-
dročja pretokov, pri kateri vodomer za krajše obdobje še
lahko deluje brez prekoračitve največjega dopustnega po-
greška, brez poškodb ter brez prekoračitve največjega do-
pustnega padca tlaka;

– “mejni pretok, Qt (m 3/h)“ je vrednost pretoka, ki
celotno področje pretokov deli v spodnji in zgornji del po-
dročja z različnima največjima dopustnima pogreškoma;

– “padec tlaka (bar)“ je sprememba tlaka, merjena
med vstopnim in izstopnim delom vodomera, ki nastane
zaradi prisotnosti vodomera v napeljavi. Padec tlaka je odvi-
sen od pretoka. Pri nazivnem pretoku padec ne sme prese-
gati vrednosti 0,25 bar, pri največjem pretoku pa ne vredno-
sti 1 bar;

– “meroslovni razredi vodomera“ se označujejo s
črkami A, B in C. Vsak razred opredeljuje faktorje za določi-
tev najmanjšega pretoka Qmin in prehodnega pretoka Qt iz
vrednosti nazivnega pretoka Qn.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

3. člen
Največji dopustni pogrešek v spodnjem področju pre-

tokov od vključno Qmin do nevključno Qt je ± 5%.
Največji dopustni pogrešek v zgornjem področju preto-

kov od vključno Qt do vključno Qmax je ± 2%.

4. člen
Vodomeri se glede na določitev pretokov Qmin in Qt

delijo v tri meroslovne razrede:

Qn

< 15 m3/h ≥ 15 m3/h

Razred A
vrednost za Qmin 0,04 Qn 0,08 Qn
vrednost za Qt 0,10 Qn 0,30 Qn

Razred B
vrednost za Qmin 0,02 Qn 0,03 Qn
vrednost za Qt 0,08 Qn 0,20 Qn

Razred C
vrednost za Qmin 0,01 Qn 0,006 Qn
vrednost za Qt 0,015 Qn 0,015 Qn

5. člen
Kazalna naprava mora z enostavnim postavljanjem raz-

ličnih sestavnih elementov drug poleg drugega zagotavljati
zanesljivo, enostavno in nedvoumno razbiranje prostornine
pretečene vode, ki je izražena v kubičnih metrih. Prostorni-
na je podana:

a) s položajem enega ali več kazalcev na krožnih ska-
lah,

b) z razbirkom z ene vrstice v vrsti zaporednih številk v
enem, več okencih,

c) s kombinacijo obeh sistemov.
Kubični meter in njegovi večkratniki so označeni s čr-

no, deli kubičnega metra pa z rdečo barvo. Dejanska ali
optično povečana višina številk ne sme biti manjša od 4 mm.

Na kazalnih napravah tipov b) in c) mora biti viden
zamik vseh številk po vrednosti navzgor. Večanje številčne
enote se mora zaključiti, ko številka naslednje nižje vredno-
sti opiše zadnjo desetino svoje poti. Pri kazalnih napravah
tipa c) se lahko kolut, ki kaže številke najnižje vrednosti,
giblje zvezno.

Kazalci pri kazalnih napravah tipov a) in c) se morajo
vrteti v smeri urnega kazalca. Vrednost v kubičnih metrih za
vsak razdelek mora biti izražena kot 10n, pri čemer je n
pozitivno ali negativno celo število ali nič, tako da nastane
sistem zaporednih desetiških mest. V bližini vsakega kazal-
ca mora biti izpisano: x 1000, x 100, x 10, x 1, x 0,1, x
0,01, x 0,001.

6. člen
Pri kazalnih napravah mora biti simbol m3 prikazan na

osrednjem mestu številčnice ali v neposredni bližini digital-
nega dela kazanja.

Najhitreje gibajoči se graduirani element ima vlogo kon-
trolnega elementa in se mora gibati zvezno. Velikost njego-
vega razdelka se šteje za overitveno vrednost razdelka. Ta
kontrolni element je lahko stalen ali pa začasno nameščen z
dodajanjem delov, ki jih je mogoče odstraniti. Ti deli ne
smejo bistveno vplivati na meroslovne lastnosti vodomera.

Overitveni razdelek ne sme biti krajši od 1 mm in ne
daljši od 5 mm.

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o
približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na vodomere za
hladno vodo (75/33/EEC)
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Skala mora imeti bodisi delitvene črte, katerih enako-
merna debelina ne presega ene četrtine razdalje med ose-
ma dveh zaporednih črt, ki se lahko razlikujeta le po dolžini,
bodisi kontrastne pasove, katerih konstatna širina je enaka
dolžini razdelka.

7. člen
Kazalna naprava mora biti sposobna brez vmesnega

preklopa na vrednost nič registrirati prostornino, ki je izraže-
na v kubičnih metrih in ki ustreza najmanj 1999 uram delo-
vanja pri nazivnem pretoku.

Vrednost overitvenega razdelka mora biti podana v obliki
1 x 10n ali 2 x 10n ali 5 x 10n. Podana vrednost mora biti
dovolj majhna, da negotovost razbiranja med overjanjem ne
preseže 0,5% in da pogrešek razbirka ne preseže polovice
dolžine najmanjšega razdelka.

III. TEHNIČNE ZAHTEVE

8. člen
Vodomer mora biti izdelan iz materiala s primerno tr-

dnostjo in obstojnostjo za delovne pogoje uporabe. Zago-
tovljena mora biti odpornost proti notranji in zunanji koroziji.

Vodomer mora biti sposoben brez okvar in brez spre-
memb meroslovnih lastnosti vzdržati trajni tlak najmanj do
10 bar.

Če je vodomer izpostavljen obratnemu toku, mora to
prenesti brez okvar in brez sprememb meroslovnih lastnosti
ter hkrati tak obratni pretok registrirati.

9. člen
Vodomeri so lahko opremljeni z napravo za naravnava-

nje, s katero je mogoče spreminjati razmerje med prikazano
prostornino in dejansko pretečeno prostornino. Ta naprava
je obvezna pri vodomerih, ki uporabljajo delovanje hitrosti
vode za vrtenje gibljivega dela.

Konstrukcija mora zagotavljati ustrezen način zaščite
pred posegom v napravo za naravnavanje po izvedeni
overitvi.

10. člen
Uporaba pospeševalne naprave za povečanje hitrosti

vrtenja gibljivega dela vodomera pod vrednostjo najmanjše-
ga pretoka Qmin je prepovedana.

IV. NAPISI IN OZNAKE

11. člen
Vodomer mora imeti naslednje neizbrisne in v normal-

nih pogojih dobro prepoznavne napise in oznake:

– ime proizvajalca ali njegovo blagovno znamko,

– meroslovni razred in nazivni pretok, Qn, v kubičnih
metrih na uro,

– leto izdelave in serijsko številko,

– eno ali dve puščici, ki kažeta smer pretoka vode pri
normalni uporabi,

– znak EEC-odobritve tipa,

– največji delovni tlak, če je ta večji od 10 bar,

– delovno temperaturo,

– črko “V“, če je vodomer predviden za vgradnjo nav-
pično, oziroma črko “H“, če je predviden za vgradnjo vodo-
ravno.

V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

12. člen
Skladnost vodomerov z meroslovnimi zahtevami se lah-

ko potrdi z EEC-odobritvijo tipa, ki ji sledi EEC-prva overitev.

1. EEC-odobritev tipa

13. člen
Ko se na podlagi tehnične dokumentacije ugotovi skla-

dnost tipa vodomera z zahtevami tega pravilnika, se na dolo-
čenem številu vzorcev tipa izvedejo meroslovni preskusi.
Število potrebnih vzorcev za preskuse se določi po naslednji
tabeli:

Nazivni pretok Qn (m3/h) Število vzorcev za preskuse

do vključno 5 10

nad 5 do vključno 50 6

nad 50 do vključno 1000 2

nad 1000 1

Vzorčni vodomeri se na splošno v vseh primerih pre-
skušajo posamično, da se izkažejo meroslovne lastnosti
vsakega vodomera posebej.

14. člen
Oprema za izvajanje preskusov v sklopu EEC-odobritve

tipa mora izpolnjevati naslednje bistvene zahteve:

– tlak na izhodu vsakega vodomera mora biti dovolj
velik, da se prepreči kavitacija,

– merilna negotovost pri merjenju prostornine preteče-
ne vode ne sme presegati 0,2%, upoštevajoč različne vzro-
ke pogreškov,

– največja dopustna merilna negotovost pri merjenju
tlaka je 5% oziroma 2,5% pri merjenju padca tlaka,

– največje dopustno spreminjanje nastavljenega preto-
ka pri posameznem preskusu je 2,5% v področju med Qmin
in Qt oziroma 5% v področju med Qt in Qmax.

15. člen
Preskusi se izvajajo v naslednjem vrstnem redu:

– preskus tesnosti pod tlakom,

– določitev krivulje pogreškov v odvisnosti od pretoka z
ugotavljanjem učinka tlaka in z upoštevanjem normalnih po-
gojev vgradnje preskušanega vodomera (potrebni ravni deli
cevi pred vodomerom in za njim itd.),

– določitev padcev tlaka pri preskusnih pretokih,

– hitri preskus vzdržljivosti po naslednji shemi:
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Nazivni Preskusni Vrsta Število Trajanje Čas Trajanje zagona,
pretok Qn pretok preskusa prekinitev premorov delovanja zaustavitve
(m 3/h) v sek v sek

Qn ≤ 10 Qn prekinjen 100 000 15 15 0,15 Qn najmanj pa
2 Qn neprek. 100 h 1 sek

Qn > 10 Qn neprek. 800 h
2 Qn neprek. 200 h

Pred izvedbo prvega preskusa in po vsaki seriji presku-
sov se določijo merilni pogreški najmanj v naslednjih toč-
kah:

Qmin, Qt, 0,3Qn, 0,5Qn, Qn, 2Qn.
Pri vsakem preskusu mora prostornina vode, spuščena

skozi vodomer, zadoščati, da se kazalec ali kolut na overi-
tveni skali zavrti za en ali več celih vrtljajev, da se nevtralizira-
jo učinki cikličnega popačenja.

16. člen
Tip vodomera, na katerem so bili opravljeni preskusi iz

prejšnjega člena tega pravilnika, se lahko odobri, če:
– se po vsakem hitrem preskusu vzdržljivosti ne pojavi-

jo spremembe glede na začetno krivuljo pogreškov, ki bi
bile večje od 3% v področju med Qmin in Qt oziroma večje od
1,5% med Qt in Qmax,

– največji pri preskusu ugotovljeni pogrešek ne prese-
že vrednosti ± 6% med Qmin in Qt oziroma vrednosti ±2,5%
med Qt in Qmax.

2. EEC-prva overitev

17. člen
EEC-prva overitev vključuje:
– preverjanje skladnosti vodomera z odobrenim tipom,
– meroslovni preskus najmanj v naslednjih točkah po-

dročja pretokov: med Qmin in 1,1 Qmin, med Qt in 1,1 Qt ter
med 0,9 Qmax in Qmax,

– ugotavljanje padca tlaka v naštetih točkah področja
pretokov.

Pri vsakem preskusu mora prostornina vode, ki je spu-
ščena skozi vodomer, zadoščati, da se kazalec ali kolut na
overitveni skali zavrti za enega ali več celih vrtljajev, da se
nevtralizirajo učinki cikličnega popačenja.

Največji dopustni pogrešek je:
– v spodnjem področju pretokov od vključno Qmin do

nevključno Qt: ± 5%,
– v zgornjem področju pretokov od vključno Qt do

vključno Qmax: ± 2%.
Meroslovni preskusi se lahko izvajajo tudi serijsko, če

preskusna oprema izpolnjuje naslednje bistvene zahteve:
– izstopni tlak pri vseh vodomerih mora biti dovolj velik,

da se ne pojavi kavitacija,
– možnost ugotavljanja osnovnih meroslovnih lastnosti

vsakega vodomera v seriji,
– možnost izmere padca tlaka na vsakem vodomeru v

seriji.

VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

18. člen
Za vodomere so obvezne redne in izredne overitve.

Rok za redne overitve je 5 let.

Meroslovni preskus v sklopu rednih ali izrednih overitev
vključuje:

– preverjanje skladnosti vodomera z odobrenim tipom,
– meroslovni preskus najmanj v naslednjih točkah po-

dročja pretokov: med Qmin in 1,1 Qmin, med Qt in 1,1 Qt ter
med 0,9 Qn in Qn,

– ugotavljanje padca tlaka v naštetih točkah področja
pretokov.

Kriterij največjih dopustnih pogreškov je enak kot pri
EEC-prvi overitvi.

VII. KONČNA DOLOČBA

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma
z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.

Št. 009-13/01-10
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

3982. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za
vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 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 vodomere za vročo

vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosi-
jo oznake in znake EEC (v nadaljnjem besedilu: vodomeri),
postopek ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih
overitev ter način označevanja.

Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako
MP-29-79/830.

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približeva-
nju zakonov držav članic, ki se nanašajo na vodomere za vročo vodo
(79/830/EEC).
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2. člen
Izrazi in oznake, uporabljeni v tem pravilniku, pomeni-

jo:
– “vroča voda“ je voda s temperaturo med 30 in

90 °C;
– pretok, Q (m3/h), je prostornina vode, ki v časovni

enoti preteče skozi vodomer. Podaja se lahko tudi v litrih na
uro;

– nazivni pretok, Qn (m 3/h), je konstrukcijsko dopu-
stna trajna obremenitev vodomera, pri kateri mora vodomer
delovati brez prekoračitve največjega dopustnega pogre-
ška;

– najmanjši pretok, Qmin (m 3/h), je spodnja meja
področja pretokov, pri kateri mora vodomer še delovati brez
prekoračitve največjega dopustnega pogreška;

– največji pretok, Qmax (m 3/h), je zgornja meja po-
dročja pretokov, pri kateri vodomer za krajše obdobje še
lahko deluje brez prekoračitve največjega dopustnega po-
greška, brez poškodb ter brez prekoračitve največjega do-
pustnega padca tlaka;

– mejni pretok, Qt (m 3/h), je vrednost pretoka, ki
celotno področje pretokov deli v spodnji in zgornji del po-
dročja z različnima največjima dopustnima pogreškoma;

– padec tlaka (bar) je sprememba tlaka, merjena med
vstopnim in izstopnim delom vodomera, ki nastane zaradi
prisotnosti vodomera v napeljavi. Padec tlaka je odvisen od
pretoka. Pri nazivnem pretoku padec ne sme presegati vre-
dnosti 0,25 bar, pri največjem pretoku pa ne vrednosti
1 bar;

– meroslovni razredi vodomera se označujejo s čr-
kami A, B in C. Vsak razred opredeljuje faktorje za določitev
najmanjšega pretoka Qmin in prehodnega pretoka Qt iz vre-
dnosti nazivnega pretoka Qn.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

3. člen
Največji dopustni pogrešek je v spodnjem področju

pretokov od vključno Qmin do nevključno Qt je ± 5%.
Največji dopustni pogrešek je v zgornjem področju

pretokov od vključno Qt do vključno Qmax je ± 3%.

4. člen
Vodomeri se glede na določitev pretokov Qmin in Qt

delijo v štiri meroslovne razrede:

Qn

< 15 m3/h ł15 m3/h

Razred A
vrednost za Qmin 0,04 Qn 0,08 Qn

vrednost za Qt 0,10 Qn 0,20 Qn

Razred B
vrednost za Qmin 0,02 Qn 0,04 Qn

vrednost za Qt 0,08 Qn 0,15 Qn

Razred C
vrednost za Qmin 0,01 Qn 0,02 Qn

vrednost za Qt 0,06 Qn 0,10 Qn

Razred D
vrednost za Qmin 0,01 Qn

vrednost za Qt 0,015 Qn

5. člen
Kazalna naprava mora z enostavnim postavljanjem raz-

ličnih sestavnih elementov drug poleg drugega zagotavljati
zanesljivo, enostavno in nedvoumno razbiranje prostornine
pretečene vode, izražene v kubičnih metrih.

Prostornina je podana:

a) s položajem enega ali več kazalcev na krožnih ska-
lah;

b) z razbirkom z ene vrstice v vrsti zaporednih številk v
enem ali več okencih ali

c) s kombinacijo obeh sistemov.

Kubični meter in njegovi večkratniki so označeni s čr-
no, deli kubičnega metra pa z rdečo barvo. Dejanska ali
optično povečana višina številk ne sme biti manjša od 4 mm.

Na kazalnih napravah tipov b) in c) mora biti viden
zamik vseh številk po vrednosti navzgor. Večanje katerekoli
številčne enote se mora zaključiti medtem, ko številka na-
slednje nižje vrednosti opiše zadnjo desetino svoje poti. Pri
kazalnih napravah tipa c) se lahko kolut, ki kaže številke
najnižje vrednosti, giblje zvezno.

Kazalci pri kazalnih napravah tipov a) in c) se morajo
vrteti v smeri urnega kazalca. Vrednost v kubičnih metrih za
vsak razdelek mora biti izražena kot 10n, pri čemer je n
pozitivno ali negativno celo število ali nič, tako da nastane
sistem zaporednih desetiških mest. V bližini vsakega kazal-
ca mora biti izpisano: x 1000, x 100, x 10, x 1, x 0,1, x
0,01, x 0,001.

6. člen
Pri kazalnih napravah mora biti simbol m3 prikazan na

osrednjem mestu številčnice ali v neposredni bližini digital-
nega dela kazanja.

Najhitreje gibajoči se graduirani element ima vlogo kon-
trolnega elementa in se mora gibati zvezno. Velikost njego-
vega razdelka se šteje za overitveno vrednost razdelka. Ta
kontrolni element je lahko stalen ali pa začasno nameščen z
dodajanjem delov, ki jih je mogoče odstraniti. Ti deli ne
smejo bistveno vplivati na meroslovne lastnosti vodomera.

Overitveni razdelek ne sme biti krajši od 1 mm in ne
daljši od 5 mm.

Skala mora imeti bodisi delitvene črte, katerih enako-
merna debelina ne presega ene četrtine razdalje med ose-
ma dveh zaporednih črt, ki se lahko razlikujeta le po dolžini,
bodisi kontrastne pasove, katerih konstantna širina je enaka
dolžini razdelka.

7. člen
Kazalna naprava mora biti sposobna brez vmesnega

preklopa na vrednost nič registrirati prostornino, izraženo v
kubičnih metrih, ki ustreza najmanj 1999 uram delovanja pri
nazivnem pretoku.

Vrednost overitvenega razdelka mora biti podana v obliki
1 x 10n ali 2 x 10n ali 5 x 10n. Podana vrednost mora biti
dovolj majhna, da negotovost razbiranja med overjanjem ne
preseže 0,5% in da pri tem pogrešek razbirka ne preseže
polovice dolžine najmanjšega razdelka.
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III. TEHNIČNE ZAHTEVE

8. člen
Vodomer mora biti izdelan iz materiala s primerno

trdnostjo in obstojnostjo za delovne pogoje uporabe. Za-
gotovljena mora biti odpornost proti notranji in zunanji ko-
roziji.

Vodomer mora biti sposoben brez okvar in brez spre-
memb meroslovnih lastnosti vzdržati trajni tlak najmanj 10 bar
in trajno temperaturo 90 °C. Občasne spremembe delovne
temperature v območju med 0 in 110 °C ne smejo povzroči-
ti trajnih poškodb.

Če je vodomer izpostavljen obratnemu toku, mora to
prenesti brez okvar in brez sprememb meroslovnih lastnosti
ter hkrati tak obratni pretok registrirati.

9. člen
Vodomeri so lahko opremljeni z napravo za naravnava-

nje, s katero je mogoče spreminjati razmerje med prikazano
prostornino in dejansko pretečeno prostornino. Ta naprava
je obvezna pri vodomerih, ki uporabljajo delovanje hitrosti
vode za vrtenje gibljivega dela.

Konstrukcija mora zagotavljati ustrezen način zaščite
pred posegom v napravo za naravnavanje po izvedeni
overitvi.

10. člen
Uporaba pospeševalne naprave za povečanje hitrosti

vrtenja gibljivega dela vodomera pod vrednostjo najmanjše-
ga pretoka Qmin je prepovedana.

IV. NAPISI IN OZNAKE

11. člen
Vodomer mora imeti naslednje neizbrisne in v normal-

nih pogojih dobro prepoznavne napise in oznake:

– ime proizvajalca ali njegovo blagovno znamko;

– meroslovni razred in nazivni pretok Qn v kubičnih
metrih na uro;

– leto izdelave in serijsko številko;

– eno ali dve puščici, ki kažeta smer pretoka vode pri
normalni uporabi;

– znak EEC-odobritve tipa;

– največji delovni tlak, če ta presega 10 bar;

– delovno temperaturo v obliki: 90 °C;

– črko “V“, če je vodomer predviden za vgradnjo nav-
pično, oziroma črko “H“, če je predviden za vgradnjo vodo-
ravno.

V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

12. člen
Skladnost vodomerov z meroslovnimi zahtevami se lah-

ko potrdi z EEC-odobritvijo tipa, ki ji sledi EEC-prva overitev.

1. EEC-odobritev tipa

13. člen
Ko se na podlagi tehnične dokumentacije ugotovi skla-

dnost tipa vodomera z zahtevami tega pravilnika, se na dolo-
čenem številu vzorcev tipa izvedejo meroslovni preskusi.
Število potrebnih vzorcev za preskuse se določi po naslednji
tabeli:

Nazivni pretok Qn (m3/h) Število vzorcev za preskuse

do nevključno 1,5 10
od vključno 1,5 do nevključno 15 3
od 15 dalje 2

Vzorčni vodomeri se na splošno v vseh primerih pre-
skušajo posamično, da se izkažejo meroslovne lastnosti
vsakega vodomera posebej.

Na podlagi rezultatov posameznih meritev Urad Repu-
blike Slovenije za meroslovje lahko:

– ne izvede preskusov na vseh predloženih vzorcih ali

– zahteva dodatne vzorce za preskuse.

14. člen
Oprema za izvajanje preskusov v sklopu EEC-odobritve

tipa mora izpolnjevati naslednje bistvene zahteve:

– tlak na izhodu vsakega vodomera mora biti dovolj
velik, da se prepreči kavitacija;

– merilna negotovost pri merjenju prostornine preteče-
ne vode ne sme presegati 0,3%, upoštevajoč različne vzro-
ke pogreškov;

– največja dopustna merilna negotovost pri merjenju
tlaka je 5% oziroma 2,5% pri merjenju padca tlaka;

– največje dopustno spreminjanje nastavljenega preto-
ka pri posameznem preskusu je 2,5% v področju med Qmin
in Qt oziroma 5% v področju med Qt in Qmax;

– največja merilna negotovost pri meritvi temperature
ne sme presegati 1 °C.

15. člen
Preskusni postopek v sklopu EEC-odobritve tipa se

izvaja v naslednjem vrstnem redu:

a) preskus tesnosti pod tlakom pri temperaturi
(85 ± 5) °C v dveh fazah:

– 1,6-kratni nazivni delovni tlak za 15 min;

– dvakratni nazivni delovni tlak za 1 min;

b) določitev krivulje pogreškov v odvisnosti od pretoka
z ugotavljanjem učinka tlaka in z upoštevanjem normalnih
pogojev vgradnje preskušanega vodomera (potrebni ravni
deli cevi pred in za vodomerom itd.);

c) določitev padcev tlaka pri značilnih pretokih;

č) hitri preskus vzdržljivosti po naslednji shemi:
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Nazivni pretok Qn Preskusni pretok Vrsta preskusa Število prekinitev Trajanje Čas delovanja Trajanje zagona,
(m3/h) in temp. premorov v sek zaustavitve v sek

Qn ≤  10 Qn (50 ± 5) °C prekinjen 100 000 15 15 0,15 Qn, najmanj pa
1 sek

Qmax (85 ± 5) °C neprekinjen 100 h

Qn > 10 Qn (50 ± 5) °C neprekinjen 500 h
Qmax (85 ± 5) °C neprekinjen 200 h

Največji dopustni pogrešek je:

– v spodnjem področju pretokov od vključno Qmin do
nevključno Qt: ± 5%;

– v zgornjem področju pretokov od vključno Qt do
vključno Qmax: ± 3%.

Meroslovni preskusi se lahko izvajajo tudi serijsko, če
preskusna oprema izpolnjuje naslednje bistvene zahteve:

– izstopni tlak pri vseh vodomerih mora biti dovolj velik,
da se ne pojavi kavitacija;

– možnost ugotavljanja osnovne meroslovne lastnosti
vsakega vodomera v seriji;

– možnost izmere padca tlaka na vsakem vodomeru v
seriji.

VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

18. člen
Za vodomere so obvezne redne in izredne overitve.

Rok za redne overitve je 5 let.

Meroslovni preskus v sklopu rednih ali izrednih overitev
vključuje:

– preverjanje skladnosti vodomera z odobrenim tipom;

– meroslovni preskus z vročo vodo pri temperaturi
(50 ± 5) °C oziroma s hladno vodo, če je v certifikatu o
EEC-odobritvi to dopuščeno, najmanj v naslednjih točkah
področja pretokov: med Qmin in 1,1 Qmin, med Qt in 1,1 Qt

ter med 0,9 Qn in Qn;

– ugotavljanje padca tlaka v naštetih točkah področja
pretokov.

Kriterij največjih dopustnih pogreškov je enak kot pri
EEC-prvi overitvi.

VII. KONČNA DOLOČBA

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma
z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma z
Evropsko unijo.

Št. 009-13/01-8
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

Pred izvedbo prvega preskusa in po vsaki seriji presku-
sov se določijo merilni pogreški najmanj v naslednjih toč-
kah:

Qmin, Qt, 0,5Qn, Qmax.
Pri vsakem preskusu mora prostornina vode, spuščena

skozi vodomer, zadoščati, da se kazalec ali kolut na overi-
tveni skali zavrti za en ali več celih vrtljajev, da se nevtralizira-
jo učinki cikličnega popačenja.

– preskus odpornosti proti toplotnemu udarcu za vo-
domere z Qn < 10 m3/h zajema 25 ciklov po naslednji
shemi:

Temperatura vode (°C) Pretok (m3/h) Trajanje v minutah

85 ± 5 Qmax 8
– 0 1 do 2
hladna voda Qmax 8
– 0 1 do 2

16. člen
Tip vodomera, na katerem so bili opravljeni preskusi iz

prejšnjega člena, se lahko odobri, če se po vsakem hitrem
preskusu vzdržljivosti in po preskusu odpornosti proti toplot-
nemu udarcu ne pojavijo spremembe glede na začetno kri-
vuljo pogreškov, ki bi bile večje od 3% v področju med Qmin
in Qt oziroma večje od 1,5% med Qt in Qmax.

Certifikat o EEC-odobritvi tipa lahko vsebuje tudi do-
ločbo, da se preskus točnosti pri EEC-prvi overitvi izvede s
hladno vodo. Ta možnost se dovoli, če je bilo s preskusi
ugotovljeno, da vodomer, ki prestane preskus točnosti s
hladno vodo, hkrati izpolnjuje tudi zahteve glede največjega
dopustnega pogreška iz 3. člena tega pravilnika.

Certifikat o EEC odobritvi tipa mora v tem primeru
vsebovati opis izvedbe preskusa točnosti s hladno vodo,
vključno z vrednostmi pretokov, pri katerih je treba preskus
izvesti.

2. EEC-prva overitev

17. člen
EEC-prva overitev vključuje:
– preverjanje skladnosti vodomera z odobrenim tipom;
– tlačni test pri 1,6-kratni vrednosti nazivnega delovne-

ga tlaka;
– meroslovni preskus z vročo vodo pri temperaturi

(50 ± 5) °C oziroma s hladno vodo, če je v certifikatu o
EEC-odobritvi to dopuščeno, najmanj v naslednjih točkah
področja pretokov: med Qmin in 1,1 Qmin, med Qt in 1,1 Qt
ter med 0,9 Qmax in Qmax;

– ugotavljanje padca tlaka v naštetih točkah področja
pretokov.

Pri vsakem preskusu mora prostornina vode, spuščena
skozi vodomer, zadoščati, da se kazalec ali kolut na overi-
tveni skali zavrti za en ali več celih vrtljajev, da se nevtralizira-
jo učinki cikličnega popačenja.
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3983. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika 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) izdaja
ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju

regionalnih državnih pomoči ter regionalnih
razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in

regionalnim razvojnim agencijam

1. člen
V pravilniku o dodeljevanju regionalnih državnih pomo-

či ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in
regionalnim razvojnim agencijam (Uradni list RS, št. 62/01)
se za 36. členom doda nov 36.a člen, ki se glasi:

“36.a člen
(poseben postopek dodeljevanja v primeru prenosa
državnega premoženja v last ali upravljanje lokalnih
skupnosti z namenom vlaganja tega premoženja v

regionalne razvojne projekte)
Predmet prenosa je brezplačni prenos premičnin in

nepremičnin v lasti države (v nadaljnjem besedilu: stvarno
premoženje).

Postopek se začne z imenovanjem komisije za vodenje
in nadzor postopka prenosa stvarnega premoženja (v nadalj-
njem besedilu: komisija) in  konča s prenosom lastninske ali
posestne pravice oziroma pravice upravljanja stvarnega pre-
moženja na lokalno skupnost ali z odločitvijo komisije, da se
postopek prenosa ustavi.

Komisija je sestavljena iz članov, ki jih imenuje pred-
stojnik državnega organa, ki prenaša stvarno premoženje ter
predsednika, ki ga imenuje minister, pristojen za regionalni
razvoj. V komisijo so lahko imenovane tudi zunanje neodvi-
sne in strokovne osebe. Strokovna in administrativna opravi-
la za komisijo opravlja državni organ, ki prenaša stvarno
premoženje. Stroški dela komisije bremenijo državni organ,
ki prenaša stvarno premoženje.

Pristojnosti komisije so predvsem naslednje:
– koordinira pripravo programa prenosa stvarnega pre-

moženja, ki lahko vsebuje enega ali več predmetov preno-
sa;

– ugotavlja skladnost predloga prenosa stvarnega pre-
moženja z določilom 21. člena zakona o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99);

– vodi in nadzira izvedbo ostalih dejanj postopka pre-
nosa, odobri posamezna dejanja v okviru postopka ali držav-
nemu organu, ki prenaša stvarno premoženje predlaga, da
dopolni ali odpravi nastale pomanjkljivosti;

– za izvedbo posameznih dejanj v postopku lahko po-
oblasti strokovne osebe ter pravne ali finančne svetovalce;

– izvede dogovor z zainteresiranimi lokalnimi skup-
nostmi, poda poročilo o opravljenih dejanjih in predlaga
zaključek postopka prenosa stvarnega premoženja;

– opravlja druge naloge, ki so potrebne za uspešno
izvedbo prenosa stvarnega premoženja.

Skladnost predloga prenosa stvarnega premoženja z
določilom 21. člena zakona o spodbujanju skladnega regio-
nalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) se dokazuje z
uporabo prenesenega stvarnega premoženja v razvojnih pro-

jektih, ki so vključeni v regionalni razvojni program ali skupni
razvojni program. Do sprejema razvojnih programov, ugo-
tavlja skladnost predloga prenosa stvarnega premoženja z
razvojnim namenom projekta, komisija.

Prenos stvarnega premoženja se izvede na podlagi
sprejetega programa prenosa. Program prenosa se lahko
nanaša na enega ali več predmetov prenosa. Program pre-
nosa mora obsegati:

– pravni temelj prenosa;
– opis stvarnega premoženja, ki je zajeto v programu

prenosa;
– opredelitev ciljev prenosa in dokazila, s katerimi se

utemeljuje, da bo stvarno premoženje s strani lokalne skup-
nosti dejansko uporabljeno za regionalne razvojne projekte;

– mnenje pristojne regionalne razvojne agencije;
– pri nepremičninah: izpis iz zemljiške knjige ali druge

listine, ki izkazujejo lastništvo nepremičnine;
– pri premičninah: opis, ki omogoča identifikacijo stva-

ri;
– obrazložitev pripravljalnih dejanj, ki so bila opravljena

v zvezi s prenosom ali navedbo razlogov, zaradi katerih
pripravljalna dejanja niso potrebna;

– ocenitev vrednosti premoženja, razen v primerih, če
komisija utemeljeno ugotovi, da bi bili stroški cenitve neso-
razmerni z vrednostjo premoženja;

– predlog pogodbe z lokalno skupnostjo o prenosu
stvarnega premoženja.“

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 407-03/2001

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo

3984. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnem
zavodu Slovenska akreditacija

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o ra-
zmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 – odl.
US, 36/96, 20/97 – odl. US, 39/99, 86/99 – odl. US in
98/99), 8. člena zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št.
59/99) in 13. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00) izdaja
ministrica za gospodarstvo v soglasju z ministrom za delo,
družino in socialne zadeve ter ministrom za finance

P R A V I L N I K
o napredovanju zaposlenih v javnem zavodu

Slovenska akreditacija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek za napredovanje zaposle-

nih v javnem zavodu Slovenska akreditacija (v nadaljevanju:
javni zavod – JZ), pogoje za napredovanje in razvrščanje
zaposlenih v plačilne razrede, izjemna in pospešena napre-
dovanja ter prvo razporeditev zaposlenih v plačilne razrede.
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2. člen
Preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v JZ

se opravijo trikrat letno in sicer 1. januarja, 1. maja in 1.
septembra v skladu z letnim načrtom napredovanja, ki ga
določi JZ za naslednje leto najkasneje do 1. decembra
tekočega leta.

3. člen
JZ je dolžan enkrat letno, praviloma ob izdelavi poroči-

la o opravljenem delu, obvestiti ministrstvo za gospodarstvo
o opravljenem napredovanju in izvajanju tega pravilnika.

4. člen
Na delovnem mestu lahko v višji plačilni razred napre-

duje zaposleni, ki:
– ima zahtevano strokovno izobrazbo za delovno me-

sto, na katerega je razporejen,
– izpolnjuje druge zahtevane pogoje za razporeditev na

delovno mesto,
– izpolni pogoje za napredovanje, določene z zako-

nom in tem pravilnikom.

5. člen
Z napredovanjem v višji plačilni razred pridobi zaposle-

ni količnik za določitev osnovne plače, ki je višji od izhodi-
ščnega količnika osnovne plače delovnega mesta, na kate-
rega je razporejen.

Za napredovanja se uporabljajo plačilni razredi in količ-
niki, določeni z zakonom.

6. člen
Zaposleni lahko na delovnem mestu napreduje za naj-

več pet plačilnih razredov.

7. člen
Zaposleni, ki je izpolnil pogoje za napredovanje, na-

preduje za en plačilni razred.
Izjemoma lahko zaposleni v primerih, določenih s tem

pravilnikom, napreduje hkrati za največ tri plačilne razrede.

8. člen
Zaposleni lahko napreduje po preteku treh let od prve

razporeditve oziroma zadnjega napredovanja. Pri tem se
upošteva dejanska delovna doba.

Izjemoma lahko zaposleni ob pogojih, določenih v tem
pravilniku, napreduje prej kot v treh letih.

V obdobje iz prvega odstavka se všteva čas, ki ga je
zaposleni prebil na delovnih mestih enake ali podobne za-
htevnosti.

Kot delovna mesta enake ali podobne zahtevnosti se
štejejo vsa delovna mesta, ki so uvrščena v isto tarifno
skupino, razen za vodilna in vodstvena delovna mesta, pri
katerih se šteje le čas na takih delovnih mestih.

V obdobje iz prvega odstavka tega člena se ne všteva
čas pripravništva ter čas odsotnosti zaposlenega z dela za-
radi bolezni, izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja ali
drugih vzrokov v nepretrganem trajanju daljšem od 6 mese-
cev, razen zaradi strokovnega izpopolnjevanja, na katerega
je zaposlenega napotil delodajalec ali je pristojni organ JZ
ugotovil, da je skladno z delovnim mestom.

Določilo prejšnjega odstavka ne velja za čas odsotnosti
delavke oziroma delavca zaradi porodniškega dopusta in
dopusta za nego in varstvo otroka.

9. člen
Podatki in dokumenti pomembni za napredovanje se

hranijo v osebni mapi zaposlenega.

Podatke in dokumente je potrebno voditi in uporabljati
tako, da je varovana tajnost osebnih podatkov skladno z
zakonom.

II. POGOJI NAPREDOVANJA

10. člen
Pogoji za napredovanje na delovnem mestu so:
1. dodatna funkcionalna znanja,
2. interdisciplinarna usposobljenost delavca za oprav-

ljanje del na različnih delovnih mestih v okviru poklica,
3. samostojnost in zanesljivost pri delu,
4. ustvarjalnost in
5. nadpovprečna delovna uspešnost, izkazana v da-

ljšem času.
Posamezni kriteriji v okviru predpisanih pogojev se ovre-

dnotijo s točkami oziroma s pisno oceno.

11. člen
Kriteriji iz pogoja dodatnih funkcionalnih znanj so pri-

dobljena in s potrdilom izkazana strokovna usposobljenost
in funkcionalna znanja, ki omogočajo boljše in hitrejše oprav-
ljanje delovnih nalog in niso predpisana kot pogoj za razpo-
reditev na delovno mesto, in sicer:
– doktor znanosti 250 točk
– magisterij 150 točk
– specializacija po pridobljeni visoki strokovni

izobrazbi 100 točk
– specializacija po pridobljeni višji strokovni

izobrazbi 75 točk
– specializacija po pridobljeni srednji strokovni

izobrazbi 50 točk
– diploma o pridobitvi visoke strokovne

izobrazbe 100 točk
– diploma o pridobitvi višje strokovne izobrazbe 75 točk
– diploma oziroma spričevalo o pridobitvi

strokovne izobrazbe do vključno V. stopnje 50 točk
– pravniški državni izpit 100 točk
– strokovni izpit, razen izpita po končani

pripravniški dobi 50 točk
– pedagoško–andragoška dokvalifikacija 50 točk
– certifikat o aktivnem znanju tujega jezika 50 točk
– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil

s tečaji, seminarji in usposabljanji v trajanju
najmanj 8 pedagoških ur oziroma 1 dan brez
preizkusa znanja 5 točk

– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil
z 2- do 4- dnevnimi tečaji, seminarji in
usposabljanji brez preizkusa znanja 10 točk

– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil
s 5 in večdnevnimi tečaji, seminarji in
usposabljanji brez preizkusa znanja 15 točk

– v primerih, ko se tečaji, seminarji in usposab-
ljanja zaključijo s preizkusom znanja, se doda
točkam iz trinajste, štirinajste in petnajste alinee
tega člena za opravljen preizkus znanja še 5 točk
s tem, da skupna vsota zbranih točk v napredoval-
nem obdobju po trinajsti, štirinajsti, petnajsti in
šestnajsti alinei tega člena ne sme preseči 100 točk

– obvladovanje novih metod in postopkov pri delu
ter prilagajanje novim sredstvom za delo (če to
znanje ni upoštevano v kriterijih iz prejšnje alinee
tega člena) 20 točk
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12. člen
Kriteriji iz pogoja interdisciplinarne usposobljenosti

predstavljajo prvine usposobljenosti za opravljanje del na
različnih delovnih mestih ter organizacijske in vodstvene
sposobnosti, in sicer:
– mentorstvo 20–50 točk
– vodenje interne delovne skupine za izvedbo

določene naloge 20 točk
– vodenje medinstitucionalne delovne skupine za

izvedbo določene naloge 30 točk
– članstvo v interni delovni skupini za izvedbo

določene naloge 10 točk
– članstvo v medinstitucionalni delovni skupini za

izvedbo določene naloge 15 točk
– večkratno ali daljše uspešno nadomeščanje

delavca na drugem delovnem mestu 20 točk
– večkratno ali daljše uspešno nadomeščanje

vodje 40 točk
– vodenje mednarodne delovne skupine ali organa 60 točk
– sodelovanje v mednarodni delovni skupini

ali organu 40 točk
– sodelovanje v državnih pogajalskih skupinah 40 točk

13. člen
Kriteriji iz pogoja samostojnosti in zanesljivosti pri delu

predstavljajo prvine, ki pomenijo:
– strokovno utemeljen in racionalen pristop pri

opravljanju delovnih nalog ter korekten odnos
pri morebitnem delu s strankami 25 točk

– samostojno opravljanje dela, brez strokovne
pomoči in brez potrebe po preverjanju tega dela 25 točk

14. člen
Kriteriji iz pogoja ustvarjalnosti predstavljajo oblike pre-

dlaganja ali izboljšanja obstoječih metod dela, strokovno
uveljavljanje stališč in predstavitev področja v javnosti, aktiv-
nosti, ki prispevajo k ugledu organa oziroma službe, v kate-
rem je oseba zaposlena kot tudi k razvoju stroke, vendar
opravljanje takih nalog ni določeno v opisu delovnega mesta
zaposlenega:
– vodenje seminarja ali strokovnega posveta

znotraj JZ 20 točk
– vodenje seminarja ali strokovnega posveta

izven JZ s širšo udeležbo 30 točk
– aktivna udeležba (z referatom) na posvetu

ali seminarju – domačem 20 točk
– aktivna udeležba (z referatom na posvetu

ali seminarju – mednarodnem 40 točk
– objavljen strokovni članek ali razprava 20 točk
– strokovna knjiga ali učbenik s področja

dela JZ 150 točk
– prevod ali recenzija strokovnega

članka ali knjige 20–40 točk
– samoiniciativno in kvalitetno opravljanje

dodatnih nalog poleg nalog s svojega
delovnega področja 20 točk

– prispevek k boljšemu delu JZ ali k njegovemu
ugledu v javnosti 20 točk

– pomemben prispevek k učinkovitejšemu
izvajanju nalog JZ, k boljši
organizaciji dela in k zmanjšanju stroškov
poslovanja 30 točk

– sodelovanje v izobraževalnem sistemu
organa in v sistemu izpopolnjevanja
ter usposabljanja 30 točk

– priprava strokovnega gradiva za interno
uporabo 20–40 točk

15. člen
Delovno uspešnost za napredovalno obdobje oceni

direktor JZ na podpovprečen, povprečen ali nadpovprečen.
Ocene delovne uspešnosti so podlaga za ugotavljanje

izpolnjevanja pogojev za napredovanje iz kriterija delovne
uspešnosti. Šteje se, da zaposleni izpolnjuje ta pogoj, če je
v napredovalnem obdobju ocenjen z oceno najmanj povpre-
čen.

16. člen
Zaposleni v tarifnih skupinah I do V lahko napreduje za

en plačilni razred, če v obdobju med dvema napredovanje-
ma doseže skupno najmanj 50 točk po kriterijih iz pogojev iz
1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 10. člena tega pravil-
nika in je najmanj povprečno uspešen.

Zaposleni v VI. tarifni skupini lahko napreduje za en
plačilni razred, če v obdobju med dvema napredovanjema
doseže skupno najmanj 75 točk po kriterijih iz pogojev iz 1.,
2., 3. in 4. točke prvega odstavka 10. člena tega pravilnika
in je najmanj povprečno uspešen.

Zaposleni v tarifnih skupinah VII do IX lahko napreduje
za en plačilni razred, če v obdobju med dvema napredova-
njema doseže skupno najmanj 100 točk po kriterijih iz po-
gojev iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 10. člena
tega pravilnika in je najmanj povprečno uspešen.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se presežek
točk, zbranih po kriterijih iz pogojev iz 1., 2. in 4. točke
prvega odstavka 10. člena tega pravilnika, prenese v na-
slednje napredovalno obdobje.

17. člen
Izjemoma lahko napreduje zaposleni, ki za najmanj

100% preseže skupno število točk, potrebnih za napredova-
nje za en plačilni razred, in je nadpovprečeno delovno uspe-
šen:

– hkrati za največ tri plačilne razrede, pri čemer je za
vsako 100% preseganje števila točk možno napredovati za
en plačilni razred ali

– za en plačilni razred pred potekom treh let od zadnje-
ga napredovanja, vendar ne prej kot v osemnajstih mesecih.

18. člen
Dokazila oziroma ocena o izpolnjevanju pogojev (v na-

daljevanju: dokazila) morajo biti v pisni obliki.
Kot dokazila se štejejo potrdila o opravljenih izpitih ali

drugih usposabljanjih, fotokopije naslovnic objavljenih knjig
ali člankov, akti o imenovanjih, potrdila oziroma ocene, ki jih
izda delodajalec, in drugi dokumenti, s katerimi je mogoče
dokazati izpolnjeni kriterij.

Dokazila mora predložiti zaposleni, razen dokazil, ki jih
izda delodajalec.

Pisna dokazila se lahko za napredovanje uporabijo le
enkrat, veljajo pa le tista, ki so pridobljena v napredovalnem
obdobju.

19. člen
Ne glede na izpolnjevanje pogojev za napredovanje

zaposleni ne more napredovati, če:
– od dneva dokončnosti odločbe o izrečenem disci-

plinskem ukrepu javnega opomina ali denarne kazni še nista
minili dve leti,

– od dneva izteka preizkusne dobe zaradi izrečenega
disciplinskega ukrepa pogojnega prenehanja delovnega ra-
zmerja še nista minili dve leti,

– je bil pravnomočno kaznovan za prekršek ali obsojen
za kazniva dejanja, storjena na delu ali v zvezi z delom,
dokler navedena kazen ni izbrisana iz ustrezne evidence.
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Zaposleni lahko napreduje po preteku navedenih ome-
jitev, če izpolnjuje pogoje za napredovanje.

III. POSTOPEK NAPREDOVANJA

20. člen
Predlog za napredovanje, da vodja organizacijske eno-

te ali delavec, ki meni, da izpolnjuje pogoje za napredova-
nje.

21. člen
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi ocenje-

valnega lista, ki je sestavni del tega pravilnika (obrazec 1).

Pisno oceno pripravi vodja organizacijske enote, v ka-
teri je zaposleni, ki se ocenjuje. Oceni morajo biti priložena
pisna dokazila.

22. člen
O napredovanju zaposlenih odloča direktor JZ, na pre-

dlog vodje organizacijske enote.

23. člen
Zaposlenemu, ki napreduje, se izda odločba, v kateri

se določi plačilni razred, oziroma količnik za določitev
plače.

Odločba mora biti izdana v 30 dneh po roku določe-
nem v 2. členu tega pravilnika.

Zaposlenemu pripada plača v skladu z določbo iz prej-
šnjega odstavka od prvega dne v naslednjem mesecu po
izdaji odločbe.

24. člen
Zoper odločbo iz 23. člena ima zaposleni pravico v 15

dneh od prejema odločbe ugovarjati direktorju zavoda.

Zaposleni, ki ni napredoval ima pravico v roku iz prej-
šnjega odstavka vložiti zahtevo za uveljavitev pravice.

Direktor odloči o ugovoru ali o zahtevi za uveljavitev
pravice v 30 dneh od prejema ugovora ali zahteve ter o
odločitvi in razlogih zanjo obvesti zaposlenega.

25. člen
Ob prvi zaposlitvi v JZ se zaposlenega v skladu s tem

pravilnikom praviloma uvrsti v plačilni razred s količnikom za
določitev osnovne plače delovnega mesta, razen, če izpol-
njuje pogoje, določene za napredovanje v tem pravilniku za
uvrstitev v višji plačilni razred, o čemer odloča pristojni or-
gan ob sklenitvi delovnega razmerja.

Delavec je ob prvi zaposlitvi lahko izjemoma uvrščen v
višji plačilni razred, kot je uvrščen osnovni količnik delovne-
ga mesta, če je njegovo delo zaradi znanja in izkušenj nena-
domestljivo za opravljanje dejavnosti JZ.

26. člen
Pripravnik se po končani pripravniški dobi in opravlje-

nem strokovnem izpitu uvrsti v ustrezni plačilni razred glede
na delovno mesto, za katero je sklenil delovno razmerje.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Delavci JZ, prevzeti od Urada Republike Slovenije za

standardizacijo in meroslovje na podlagi tretjega odstavka
8. člena zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99), se
ob prvi razporeditvi v skladu z določili tega pravilnika uvrstijo
na sistemizirana delovna mesta v JZ na tak način, da upošte-
vaje vrednost posameznega delovnega mesta, izraženega s
količnikom, ter upoštevaje predpisane dodatke za posamez-
no delovno mesto, njihove pravice in obveznosti iz delovne-
ga razmerja ostanejo nespremenjene.

28. člen
Za zaposlenega, ki ob uveljavitvi tega pravilnika še ni

dopolnil treh let delovne dobe, se ob dopolnitvi treh let
preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje na način,
določen v določbah tega pravilnika.

29. člen
Ne glede na določbo prve alinee 4. člena tega pravilni-

ka lahko pri prvi razporeditvi v skladu z določili tega pravilni-
ka napreduje zaposleni, ki je razporejen na delovno mesto,
za katerega nima zahtevane stopnje strokovne izobrazbe, če
ima na dan uveljavitve tega pravilnika najmanj 20 let delovne
dobe, od tega najmanj 10 let na delovnih mestih enake ali
podobne stopnje zahtevnosti.

30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 619-65/00
Ljubljana, dne 13. julija 2001.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo

Soglašam!

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve

mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
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Obrazec št. 1
PRAVNA OSEBA JAVNEGA PRAVA

.................................................

.................................................

(naslov)

.................................................

Številka:.......

Datum:.......

OCENJEVALNI LIST

za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v skladu s pravilnikom o napredovanju zaposlenih v javnem zavodu
Slovenska akreditacija

1. PODATKI O ZAPOSLENEM

Ime in priimek _________________________________, rojstni datum_________________ številka in naziv delovnega mesta

_____________________________________________________________________________________________________ ,

notranja organizacijska enota_____________________________________________________________________________,

tarifna skupina ___________ in plačilni razred _______________.

Za delovno mesto je predpisana _____________ stopnja strokovne izobrazbe, zaposleni pa ima ___________ stopnjo
strokovne izobrazbe.

Zaposleni (ustrezno obkroži):

– izpolnjuje

– ne izpolnjuje drugih zahtevanih pogojev za razporeditev na delovno mesto.

Datum prve razporeditve oziroma zadnjega napredovanja ____________________________.

Dejanska delovna doba na dan ____________________ znaša ________________________.

2. PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

2.1. Dodatna funkcionalna znanja, ki niso predpisana kot pogoj za razporeditev na delovno mesto (11. člen)

Kriteriji Št. točk

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

Skupaj: ____________

2.2. Interdisciplinarna usposobljenost (12. člen)

Kriteriji Št. točk

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

Skupaj: ____________

2.3. Samostojnost in zanesljivost pri delu (13. člen)

Kriteriji Št. točk

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

Skupaj: ____________
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2.4. Ustvarjalnost, katere oblike niso določene v opisu delovnega mesta (14. člen)

Kriteriji Št. točk

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________________ ____________

Skupaj: ____________

SKUPNO ŠTEVILO TOČK: ____________

2.5. Delovna uspešnost (15. člen)

V napredovalnem obdobju je bil zaposleni (ustrezno obkroži):

– podpovprečno

– povprečno

– nadpovprečno

delovno uspešen, kar predstojnik utemeljuje s priloženo oceno.

Datum preverjanja pogojev za napredovanje: _______________________

Predstojnik, vodja notranje organizacijske enote oziroma zaposleni, ki je izpolnil ocenjevalni list:

– ime in priimek: _______________________________________

– podpis:________________________________________________

3. PREDLOG ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje za 1 plačilni razred mora zaposleni po kriterijih iz II. poglavja doseči najmanj:

– 50 točk (v tarifnih skupinah od I. do V.)

– 75 točk (v VI. tarifni skupini)

– 100 točk (v tarifnih skupinah od VII. do IX.)

in biti najmanj povprečno delovno uspešen.

Kadrovska služba ugotavlja:

1. Ocenjevalni list je izpolnjen v skladu z določili pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnem zavodu Slovenska
akreditacija, priložena pa so mu tudi vsa pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

2. Glede na doseženo število točk, oceno delovne uspešnosti in druge splošne pogoje iz pravilnika o napredovanju
zaposlenih v javnem zavodu Slovenska akreditacija (6. člen, 8. člen in 19. člen) zaposleni (ustrezno obkroži oziroma izpolni):

– ne izpolnjuje pogojev za napredovanje

– izpolnjuje pogoje za napredovanje za 1 plačilni razred v količnik za določitev plače ___________________

– izpolnjuje pogoje za napredovanje za ___________________ plačilne razrede v količnik za določitev plače ______________.

3. Zaposleni ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, na katerega je razporejen, zato ne more napredovati v skladu s
pravilnikom o napredovanju zaposlenih v javnem zavodu Slovenska akreditacija.

Presežek točk zbranih na podlagi dodatnih funkcionalnih znanj, interdisciplinarne usposobljenosti ter ustvarjalnosti, ki se
prenaša v naslednje napredovalno obdobje ________________.

Odgovorna oseba kadrovske službe:

– ime in priimek __________________________________

– podpis: ________________________ Datum: __________________

PRILOGE:

– pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev

– mnenja komisije o izpolnjevanju pogojev za napredovanje – če obstoji
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3985. Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih
pripomočkov

Na podlagi 71. člena in drugega odstavka 87. člena
zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list
RS, št. 101/99 in 70/00) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o oglaševanju zdravil in medicinskih

pripomočkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in način oglaševanja ter

obveščanja strokovne javnosti o zdravilih in medicinskih pri-
pomočkih za humano uporabo ter izobrazbene in druge
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki se ukvarjajo z
neposrednim obveščanjem o zdravilih.

2. člen
Oglaševanje zdravil in medicinskih pripomočkov po tem

pravilniku je informiranje o lastnostih zdravil in medicinskih
pripomočkov, ki je namenjeno pospeševanju njihove pre-
skrbe, prodaje ali uporabe.

Za oglaševanje se šteje:
– oglaševanje v javnosti;
– obveščanje strokovne javnosti, vključno z neposre-

dnim obveščanjem oseb, ki so odgovorne za predpisovanje
in izdajanje zdravil in medicinskih pripomočkov.

Oglaševanje v javnosti zajema:
– oglaševanje v medijih in na javnih mestih;
– oglaševanje po Medmrežju;
– druge oblike javnega oglaševanja.
Za neposredno obveščanje oseb, ki so odgovorne za

predpisovanje in izdajanje zdravil in medicinskih pripomoč-
kov, se šteje:

– informiranje oseb, ki so odgovorne za predpisovanje
in izdajanje zdravil in medicinskih pripomočkov z njihovimi
lastnostmi in učinki;

– pokroviteljstvo in organizacija promocijskih srečanj,
ki se jih udeležujejo osebe, zadolžene za predpisovanje ali
izdajanje zdravil in medicinskih pripomočkov;

– pokroviteljstvo nad znanstvenimi kongresi, ki se jih
udeležujejo osebe odgovorne za predpisovanje ali izdajanje
zdravil in medicinskih pripomočkov;

– dajanje vzorcev v skladu z 21. členom tega pravilni-
ka.

Za oglaševanje v strokovni javnosti se šteje tudi vzpod-
bujanje k predpisovanju ali izdajanju zdravil in medicinskih
pripomočkov z obljubljanjem ali dajanjem finančnih ali mate-
rialnih dobrin v skladu z 19. členom tega pravilnika.

3. člen
Za oglaševanje se ne šteje objektivno in nevtralno ob-

veščanje javnosti z namenom izobraževanja in osveščanja o
zdravilih v zdravstveno usmerjeni in poljudno-znanstveni pe-
riodiki, pod naslednjimi pogoji:

– da so lastnosti zdravila predstavljene v skladu s pov-
zetkom glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila in z navodi-
lom za uporabo;

– da besedila ne spremljajo elementi oglaševanja;
– da se uporablja INN ime zdravila, ki ga lahko sprem-

lja lastniško ime zdravila v oklepaju;

– da članek o zdravilu, ki se izdaja le na zdravniški
recept spremlja posebej izpostavljeno in poudarjeno stan-
dardno besedilo “Ministrstvo za zdravje opozarja, da besedi-
lo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le na zdravniški
recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem
bolniku lahko presoja le pooblaščeni zdravnik. Dodatne in-
formacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu“.

4. člen
Oglaševanje zdravila in medicinskega pripomočka:
– mora vzpodbujati njegovo smotrno uporabo, s tem

da je predstavljeno objektivno in brez pretiravanja o njegovih
lastnostih;

– ne sme biti zavajajoče.

5. člen
Prepovedano je oglaševanje v javnosti in neposredno

obveščanje o zdravilih, za katera ni bilo izdano dovoljenje za
promet v skladu z zakonom.

Prepovedano je oglaševanje v javnosti in neposredno
obveščanje o medicinskih pripomočkih, ki niso vpisani v
register medicinskih pripomočkov v skladu z zakonom.

6. člen
Obveščanje v javnosti in obveščanje strokovne javnosti

ne sme vsebovati informacij, ki niso bile predložene k pred-
logu za promet z zdravilom in ki niso v skladu s povzetkom
glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila.

II. OGLAŠEVANJE V JAVNOSTI

7. člen
Prepovedano je oglaševanje v javnosti za zdravila, ki se

izdajajo le na recept.
Prepovedano je oglaševanje ter objavljanje informacij o

njihovem delovanju v javnosti za zdravila, ki vsebujejo psiho-
tropne ali narkotične snovi.

Prepovedano je oglaševanje v javnosti za medicinske
pripomočke, ki se uporabljajo izključno pri opravljanju zdrav-
stvene dejavnosti.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko Urad Republike
Slovenije za zdravila (v nadaljnjem besedilu: Urad za zdravi-
la), na predlog komisije za medicinske pripomočke, dovoli
oglaševanje tistih medicinskih pripomočkov, ki ne predstav-
ljajo visoke stopnje tveganja.

8. člen
Prepovedano je neposredno razdeljevanje vzorcev

zdravil in medicinskih pripomočkov v javnosti.

9. člen
Za zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah, je

oglaševanje dovoljeno le na podlagi dovoljenja Urada za
zdravila, ki je sestavni del dovoljenja za promet z zdravilom.

Za zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah, je oglaševanje dovoljeno.

10. člen
Prepovedano je oglaševanje v javnosti zdravil in medi-

cinskih pripomočkov v zvezi z boleznimi kot so:
– bolezni, ki jih je potrebno po zakonu obvezno prijaviti,
– bolezni, ki se prenašajo s spolnim stikom,
– druge hude okužbe,
– rak in drugi tumorji,
– kronična nespečnost,
– diabetes in druge bolezni metabolizma.
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11. člen
Ne glede na določila 9. in 10. člena tega pravilnika

prepoved oglaševanja ne velja za objave o cepljenju, ki jih
odobri Ministrstvo za zdravje.

12. člen
Oglaševanje zdravil in medicinskih pripomočkov mora

biti izvedeno tako, da je oglaševalni značaj informacije jasno
prepoznaven in da je izdelek nedvoumno predstavljen kot
zdravilo oziroma kot medicinski pripomoček.

Oglaševanje zdravil mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:

1. ime zdravila in INN ime, če zdravilo vsebuje eno
učinkovino;

2. informacije, ki so nujne za smotrno, pravilno in raci-
onalno uporabo zdravila;

3. vidno in čitljivo pisno, slikovno ali govorno opozorilo
o pomenu navodila za uporabo, ki je priloženo zdravilu, ki se
glasi: “Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tvega-
nju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali far-
macevtom“. Pisno opozorilo mora biti navedeno poudarjeno
(npr.: krepko, barvno izstopajoče, v okvirju) v velikosti naj-
manj ene desetine velikosti oglasa in v ustrezni velikosti črk,
tako da ga je mogoče normalno prebrati in ga ni mogoče
spregledati. Pri televizijskih oglasih mora biti opozorilo na
ekranu samostojno in podano v slikovni (besedilo) ter govor-
ni obliki. Govorno opozorilo mora biti povedano razločno in
razumljivo. Pri oglasih na Medmrežju mora biti opozorilo
prikazano kot sestavni del glavne strani oglasa in ne kot
povezava nanjo. Biti mora poudarjeno (npr.: krepko, barvno
izstopajoče, v okvirju) v velikosti, ki pri prikazu na celotnem
zaslonu ni manjša od ene četrtine zaslona in z velikostjo črk,
ki ni manjša od ene desetine stranice polja opozorila.

13. člen
Oglaševanje zdravil in medicinskih pripomočkov v jav-

nosti ne sme vsebovati podatkov, ki:
– zavajajo glede na vrsto zdravila ali medicinskega pri-

pomočka, njegovo sestavo in namembnost;
– odvračajo od obiska pri zdravniku ali kirurškega po-

sega, še zlasti z nudenjem diagnoze ali zdravljenja po pošti;
– absolutno zagotavljajo zdravilni učinek in odsotnost

neželenih učinkov;
– zagotavljajo, da je zdravilo oziroma medicinski pripo-

moček enakovredno ali boljše od določenega drugega zdra-
vila oziroma medicinskega pripomočka;

– zagotavljajo, da se z uporabo zdravila oziroma medi-
cinskega pripomočka zdravemu človeku zdravje še izboljša;

– opozarjajo na to, da se zdravemu človeku brez upo-
rabe zdravila oziroma medicinskega pripomočka zdravje po-
slabša;

– so usmerjeni izključno ali pretežno k otrokom;
– slonijo na priporočilih znanstvenikov, medicinskih

strokovnjakov ali znanih oseb;
– zdravila oziroma medicinske pripomočke enačijo z

živili ali kozmetičnimi izdelki ali predmeti splošne rabe;
– varnost in učinkovitost zdravila pripisujejo dejstvu, da

gre za izdelek naravnega izvora;
– z natančnim opisom ali predstavitvijo posameznih pri-

merov anamnez lahko privedejo do napačne samodiagno-
ze;

– se nanašajo na nepravilne, skrb zbujajoče ali zavaja-
joče trditve o možnostih okrevanja;

– na nepravilen, skrb zbujajoč ali zavajajoč način sli-
kovno predstavljajo posledice poškodb ali bolezenskih do-
gajanj v organizmu, oziroma delovanje določenega zdravila
oziroma medicinskega pripomočka v organizmu;

– zavajajo, da ima zdravilo dovoljenje za promet oziro-
ma da je medicinski pripomoček vpisan v register medicin-
skih pripomočkov.

III. OBVEŠČANJE STROKOVNE JAVNOSTI

14. člen
Imetniki dovoljenja za promet lahko z lastnostmi zdravil

in medicinskih pripomočkov seznanjajo strokovno javnost v
strokovnih knjigah, strokovnih revijah in drugih strokovnih
publikacijah, kakor tudi z neposrednim obveščanjem oseb,
ki so odgovorne za njihovo predpisovanje ali izdajanje.

15. člen
Vse informacije o zdravilih oziroma o medicinskih pri-

pomočkih, namenjene osebam, ki so odgovorne za njihovo
predpisovanje ali izdajanje, morajo vsebovati zlasti nasled-
nje podatke:

– ime zdravila oziroma medicinskega pripomočka;
– bistvene informacije iz povzetka glavnih ali temeljnih

značilnosti zdravila kot so: sestava zdravila oziroma medicin-
skega pripomočka, indikacije, odmerjanje in način uporabe,
povzetek glavnih neželenih škodljivih učinkov, opozoril, kon-
traindikacij in interakcij, ime, znak in naslov imetnika dovo-
ljenja za promet,

oziroma kratek opis in namen medicinskega pripomoč-
ka s potrebnimi navodili in opozorili;

– način in režim izdaje zdravila oziroma medicinskega
pripomočka;

– datum priprave informacije.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka lahko informaci-

je vsebujejo tudi podatek o plačniku oziroma razvrstitvi zdra-
vila na ustrezen seznam.

16. člen
Vse informacije iz prejšnjega člena morajo biti točne,

nedvoumne, aktualne, preverljive in popolne, da omogočajo
oceno delovanja in terapevtske vrednosti zdravila oziroma
medicinskega pripomočka.

Citati iz medicinskih časopisov ali strokovnih del, tabe-
le in drugi prikazi, morajo biti verodostojno povzeti s točno
navedbo vira.

17. člen
Neposredno obveščanje o zdravilih lahko opravljajo

strokovni sodelavci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo farmacevtske ali

medicinske smeri,
– biti morajo ustrezno usposobljeni za dajanje točnih in

popolnih strokovnih informacij o zdravilu.
Ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka lahko

neposredno obveščanje o zdravilih opravljajo tudi strokovni
sodelavci z univerzitetno izobrazbo biomedicinske smeri
(npr.: biologija, veterina, biokemija), ki svojo usposobljenost
dokazujejo z ustreznim podiplomskim ali funkcionalnim izo-
braževanjem.

18. člen
Ob informiranju morajo strokovni sodelavci posredova-

ti osebam, ki so odgovorne za njihovo predpisovanje ali
izdajanje, podatke o zdravilu v skladu s povzetkom glavnih
ali temeljnih značilnosti zdravila. Ta povzetek morajo posre-
dovati tudi v pisni obliki oziroma ga morajo imeti na voljo.

Strokovni sodelavci so dolžni prenesti pravni ali fizični
osebi, ki izdeluje zdravilo oziroma medicinski pripomoček
ali ga daje v promet, vse informacije o neželenih škodljivih
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učinkih kakor tudi vse druge klinično pomembne informacije
v zvezi z uporabo zdravila, ki jih dobijo pri odgovornih ose-
bah za predpisovanje ali izdajanje zdravil.

19. člen
Proizvajalci zdravil, pravne ali fizične osebe, ki nastopa-

jo v imenu proizvajalcev ter pravne ali fizične osebe, ki
opravljajo promet z zdravili in podružnice tujih proizvajalcev
ne smejo odgovornim osebam za predpisovanje in izdajanje
zdravil dajati, ponujati ali obljubljati nobenih daril, denarnih
ugodnosti ali prejemkov v naravi, razen če so le-ti majhne
oziroma simbolične vrednosti in se lahko uporabljajo le za
opravljanje zdravstvene ali lekarniške dejavnosti.

Gostoljubnost na promocijskih srečanjih mora biti na
zmerni ravni in drugotnega pomena v primerjavi z glavnim
namenom srečanja ter ne sme biti razširjena na osebe, ki
niso odgovorne za predpisovanje in izdajanje zdravil.

Osebe, ki so odgovorne za predpisovanje in izdajanje
zdravil, ne smejo poskušati pridobiti in ne smejo sprejeti
nobene ugodnosti, ki je v nasprotju s prvim in drugim od-
stavkom tega člena.

20. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena lahko proizvajal-

ci zdravil, pravne ali fizične osebe, ki nastopajo v imenu
proizvajalcev ter pravne ali fizične osebe, ki opravljajo pro-
met z zdravili in podružnice tujih proizvajalcev, omogočajo
osebam, usposobljenim za predpisovanje in izdajanje zdra-
vil, pridobivanje dodatnih znanj o novih zdravilih in medicin-
skih pripomočkih. Pridobivanje dodatnih znanj o novih zdra-
vilih in medicinskih pripomočkih ne sme prekoračiti strokov-
nih in znanstvenih ciljev takšnega izobraževanja, podrejeno
mora biti izključno pridobivanju znanja in namenjeno le ose-
bam, odgovornim za predpisovanje in izdajanje zdravil in
medicinskih pripomočkov.

21. člen
Izjemoma lahko proizvajalci zdravil ter pravne ali fizične

osebe, ki nastopajo v imenu proizvajalcev, odgovornim ose-
bam za predpisovanje zdravil posredujejo brezplačne vzor-
ce zdravil, ki se sicer izdajajo na recept, z namenom, da se
le-te seznanijo z novimi zdravili, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:

– zdravilo ima dovoljenje za promet v skladu z zako-
nom;

– število vzorcev vsakega zdravila, ki jih sme dobiti
vsaka odgovorna oseba za predpisovanje zdravil, je omeje-
no na do 30 definiranih dnevnih odmerkov zdravila na leto;

– prejemnik mora za brezplačne vzorce zaprositi pi-
sno. Prošnjo mora podpisati in opremiti z datumom;

– prejemnik mora o prejetih vzorcih voditi evidenco;
– prejemnik prejetih vzorcev ne sme prodajati;
– proizvajalci zdravil ter pravne ali fizične osebe, ki

nastopajo v imenu proizvajalcev, morajo voditi evidence in
imeti vzpostavljen sistem nadzora in odgovornosti nad brez-
plačnimi vzorci;

– vzorci morajo biti v najmanjšem pakiranju;
– vsak vzorec mora biti označen z navedbo, da gre za

brezplačen vzorec, ki ni namenjen za prodajo;
– pri vsakem vzorcu mora biti priložen povzetek glavnih

ali temeljnih značilnosti zdravila;
– vzorec ne sme vsebovati narkotičnih in psihotropnih

snovi.

22. člen
Proizvajalci zdravil ter pravne ali fizične osebe, ki nasto-

pajo v imenu proizvajalcev, morajo imeti organizirano služ-

bo, ki skrbi za pripravo informacij o zdravilih, ki jih dajejo v
promet.

Odgovorna oseba proizvajalca zdravila in pravna ali
fizična oseba, ki nastopa v imenu proizvajalca, mora:

– zagotoviti, da so Uradu za zdravila in pristojnim in-
špekcijskim službam na razpolago vzorci vseh oglasov, sku-
paj z navedbo oseb, ki so jim bili namenjeni, z načinom
razpošiljanja in datumom prvega razpošiljanja;

– zagotoviti vodenje evidence o posredovanih brez-
plačnih vzorcih zdravil, ki mora vsebovati pisne prošnje od-
govornih oseb za predpisovanje v skladu z drugo alineo
prejšnjega člena;

– zagotoviti, da se zdravila oglašujejo v skladu s tem
pravilnikom;

– preverjati, ali so strokovni sodelavci ustrezno uspo-
sobljeni za dajanje točnih in popolnih strokovnih informacij o
zdravilu ter ali opravljajo naloge iz 18. člena tega pravilnika;

– posredovati Uradu za zdravila in pristojnim inšpekcij-
skim službam vse informacije, ki jih zahtevajo v zvezi z ogla-
ševanjem.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (Urad-
ni list RS, št. 59/97).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-18/01
Ljubljana, dne 17. septembra 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

3986. Pravilnik o postopku, po katerem pooblaščene
uradne osebe carinske službe ustavljajo
prevozna sredstva v cestnem in vodnem
prometu

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o ca-
rinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za
finance v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o postopku, po katerem pooblaščene uradne

osebe carinske službe ustavljajo prevozna
sredstva v cestnem in vodnem prometu

1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek, po katerem uni-

formirani inšpektorji in uniformirani cariniki Carinske uprave
Republike Slovenije (v nadaljevanju: cariniki in inšpektorji)
zaradi odkrivanja kršitev carinskih, trošarinskih in drugih
predpisov, za izvajanje katerih je pristojna carinska služba,
ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in vodnem prometu
na celotnem območju Republike Slovenije.
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2. člen
Cariniki in inšpektorji pri ustavljanju prevoznih sredstev

uporabljajo posebej označena službena vozila in plovila.
Posebej označena službena vozila so vozila carinske

službe, ki imajo na levi in desni zunanji bočni strani vozila
viden napis »CARINA« in carinski znak ter napis »CARINA«
na pokrovu motorja.

Posebej označena službena plovila so plovila carinske
službe, ki imajo na boku plovila viden napis »CARINA« in
carinski znak.

Ustavljanje vozil v cestnem prometu

3. člen
Za ustavljanje vozil v cestnem prometu cariniki in in-

špektorji uporabljajo:
– lopar brez lastnega vira svetlobe,
– lopar z lastnim virom svetlobe,
– ročno svetilko in
– svetlobno tablo.
Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe

ima obliko kroga z rumeno osnovo in rdečim robom in je
prevlečen z odsevno snovjo.

Lopar z lastnim virom svetlobe ima na sredini kroga
svetilko s filtrom rdeče barve, premera najmanj 10 cm.

Ročna svetilka za ustavljanje vozil ponoči ima svetlobni
filter rdeče barve.

Svetlobna tabla v službenem vozilu carinske službe je
elektronski zaslon, na katerem se lahko izpiše statična ali
premikajoča se odredba drugim udeležencem v cestnem
prometu. Odredba je sestavljena iz črk in se daje iz vozeče-
ga ali ustavljenega službenega vozila carinske službe. Sve-
tlobna tabla je nameščena znotraj vozila, in sicer mora biti
vgrajena tako, da takrat, ko ni v uporabi, vozniku ne zmanj-
šuje preglednosti iz vozila.

4. člen
Poleg naprav iz prejšnjega člena cariniki in inšpektorji

pri ustavljanju vozil uporabljajo tudi triopan znak.
Triopan znak je prometni znak v obliki tristrane pirami-

de. Osnovna barva stranskih ploskev je bele barve. Na dveh
stranskih ploskvah je prometni znak za izrecne odredbe
(II-32) »prepovedan prehod brez ustavljanja – carina«, na
eni stranski ploskvi pa je napis črne barve: »CARINA-DOUA-
NE«.

5. člen
Kolikor v tem pravilniku ni drugače določeno, cariniki

in inšpektorji pri ustavljanju vozil smiselno uporabljajo določ-
be pravilnika o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/99).

Za ustavljanje vozil ponoči in v pogojih zmanjšane vidlji-
vosti cariniki in inšpektorji vedno uporabljajo lopar z lastnim
virom svetlobe ali ročno svetilko.

6. člen
Kadar cariniki in inšpektorji ustavljajo vozila, morajo

poleg uniforme nositi tudi brezrokavnik živo rumene barve s
posebnimi odsevnimi traki in napisom »CARINA« na hrbtni
strani.

Cariniki in inšpektorji morajo pred mestom, kjer ustav-
ljajo, na vidno mesto na robu vozišča postaviti triopan znak,
tako da ga vozniki pravočasno in zlahka opazijo. Pri tem
morajo paziti, da se postavijo na mesto, kjer v čim manjši
meri ovirajo promet in kjer je dovolj prostora, da voznik
varno ustavi vozilo zunaj vozišča, ne da bi bil pri tem ogrožen
preostali promet.

7. člen
Cariniki in inšpektorji lahko vozila med vožnjo ustavljajo

tudi s pomočjo svetlobne table, ki je nameščena znotraj
vozila. To storijo tako, da s službenim vozilom zapeljejo pred
vozilo, ki ga želijo ustaviti in na svetlobni tabli izmenično
izpišejo odredbi »STOP-CARINA« in »SLEDITE MI« Kadar
ustavljajo vozilo s tujo registracijo, cariniki in inšpektorji na
svetlobno tablo izmenično izpišejo odredbi »STOP-DOUA-
NE« in »FOLLOW ME«.

Voznik mora slediti vozilo na najbližje mesto, kjer je
možno varno ustaviti zunaj vozišča.

8. člen
Če voznik ne upošteva odrejenega ukrepa in ne ustavi

vozila, carinik oziroma inšpektor sporoči podatke o vozilu
policiji in zahteva pomoč na način, določen v 7. členu pravil-
nika o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb
carinske službe (Uradni list RS, št. 65/00).

Ustavljanje plovil

9. člen
Cariniki in inšpektorji ustavljajo plovila, ki se nahajajo v

teritorialnem morju in drugih mejnih vodah Republike Slove-
nije s pomočjo svetlobnih in zvočnih naprav, vgrajenih v
službena plovila iz 2. člena tega pravilnika.

10. člen
Kadar cariniki oziroma inšpektorji pri opravljanju nalog

na morju opazijo plovilo brez zastave ali s sumljivo zastavo,
ga na primeren način pozovejo, naj pokaže zastavo, če je
treba pa tudi, naj sporoči ime plovila, pristanišče, v katerem
je prijavljeno, pristanišče, iz katerega prihaja in smer plovbe.

11. člen
Če plovilo ne pokaže zastave, ali ne sporoči zahtevanih

podatkov, ali če so razlogi za sum, da je bilo na plovilu ali s
plovilom storjena kršitev carinskih, trošarinskih in drugih pred-
pisov, za izvajanje katerih je pristojna carinska služba, da
carinik oziroma inšpektor poveljniku plovila znak, naj ustavi.

Ustavitev plovila pomeni zmanjšanje hitrosti ustavljane-
ga plovila na takšno minimalno hitrost, ki še zagotavlja nje-
govo varno plovbo, na ukaz carinika oziroma inšpektorja pa
tudi izključitev pogonskega sistema.

12. člen
Znak za ustavitev plovila se daje z vidnim ali zvočnim

signalom (znaki mednarodnega signalnega kodeksa, napra-
va za dajanje zvočnih znakov, modra rotacijska luč, megafon
ali piščalka) z razdalje, ki omogoča, da ga s plovila lahko
vidijo oziroma slišijo.

Ustni ukazi (po megafonu) morajo biti jasni in kratki, in
sicer: »Zaustavite plovilo, carinska kontrola!« Ustni ukazi
morajo biti v slovenskem in v angleškem jeziku, obvezno se
trikrat ponovijo.

13. člen
Preden carinik oziroma inšpektor da plovilu znak, naj

se ustavi, mora ugotoviti zemljepisni položaj plovila.
Zemljepisnega položaja ni potrebno ugotavljati, kadar

se ustavi plovilo v priobalnem pasu. Tedaj se položaj plovila
določi opisno.

14. člen
Če poveljnik plovila ne upošteva odrejenega ukrepa in

ne ustavi plovila, cariniki oziroma inšpektorji ravnajo v skladu
z 8. členom tega pravilnika.
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KONČNA DOLOČBA

15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 418-19/01
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.

Soglašam!

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

3987. Pravilnik o izvajanju 6. in 10. člena zakona o
carinskih ukrepih pri kršitvah pravic
intelektualne lastnine

Na podlagi 6. in 10. člena zakona o carinskih ukrepih
pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št.
30/01) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o izvajanju 6. in 10. člena zakona o carinskih

ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(splošno)

(1) Ta pravilnik natančneje določa način predložitve in-
strumenta zavarovanja in varščine, kriterije za določitev njune
višine, način sprostitve in vnovčitve v skladu z zakonom o
carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (Ura-
dni list RS, št. 30/01 – v nadaljnjem besedilu: ZCUKPIL).

(2) Kot instrument zavarovanja oziroma varščina se v
skladu s tretjim odstavkom 6. člena in tretjim odstavkom 10.
člena ZCUKPIL šteje bančna garancija, ki jo izda banka s
sedežem v Republiki Sloveniji.

2. člen
(obveznosti, ki se lahko zavarujejo)

(1) Z bančno garancijo iz tretjega odstavka 6. člena
ZCUKPIL (v nadaljnjem besedilu: garancija) se lahko zavaru-
je plačilo stroškov hrambe in ohranjanja blaga v času zača-
snega zadržanja oziroma zasega blaga ter plačilo morebitne-
ga zahtevka za povračilo povzročene škode lastniku, uvozni-
ku ali prejemniku blaga (v nadaljnjem besedilu: oseba, zo-
per katero je sprožen postopek za varstvo pravic), nastale
zaradi izvajanja ukrepov, ki bi se kasneje izkazali za neupra-
vičene, do pravnomočnosti sodbe oziroma dokončnosti
odločitve o odvzemu blaga po določilih ZCUKPIL.

(2) Z bančno garancijo iz tretjega odstavka 10. člena
ZCUKPIL (v nadaljnjem besedilu: varščina) se zavarujejo inte-
resi imetnika pravice pri prepustitvi blaga, s katerim oseba,
zoper katero je sprožen postopek za varstvo pravic, domnev-
no krši patent, dodatni varstveni certifikat ali model in je
začasno zadržano na podlagi odločbe carinskega organa.

II. SKUPNE DOLOČBE

3. člen
(sprejem bančne garancije)

Sprejem bančne garancije potrdi Generalni carinski
urad na obrazcu položene bančne garancije in jo evidentira
v svojih evidencah položenih bančnih garancij.

4. člen
(veljavnost in vnovčitev bančne garancije)

(1) Z izdajo bančne garancije se banka kot garant
zaveže, da bo poravnala zahtevani znesek obračunanih stro-
škov in morebitni zahtevek za povračilo škode iz drugega
odstavka 6. člena ZCUKPIL, nastalih zaradi izvajanja ukre-
pov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, in sicer do
najvišjega zneska, navedenega v bančni garanciji, ki ga
oseba, ki je položila bančno garancijo, do njegove zapadlo-
sti ni plačala oziroma znesek iz naslova položene varščine (v
nadaljnjem besedilu: znesek varščine).

(2) Rok veljavnosti bančne garancije, s katerim se za-
varuje plačilo zneska, navedenega v bančni garanciji, ne
more biti krajši od enega leta, podaljšan za 45 dni.

(3) Če rok veljavnosti bančne garancije poteče pred
pravnomočno sodbo oziroma dokončno odločitvijo o odvze-
mu blaga, mora oseba, ki je položila bančno garancijo,
položiti novo bančno garancijo, in sicer do poteka roka
veljavnosti prejšnje bančne garancije. Nova bančna garanci-
ja mora vsebovati klavzulo, da se iz nje lahko poplačajo tudi
zneski, ki so bili zavarovani s prejšnjo bančno garancijo.

(4) Bančno garancijo je mogoče do poteka roka veljav-
nosti tudi podaljšati, vendar mora podaljšana garancija vse-
bovati klavzulo, da se iz nje lahko poplačajo tudi zneski, ki
so bili zavarovani z osnovno bančno garancijo.

5. člen
(vsebina bančne garancije)

(1) Bančna garancija, s katero se zavarujejo obveznosti
iz 2. člena tega pravilnika mora vsebovati naslednje podatke:

1. številka bančne garancije,
2. rok veljavnosti bančne garancije,
3. znesek, do katerega jamči garant,
4. predmet zavarovanja,
5. garancijsko klavzulo »na prvi poziv« in »brez ugovora«,
6. podatke o garantu (naziv banke, matična in davčna

številka, sedež, poravnalni račun pri Banki Slovenije),
7. podatke o vložniku zahteve za izvedbo ukrepov v zvezi

s kršitvami pravic intelektualne lastnine in imetniku pravice, če
vložnik zahteve ni tudi imetnik pravice (v nadaljnjem besedilu:
vložnik zahteve), oziroma o osebi, zoper katero je sprožen
postopek za varstvo pravic (priimek in ime oziroma firma,
prebivališče oziroma sedež, matična in davčna številka),

8. datum in kraj izdaje bančne garancije,
9. podpis pooblaščene osebe in pečat garanta.
(2) Garant izda bančno garancijo za zavarovanje obvez-

nosti iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika na obrazcu
»Bančna garancija za zavarovanje plačila stroškov in more-
bitne škode« v dveh izvodih, formata A-4, ki je priloga 1 tega
pravilnika in je njegov sestavni del ter se objavi hkrati z njim.

(3) Garant izda bančno garancijo za zavarovanje obvez-
nosti iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika na obraz-
cu »Bančna garancija kot varščina« v dveh izvodih, formata
A-4, ki je priloga 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del
ter se objavi hkrati z njim.

6. člen
(vnovčitev bančne garancije v času njene veljavnosti)

Bančna garancija se vnovči v skladu s predpisi, ki
veljajo za vnovčevanje bančnih garancij »na prvi poziv« in
»brez ugovora«.
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III. GARANCIJA

7. člen
(položitev garancije)

(1) Generalni carinski urad ob ugoditvi zahtevi vložnika
zahteve lahko odloči, da mora le-ta položiti garancijo.

(2) Garancija se v obliki bančne garancije položi pri
Generalnem carinskem uradu.

8. člen
(višina garancije)

(1) Generalni carinski urad pri določitvi višine garancije
upošteva:

– stroške hrambe in ohranjanja blaga, ki nastanejo v
času začasnega zadržanja in zasega blaga,

– višino morebitne škode, ki bi utegnila nastati zaradi
ukrepov carinskih organov, ki bi se kasneje izkazali za neu-
pravičene.

(2) Stroške hrambe in ohranjanja blaga, ki nastanejo
zaradi začasnega zadržanja in zasega blaga, določi direktor
Generalnega carinskega urada.

(3) Pri določitvi višine morebitne škode iz druge alinee
prvega odstavka tega člena se upoštevajo lastnosti in tržna
zanimivost blaga (na primer: sezonsko blago, modni trendi
ipd).

9. člen
(plačilo stroškov in morebitne škode)

(1) Pristojni carinski urad pred odvzemom oziroma pre-
pustitvijo blaga v skladu z 12. oziroma 13. členom ZCUKPIL
izdela obračun stroškov in morebitne škode iz prejšnjega
člena tega pravilnika in ga vroči osebi, ki nosi stroške v
skladu s 17. členom ZCUKPIL (v nadaljnjem besedilu: plač-
nik).

(2) Rok za plačilo nastalega dolga je petnajst dni od
prejema obračuna.

(3) Za dan plačila se šteje dan, ki je kot dan plačila
opredeljen s predpisi o poravnavanju denarnih obveznosti.

10. člen
(opomin v zvezi s plačilom stroškov)

(1) Če plačnik ne plača obračunanih stroškov in more-
bitne škode iz 8. člena tega pravilnika, pošlje Generalni
carinski urad plačniku opomin skupaj z opozorilom, da bo v
primeru, če plačnik svojega dolga ne bo poravnal v dveh
delovnih dneh po prejemu opomina, vnovčena bančna ga-
rancija

(2) Stroške v zvezi z opominom plača plačnik.

11. člen
(vrnitev garancije)

Na pisno zahtevo vložnika zahteve Generalni carinski
urad položeno garancijo vrne v času njene veljavnosti, če
pred tem ugotovi, da je vložnik zahteve poravnal vse nastale
obveznosti, ki jih je zavaroval z bančno garancijo oziroma da
nove obveznosti ne morejo več nastati.

IV. VARŠČINA

12. člen
(položitev varščine)

(1) Če oseba, zoper katero je sprožen postopek za
varstvo pravic, zahteva razveljavitev odločbe o začasnem
zadržanju in prepustitev blaga, ki domnevno krši patent,
dodatni varstveni certifikat ali model, mora plačati varščino.

(2) Varščina se v obliki bančne garancije položi pri
Generalnem carinskem uradu.

13. člen
(višina varščine)

Generalni carinski urad pri določitvi višine varščine
upošteva:

– mnenje imetnika pravice,
– vrednost blaga, ugotovljeno v skladu s carinskimi

predpisi, kot da blago ne bi bilo ponarejeno.

14. člen
(plačilo varščine)

(1) Če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da blago
krši pravice intelektualne lastnine, Generalni carinski urad
pozove k plačilu zneska varščine osebo, zoper katero je
sprožen postopek za varstvo pravic.

(2) Oseba, zoper katero je sprožen postopek za var-
stvo pravic, mora plačati znesek varščine v petnajstih dneh
od dneva prejema obvestila poslanega s strani Generalnega
carinskega urada.

(3) Generalni carinski urad izplača znesek varščine
imetniku pravice v petnajstih dneh po dnevu prejema plačila
zneska varščine s strani osebe, zoper katero je sprožen
postopek za varstvo pravic.

(4) Za dan plačila se šteje dan, ki je kot dan plačila
opredeljen s predpisi o poravnavanju denarnih obveznosti.

15. člen
(opomin v zvezi s plačilom zneska varščine)

(1) Če oseba, zoper katero je sprožen postopek za
varstvo pravic, ne plača zneska varščine iz 13. člena tega
pravilnika, ji Generalni carinski urad pošlje opomin skupaj z
opozorilom, da bo v primeru, če svojega dolga ne bo porav-
nala v dveh delovnih dneh po prejemu opomina, vnovčena
bančna garancija.

(2) Stroške v zvezi z opominom plača oseba, zoper
katero je sprožen postopek za varstvo pravic.

16. člen
(vrnitev varščine)

Na pisno zahtevo osebe, zoper katero je sprožen po-
stopek za varstvo pravic, Generalni carinski urad položeno
varščino vrne v času njene veljavnosti:

– če pred tem ugotovi, da je oseba, zoper katero je
sprožen postopek za varstvo pravic, poravnala znesek var-
ščine ali

– po pisnem obvestilu sodišča v vseh primerih, razen
kadar je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da so bile
kršene pravice imetnika.

V. KONČNA DOLOČBA

17. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
11. novembra 2001.

Št. 418-21/01

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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PRILOGA 1

OBRAZEC BANČNE GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE PLAČILA STROŠKOV IN MOREBITNE ŠKODE

Banka - garant:
............................................................................
............................................................................

Za upravičenca iz bančne garancije:
............................................................................
............................................................................

Po naročilu:
...........................................................................
...........................................................................

GARANCIJA številka:.........................

za zavarovanje plačila stroškov in morebitne škode

Ta bančna garancija v znesku ................................ SIT velja za plačilo stroškov in morebitne škode iz prvega odstavka
2. člena pravilnika o izvajanju 6. in 10. člena zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine.

 Veljavnost bančne garancije:..........................................................

PODATKI O BANKI - GARANTU

Matična številka:..................................................................................................................

Davčna številka:...................................................................................................................

Sedež:...................................................................................................................................

Številka poravnalnega računa pri Banki Slovenije:.............................................................

PODATKI O VLOŽNIKU ZAHTEVE IN IMETNIKU PRAVICE, ČE IMETNIK PRAVICE NI VLOŽNIK ZAHTEVE ZA IZVEDBO
UKREPOV CARINSKIH ORGANOV V ZVEZI S KRŠITVAMI PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

Matična številka : ................................................................................................................

Davčna številka: ..................................................................................................................

Ime in priimek oziroma firma: ............................................................................................

Prebivališče oziroma sedež: ................................................................................................

Garant se zavezuje, da bo na prvi poziv in brez ugovora plačal stroške in morebitno škodo iz prvega odstavka 2. člena
pravilnika o izvajanju 6. in 10. člena zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, ki dospejo v plačilo
med veljavnostjo te bančne garancije.

Bančna garancija je izdana v ................................... enakih izvodih.

M.P.

Kraj in datum:.............................

..........................................

   podpis pooblaščene osebe
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PRILOGA 2

OBRAZEC BANČNE GARANCIJE KOT VARŠČINE

Banka – garant:
............................................................................
............................................................................

Za upravičenca iz bančne garancije:
............................................................................
............................................................................

Po naročilu:
...........................................................................
...........................................................................

GARANCIJA številka:..............

kot varščina

Ta bančna garancija v znesku ................................ SIT velja kot varščina iz drugega odstavka 2. člena pravilnika o
izvajanju 6. in 10. člena zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine.

Veljavnost bančne garancije:....................................................

PODATKI O BANKI - GARANTU

Matična številka:...................................................................................................................

Davčna številka:....................................................................................................................

Sedež:....................................................................................................................................

Številka poravnalnega računa pri:.............................................................................................

PODATKI O OSEBI, ZOPER KATERO JE SPROŽEN POSTOPEK ZA VARSTVO PRAVIC

Matična številka:...................................................................................................................

Davčna številka:....................................................................................................................

Ime in priimek oziroma firma:..............................................................................................

Prebivališče oziroma sedež:..................................................................................................

Garant se zavezuje, da bo na prvi poziv in brez ugovora plačal varščino iz drugega odstavka 2. člena pravilnika o izvajanju
6. in 10. člena zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, ki dospe v plačilo med veljavnostjo te
bančne garancije.

Bančna garancija je izdana v ................................... enakih izvodih.

M.P.

Kraj in datum:.............................

..........................................

   podpis pooblaščene osebe
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3988. Navodilo o postopku odpiranja ponudb

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o postopku odpiranja ponudb

1. člen
To navodilo določa postopek odpiranja ponudb pri jav-

nem naročanju in vsebino zapisnika o odpiranju ponudb.

2. člen
Odpiranje ponudb izvede komisija za odpiranje po-

nudb v prisotnosti javnosti, ponudnikov ali samo komisije,
kakor to določa zakon ali po odločitvi naročnika, če zakon
tega ne določa.

Odpiranje ponudb izvede komisija za odpiranje po-
nudb na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi javnega
razpisa ali v povabilu k oddaji ponudbe in v razpisni doku-
mentaciji.

V postopku oddaje javnega naročila brez omejitev in v
drugi fazi omejenega postopka je odpiranje ponudb javno.
Ponudbe je treba odpreti na točno določenem kraju, na dan
in ob uri, ki sta navedena v objavi javnega razpisa ali v
povabilu k oddaji ponudbe in v razpisni dokumentaciji, takoj
po preteku roka za oddajo ponudb.

3. člen
Komisijo za odpiranje ponudb imenuje naročnik.
Komisija je lahko stalna ali imenovana za vsak posto-

pek odpiranja posebej.
Komisija praviloma šteje tri člane, od teh vsaj enega s

pravnimi znanji s področja javnega naročanja. Komisijo lah-
ko sestavljajo tudi osebe, ki sodelujejo pri pregledovanju in
ocenjevanju ponudb.

Zapisnikar je lahko eden od članov komisije.
V postopku odpiranja ponudb se ne odloča o pravilno-

sti ponudb.

4. člen
Komisija, ki odpira ponudbe in drugi, ki imajo dostop

do podatkov v ponudbah, morajo varovati kot zaupne vse
podatke o ponudnikih, razen podatkov, ki so navedeni v
zapisniku o odpiranju ponudb, če je odpiranje javno.

5. člen
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati v postop-

ku odpiranja v imenu ponudnikov, predložijo pooblastilo za
sodelovanje na odpiranju.

6. člen
V postopku odpiranja ponudb komisija ugotovi:
– kdo so prisotni člani komisije za odpiranje in navede

dokument, s katerim je bila komisija imenovana,
– kdo so prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov,
– število prispelih ponudb,
– ali je iz ovitkov razvidno na katero javno naročilo se

ponudbe nanašajo,
– ali so prispele ponudbe pravočasne in vrstni red do-

spelosti.
Prepoznih ponudb komisija ne odpre. Naročnik jih po

zaključenem odpiranju ponudb pošlje na naslov, naveden
na ovitku.

Če v roku za oddajo ponudb ni prispela nobena ponud-
ba, komisija to ugotovi in navede v zapisniku.

Komisija odpira ponudbe po vrstnem redu dospelosti
na naslov naročnika, kot je označen na ponudbah.

Komisija prebere ime in naslov ponudnika, ki je predlo-
žil ponudbo in ceno iz ponudbe, morebitne popuste in ko-
mercialne pogoje, kot so rok izvedbe, plačila in podobno.
Te podatke prebere tudi za sklope, ki se lahko oddajajo
ločeno.

Pri vsaki ponudbi se prebere te podatke tudi za more-
bitno variantno ponudbo.

Na odpiranju se lahko tudi ugotovi ali je ponudba pod-
pisana, koliko delov jo sestavlja in če so navedene priloge
ter sestavni deli, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji
(na primer osnove za kalkulacije, bančna garancija za re-
snost ponudbe) dejansko priloženi. Prebrane podatke in
podatke o ponudbi in ponudniku komisija sproti vnaša v
zapisnik o odpiranju.

Med odpiranjem mora komisija vse dele ponudbe tako
nedvoumno označiti (na primer preluknjati, podpisati ali na
drug način označiti), da bi se lahko ugotovilo, če bi bili
kasneje zamenjani.

Ko so odprte in prebrane vse ponudbe in pred zaključ-
kom postopka o odpiranju ponudb, komisija povabi prisotne
predstavnike ponudnikov, da podajo morebitne pripombe,
ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb.

Pripombe se vpiše v zapisnik o odpiranju ponudb.

7. člen
Komisija vodi zapisnik o odpiranju ponudb na obrazcu,

ki je sestavni del tega navodila.
Zapisnik o odpiranju ponudb vsebuje:
– zaporedno številko ponudbe,
– podatke o naročniku,
– naslov, datum in čas, ko je komisija začela postopek

javnega odpiranja ponudb,
– imena drugih navzočih,
– navedbo vrstnega reda odpiranja predloženih po-

nudb, glede na čas dospelosti na naslov naročnika,
– navedbo ponudnika in cene iz posamezne ponudbe

ter druge prebrane podatke o ponudbi, vključno z vrstami in
višino ter rok veljavnosti finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe,

– opombe o očitnih pomanjkljivostih ponudb,
– izjavo, ki jo podpišejo predstavniki ponudnikov, da

nimajo pripomb na postopek odpiranja,
– morebitne pripombe predstavnikov ponudnikov,
– podpise prisotnih predstavnikov ponudnikov,
– zaznamek o odklonitvi podpisa predstavnikov ponu-

dnikov in razlogi za to, če so znani,
– čas zaključka postopka odpiranja ponudb.
Zapisniku morajo biti priložena pooblastila predstavni-

kov ponudnikov.
Zapisnik o odpiranju ponudb podpišejo najprej člani

komisije nato navzoči predstavniki ponudnikov s pooblastili.
Če kdo od prisotnih odkloni podpis zapisnika, komisija to
navede skupaj z razlogom, zakaj je odklonil podpis.

Zapisnik o odpiranju ponudb mora naročnik v treh dneh
poslati vsem ponudnikom. Namesto tega lahko naročnik izro-
či kopijo zapisnika pooblaščenemu predstavniku ponudnika,
prisotnemu na odpiranju, kar ta potrdi s svojim podpisom.
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8. člen
Ko je odpiranje ponudb končano, je treba ponudbe in

ovojnice ponudb s priloženim zapisnikom o odpiranju po-
nudb shraniti tako, da niso dostopni nepooblaščenim ose-
bam.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-130/01
Ljubljana, dne 5. septembra 2001.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.

3989. Odredba o prepovedi uporabe cestno-
železniških prehodov

Na podlagi osmega odstavka 109. člena zakona o
varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00)
izdaja minister za promet

O D R E D B O
o prepovedi uporabe cestno-železniških

prehodov

1. člen
Prepove se uporaba naslednjih cestno-železniških pre-

hodov:
– na železniški progi Zidani Most–Šentilj, v km:

519.620; 540.108; 551.069;
– na železniški progi Ljubljana–Dobova v km: 564.166;
– na železniški progi Jesenice–Sežana v km: 74.926;
– na železniški progi Ljubljana–Sežana v km; 605.063;
– na železniški progi Maribor–Prevalje v km: 2.926.

2. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 268-105/2000
Ljubljana, dne 21. septembra 2001.

Minister
za promet

dr. Pavel Gantar l. r.

3990. Odločba o priznanju veljavnosti certifikatom o
skladnosti plinskih naprav

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o teh-
ničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
(Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) in odredbe o
plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00) izdaja minis-
trica za gospodarstvo, po uradni dolžnosti, naslednjo

O D L O Č B O

1
Za potrebe dokazovanja skladnosti naprav in opreme z

zahtevami odredbe o plinskih napravah se prizna veljavnost
certifikatom o skladnosti tipa, preskusnim poročilom in

drugim listinam o skladnosti, ki so jih v okviru svojih poob-
lastil izdali organi za ugotavljanje skladnosti, ki so navedeni v
seznamu priglašenih organov Komisije Evropske unije za
izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti po direktivi Evropskih
skupnosti o plinskih napravah (90/396/EGS).

Dobavitelj mora na zahtevo pristojnih organov predložiti
fotokopije ustreznih listin, ki so jih izdali organi za ugotavljan-
je skladnosti iz 2. točke ter fotokopijo ustrezne ES-izjave o
skladnosti s tipom (EC declaration of conformity to type), ki
jo izda proizvajalec, poleg tega pa še slovenski prevod te
ES-izjave o skladnosti s tipom, ki jo podpiše pooblaščena
oseba dobavitelja.

2
Seznam organov za ugotavljanje skladnosti, ki so na

dan izdaje te odločbe priglašeni Komisiji EU, je vsebovan v
prilogi te odločbe in je njen sestavni del.

Vpogled v ažuriran seznam iz prejšnje točke je možen
na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo ter na splet-
ni strani Komisije Evropske unije.

3
Ta odločba velja za vse dobavitelje, ki dajejo na ozem-

lju Republike Slovenije v promet oziroma v uporabo naprave
in opremo, ki morajo izpolnjevati zahteve odredbe o plinskih
napravah.

4
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in velja do pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji ali do uveljavitve ustreznega
mednarodnega sporazuma oziroma do preklica.

Št. 619-61/01-2
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo
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USTAVNO SODIŠČE

3991. Odločba o razveljavitvi 23. člena odloka o
prostorskih in ureditvenih pogojih za območje
urejanja MP 4/1 Letališče Mestne občine
Ljubljana

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Yulon, d.d., Ljublja-
na, ki jo zastopa mag. Mitja Jelenič Novak, odvetnik v Ljub-
ljani, na seji dne 13. 9. 2001

o d l o č i l o:

Člen 23 odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za
območje urejanja MP 4/1 Letališče Mestne občine Ljublja-
na (Uradni list RS, št. 70/95) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica izpodbija 23. člen odloka o prostorskih

in ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče
(v nadaljevanju: odlok) Mestne občine Ljubljana. Izpodbija-
na določba ureja območje, na katerem ima pobudnica svoj
sedež. Določa, da preko območja poteka vročevodno in
parovodno omrežje in da je treba objekte priključiti na to
omrežje za potrebe ogrevanja, pripravo tople potrošne vode
in potrebe po tehnološki pari. Parovodno omrežje je po
izpodbijanih določbah napajano iz Termoelektrarne-Toplar-
ne Ljubljana (v nadaljevanju: TE-TO). Izpodbijana ureditev
naj bi predstavljala omejevanje svobodne konkurence v
nasprotju s 74. členom ustave. Pobudnica želi postaviti in
izkoriščati lastno proizvodnjo vroče vode in tehnološke pare
tako, da bi zgradila tehnološko varno in okolju prijazno ener-
getsko postajo, ki bi omogočala proizvodnjo električne ener-
gije in toplotne energije (kogeneracija). V ta namen ima
pripravljeno študijo izvedljivosti kombinirane proizvodnje
električne energije in toplote. Zaradi izpodbijane določbe
naj bi ne mogla pridobiti lokacijskega dovoljenja za gradnjo
energetskega objekta. Pobudnica navaja, da je TE-TO kot
proizvajalko toplotne energije ustanovila država v obliki druž-
be z omejeno odgovornostjo. Za distribucijo toplotne ener-
gije pa naj bi mestna občina ustanovila javno podjetje Ener-
getika. Izpodbijana določba naj bi bila v nasprotju z drugim
odstavkom 17. člena zakona o varstvu konkurence (Uradni
list RS, št. 18/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZVK), po kate-
rem je prepovedano omejevanje proste konkurence z
oblastvenimi akti, to je z akti državnih organov in organov
lokalnih skupnosti. Izpodbijana določba naj bi predstavljala
tudi oblastno dejanje, prepovedano po tretjem odstavku 17.
člena ZVK, ker se pobudnici onemogoča lastna proizvodnja
pare in vroče vode. Pobudnica naj bi bila v neenakopravnem
položaju v primerjavi s podjetji, ki imajo sedež zunaj obrav-
navanega območja. Energetika naj bi imela monopolni polo-
žaj in zato postavlja nesorazmerno visoke cene odjema to-
plotne energije industrijskim porabnikom, zato je izpodbija-
na določba odloka v nasprotju tudi z 10. členom ZVK. Tudi
TE-TO naj bi ne imela konkurence, kar povzroča visoko
ceno toplotne energije. Toplotna energija naj bi bila pri
proizvodnji električne energije le odpadna energija. Pobu-
dnica z izračuni dokazuje, da naj bi predvidena investicija
občutno zmanjšala njene stroške za energijo. Energijo naj bi
pridobivala z izkoriščanjem okolju prijaznega zemeljskega
plina. Kot odjemalec naj bi razbremenila toplovodno in paro-
vodno omrežje, kar bi zmanjšalo porabo premoga v TE-TO

in izboljšalo zrak v mestni občini. Z izpodbijanim aktom naj
bi ne bilo dovoljeno omejevati alternativne izrabe virov ener-
gije.

2. Mestna občina v odgovoru navaja, da je komunalno
in energetsko urejanje območij temeljni pogoj za funkcioni-
ranje in usklajen razvoj mesta, saj zagotavlja nemoteno pre-
skrbo, učinkovito rabo energije in načrtovano izrabo komu-
nalne in energetske infrastrukture. Po planskih aktih mestne
občine naj bi bila predvidena oskrba mesta s toplotno ener-
gijo in pri tem izraba že zgrajenega omrežja. To naj bi me-
stna občina upoštevala pri pripravi prostorskih izvedbenih
aktov. Po 26. členu zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84 in nasl. – v
nadaljevanju: ZUN) se s prostorskimi ureditvenimi pogoji
določijo tudi merila in pogoji za komunalno urejanje stavbnih
zemljišč. Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85 – v nadaljevanju: navodilo) v 12. (pravilno v 17.)
členu predvideva, da prostorski ureditveni pogoji prikažejo,
na katere komunalne naprave se morajo objekti priključiti.
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v
nadaljevanju ZVO) v 6. členu določa, da lokalna skupnost
zagotavlja kolektivne ukrepe, potrebne za dosego ciljev var-
stva okolja. Oskrba s toplotno energijo iz enotnega energet-
skega vira naj bi bil edini mogoč način za varovanje zraka
oziroma okolja s strani lokalnih skupnosti. TE-TO naj bi po
izrabi obstoječih kotlov v letu 2004 uporabljala za proizvod-
njo zemeljski plin in s tem zmanjšala emisije žveplovih diok-
sidov. Posamezna podjetja, ki se želijo odpovedati obstoječi
oskrbi z energijo, naj bi imela kratkoročne podjetniške inte-
rese, to je profit. Po 9. členu zakona o energetskem gospo-
darstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 in nasl. – v nadaljevanju:
ZEG) je dejavnost oskrbe s toplotno energijo izbirna gospo-
darska javna služba, ki obsega samostojno proizvodnjo to-
plotne energije, njen prenos in distribucijo, kar naj bi sodilo
v dejavnosti posebnega družbenega pomena. Dejavnosti
proizvodnje elektrike, pare in tople vode naj bi bile dejavno-
sti gospodarskih javnih služb, katerih cilj je zanesljiva, varna,
trajna oskrba porabnikov in učinkovita raba energije ter varo-
vanje okolja. Vlada je ustanovila TE-TO, ki ima tehnološki
proces zasnovan kot tipičen kogeneracijski proces. Tudi
zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 – v nadaljevanju: ZGJS) določa, da uporaba javnih
dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi
službami, ni obvezna, če odlok lokalne skupnosti ne določi
drugače. Mestna občina meni, da je zato pobuda neuteme-
ljena. Uporaba vročevoda in paravoda sta dejavnosti poseb-
nega družbenega pomena in določeni kot izbirni gospodar-
ski javni službi na obravnavanem območju.

3. Ministrstvo za okolje in prostor v pojasnilih navaja,
da je po 33. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št.
79/99 – v nadaljevanju EZ) proizvodnja toplote tržna dejav-
nost, njena distribucija pa izbirna lokalna gospodarska javna
služba. Po 36. členu EZ naj bi bilo mogoče določiti način
ogrevanja na posameznem območju, da se zagotovi smotr-
nejša izraba energije glede na ekološke, energetske in te-
hnološke razloge. Ministrstvo naj bi po citirani določbi dolo-
čilo način ogrevanja na območjih, ki so v republiškem dol-
goročnem planu razvrščena v III. oziroma IV. razred onesna-
ženosti zraka, saj je njihova sanacija obvezno izhodišče za
pripravo planskih aktov lokalnih skupnosti. Med načini sana-
cije naj bi bilo predvideno uvajanje daljinskega ogrevanja in
celovito čiščenje dimnih plinov (tudi objekta TE-TO). Način
oskrbe s toplotno energijo naj bi bil v obravnavanem primeru
v skladu z republiškimi planskimi akti. Obvezna priključitev
objektov na obstoječe omrežje naj bi ne bilo nezakonito,
alternativne rešitve pa ne ogrožajo obstoječe gospodarske
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javne službe. Določanje ponudnika toplotne energije v pro-
storskem izvedbenem aktu naj bi bilo v neskladju z ZUN, saj
lahko ta določa le merila in pogoje po 26. členu citiranega
zakona. Planske cilje lokalnih skupnosti naj bi bilo mogoče
uresničevati na več načinov po načelih 8. in 19. člena ZUN
ter 8. člena ZVO, zato je izpodbijani akt mogoče spremeniti,
kar je v pristojnosti lokalne skupnosti.

B)
4. Pobudnica ima sedež na območju, ki ga ureja

23. člen odloka, zato izkazuje pravni interes. Ustavno sodi-
šče je pobudo za oceno ustavnosti 23. člena odloka spreje-
lo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26.
člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.

5. Po prvem odstavku 23. člena odloka poteka preko
območja MP 4/1 Letališče obstoječe vročevodno omrežje.
Objekte je treba za potrebe ogrevanja in pripravo tople po-
trošne vode priključiti na vročevodno omrežje daljinske oskr-
be s toplotno energijo. Po drugem odstavku 23. člena odloka
poteka preko območja obstoječe parovodno omrežje. Ob-
jekte je treba za potrebe po tehnološki pari priključiti na
parovodno omrežje, napajano preko TE-TO Ljubljana.

6. Izpodbijani odlok je bil sprejet v letu 1995. ZEG, ki
je veljal v tem času, je v 9. členu opredeljeval dejavnost
daljinskega oskrbovanja s toploto kot zadevo posebnega
družbenega pomena. Občina je lahko z odlokom določila
kot komunalno dejavnost oskrbo naselij s toplotno energijo
in plinom iz lokalnih omrežij. ZGJS je ukinil dotedanji sistem
dejavnosti posebnega družbenega pomena materialne in-
frastrukture in v 68. členu določil, da se do sprejema novih
zakonov s področja energetike, prometa in zvez, komunal-
nega in vodnega gospodarstva ter drugih področnih zako-
nov, zadeve posebnega družbenega pomena štejejo za go-
spodarske javne službe, ki se zagotavljajo v skladu z nave-
denim zakonom. ZGJS je poleg načina in oblike izvajanja
gospodarskih javnih služb opredelil tudi vprašanje obvezne
uporabe javnih dobrin. V tretjem odstavku 5. člena je ZGJS
določil, da uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirni-
mi gospodarskimi javnimi službami (republiškimi ali lokalni-
mi) ni obvezna, če zakon ali odlok lokalne skupnosti za
posamezne primere ne določa drugače. V obravnavanem
primeru je bila torej v času sprejema izpodbijane določbe
odloka na območju mestne občine zakonito določena go-
spodarska javna služba, kot tudi obvezna oskrba s toplotno
energijo, torej tudi obvezna priključitev na javno toplovodno
omrežje na posameznih območjih lokalnih skupnosti (tako
ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-226/97 z dne 3. 12.
1998 – Uradni list RS, št. 89/98 in OdlUS VII, 213).

7. ZVK, ki je v tem obdobju urejal varstvo konkuren-
ce, je v tretjem odstavku 2. člena določal, da se njegove
določbe uporabljajo za posle javnih podjetij, če njihovo
ravnanje ni določeno z zakonom ali aktom pristojnega dr-
žavnega organa. Ker je ravnanje v zvezi z oskrbo toplotne
energije v času veljavnosti ZVK zakonito urejala izpodbija-
na določba odloka, se ZVK za posle javnih podjetij za
oskrbo s toplotno energijo ni uporabljal, kot to očitno zmot-
no meni pobudnica.

8. Po prvem odstavku 127. člena EZ je prenehal veljati
ZEG. EZ v 4. členu opredeljuje pojem oskrbe z energijo
tako, da ta zajema proces pridobivanja in predelave, proiz-
vodnje, prenosa, distribucije in dobave energije. Pri tem v
33. členu EZ ureja oskrbo s toplotno energijo in določa, da
je distribucija toplote izbirna lokalna gospodarska javna služ-
ba, proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje pa se opravlja
na podlagi licence. Ker za proizvodnjo toplote za daljinsko

ogrevanje zakon ne določa drugače, se ta po 5. členu EZ
opravlja na trgu. V prehodnih določbah EZ ureja tudi uskla-
ditev obstoječih izvajalcev energetskih dejavnosti. EZ torej
oskrbo s toplotno energijo ureja na novo in pri tem proizvod-
njo toplotne energije za daljinsko ogrevanje opredeljuje kot
tržno dejavnost, za opravljanje katere je treba pridobiti licen-
co in izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon.

9. Izpodbijani 23. člen odloka v nasprotju z EZ na
obravnavanem območju ureja oskrbo s toplotno energijo in
določa izključnega proizvajalca toplotne energije, zato ga je
ustavno sodišče razveljavilo.

10. Ker je ustavno sodišče izpodbijano določbo razve-
ljavilo že zaradi neskladnosti z EZ, ni ugotavljalo še njene
neskladnosti s 74. členom ustave.

C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki: dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica We-
dam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-402/98 – 17
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

BANKA SLOVENIJE

3992. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za
storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

Na podlagi 20. in 80. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po
kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih

opravlja Banka Slovenije

1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za

storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št.
23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94, 27/98,
76/98, 19/99, 27/99, 53/99, 61/99, 78/99, 85/99,
90/99, 59/00, 79/00, 114/00, 23/01 in 44/01; v nada-
ljevanju: sklep) se v 1. točki v poglavju “I. DEVIZNI POSLI
PLAČILNI PROMET S TUJINO” pod tarifno številko 1. (plači-
la v tujino, iz tujine in nostro čeki) in v poglavju “VI. DRUGE
STORITVE” pod tarifno številko 23., točki d. (dvig tuje efek-
tive za dnevnice) in e. (sprejem tuje efektive ob vračilu
neuporabljenih dnevnic), besedilo

“najmanj 1.000 SIT” nadomesti z besedilom “najmanj
1.200 SIT”.

2
V prvi točki sklepa se v poglavju “II. TOLARSKI POSLI –

DOMAČI PLAČILNI PROMET” pod tarifno številko 7. bese-
dilo “Črpanje sredstev obvezne rezerve 150 SIT” nadomesti
z besedilom, ki se glasi:
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“7. Sredstva obvezne rezerve
– črpanje sredstev 150 SIT
– prenos sredstev 100 SIT”

3
V prvi točki sklepa se za poglavjem “II. TOLARSKI

POSLI – DOMAČI PLAČILNI PROMET” doda novo poglavje
“III. VODENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV” tako, da se
glasi:
“12. Vodenje transakcijskega računa (mesečno) 4.000 SIT
13. Plačilo v breme transakcijskega računa

– BPRČ 620 SIT
– ŽK 116 SIT
– interno plačilo 100 SIT
V primeru takojšnjega plačila na podlagi trajnega nalo-

ga zaračunava Banka Slovenije storitve po naslednjih tari-
fah:
14. Vodenje transakcijskega računa (mesečno) 2.000 SIT
15. Plačilo v breme transakcijskega računa

– BPRČ 310 SIT
– ŽK 58 SIT
– interno plačilo 50 SIT”

4
V 1. točki sklepa se ostala poglavja skupaj s pripadajo-

čimi tarifnimi številkami ustrezno preštevilčijo.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 25. septembra 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3993. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 1. 10. do 7. 10.
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 oziroma v Banki Slovenije

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 1. 10. do 7.  10. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

7 S D.O.O. 07000-0000105141
A.B.A. COMMERCE D.O.O. 26330-0089355555
A.O.HARITRANS D.O.O. 06000-0081283874
ABF D.O.O. 10100-0000035012
ADLER D.O.O. 10100-0029111829
ADRIA SERVICE IZOLA D.O.O. 10100-0000006882
ADRIATIC D.O.O. 30000-0002033835
AEROKLUB J. KRIŽAJ AJDOVŠČINA04751-0000324370

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

AGENCIJA CEKIN D.O.O. 30000-0080019216
AKADEM D.O.O. 02053-0080706224
ALADIN D.O.O. 02280-0020322592
ALEK D.O.O. 10100-0032333684
ALINEA D.O.O. 02056-0016809364
ALKOOP D.O.O. 14000-0559808713
ALLTRA D.O.O. 03100-1005913962
ALMONT D.O.O. 04430-0000227773
ALP D.O.O. 03138-1009009407
ALSIT D.O.O. 02012-0010716040
AMAL D.O.O. 17000-0000008282
AMITEL D.O.O. 03128-1061293576
ANA A.X.A. D.O.O. 02013-0051514385
APPLETON D.O.O. 03137-1008477314
APT D.O.O. 02010-0020044822
ARRUBA D.O.O. 02060-0012743704
ARTEAST D.O.O. 30000-0004007494
ASTRONOMSKO DRUŠTVO

JAVORNIK 02222-0013758728
ATM-MARKO SIMIČ& CO. D.N.O. 26338-0018558743
AVAL D.O.O. 02236-0020321450
AVANT-COMMERCE D.O.O. 02053-0014146473
AVEL D.O.O. 05100-8000034039
AVSENIK AVTODESIGN D.O.O. 02021-0051897337
AVTO MOTO DRUŠTVO ORMOŽ 04103-0000324209
AVTOFLORJAN D.O.O.

SLOVENSKE KONJICE 06000-0113106082
AVTOTREN D.O.O. 10100-0032325924
AVTOVAL D.O.O. 02022-0013938569
B K P INŽEN. D.O.O. 02010-0050833204
BAGRAF D.O.O. 05100-8010062772
BAIA D.O.O. 10100-0032332132
BAUHAUS NEPREMIČNINE

IN FINANCIRANJE D.O.O. 30000-0080102345
BAUHAUS TRGOVSKO

PODJETJE D.O.O.
IN PARTNERJI K.D.
LJUBLJANA 30000-0080101375

BAVAL D.O.O. 02045-0013440220
BELA FILM D.O.O. 02010-0050819333
BELIN D.O.O. 03181-1087076295
BEMACO COMM. D.O.O. 02012-0015708339
BENEFIT VRHNIKA D.O.O. 02027-0016750645
BENS-BUINAC & CO. K.D. 02312-0015925857
BENT EXELLENT D.O.O. 18300-0050725052
BERG INŽENIRING D.O.O. 30000-0003218108
BIPROM D.O.O. 02056-0019694726
BIRING INVEST D.O.O. 03104-1012242240
BIRO JOVANOVIČ D.O.O. 02010-0015053784
BIROGRAFIKA BORI D.O.O. 03134-1003139260
BISTRA D.O.O.DEKANI 10100-0029199032
BITERM D.O.O. 03118-1012017193
BLISK D.O.O. 02024-0018124409
BMK-ENGINEERING D.O.O. 02373-0050439639
BRESKVAR & CO. K.D. 02042-0090193072
BURGER K.D. 05100-8010060444
C.J.I. KOMERCIALNA

SKUPINA D.O.O. 03100-1012557492
CANTAL D.O.O. 03134-1012099732
CASABLANCA D.O.O. 19100-0010033152
CELES D.O.O. 06000-0351845004
CELOS D.O.O. 02312-0017177351
CENTER ČEBELICA D.O.O. 02056-0018679136
CENTER ZA URAVNOTEŽEN

RAZVOJ 02029-0012171177
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CERDONIS D.O.O. 20470-0011745002
C-GRAF D.O.O. HORJUL 02027-0012592255
CIRRUS, D.O.O. CELJE 06000-0059829123
COLLEGE D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032328931
CONMAR TRADING D.O.O.

ILIRSKA BISTRICA 10100-0000044809
COOKINOX D.O.O. 02022-0011826588
COPY SERVIS D.O.O. 02010-0018998774
CREATIVA D.O.O. 02012-0014919632
CRNOGORAC&

CRNOGORAC D.N.O. 02053-0052103737
CVET D.O.O. 03138-1012790176
CVETJE ČATEŽ D.D. 05100-8000066340
ČEBELARSKO DRUŠTVO POLZELA 06000-0022699851
ČMRK-TRUPI IN OSTALI D.N.O. 02053-0012132365
D.A.R.C. D.O.O. 14000-0548002746
D.G.MARKETING D.O.O. 03103-1006797097
DAR NARAVE D.O.O. 02280-0018099352
DAR-DENJ, D.O.O. 06000-0085366604
DETEK. ZBORNICA

REP. SLOVENIJE 02083-0035433011
DOFORM D.O.O. 02236-0052797535
DOGRAD D.O.O. 18303-0012435610
DOM TRGOVINA D.O.O. 04302-0000234336
DOOR-TO-DOOR D.O.O. 05100-8010062578
DR.MAPET D.O.O. 10100-0011614290
DRABOL D.O.O. 04515-0000328368
DRAGIS D.O.O. 03138-1012752346
DRENI D.O.O. 02236-0017220263
DRUŠTVO INVALIDOV LJ. 02019-0011416134
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA

ILIRSKA BISTRICA 10100-0032333975
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA

ZGORNJE VIPAVSKE 14000-0118829156
DRUŠTVO PRIJATELJEV

MLADINE ORMOŽ 04103-0000327410
DRUŠTVO SOŽITJE 04103-0000325955
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

ORMOŽ 04103-0000326149
DUGLAZIJA D.O.O. 20470-0035323471
DUO DENTAL

KUCLER&KUCLER D.N.O. 02053-0019960944
DYMEX D.O.O. 02012-0015275137
EBROKERS D.D. 30000-0002773945
ECHO SON D.O.O. 03100-1012677287
ECOPLIN ZADEL D.O.O. 03153-1010448249
EGOS ELEKTRONIKA D.O.O. 20470-0035270703
EGZONA D.O.O. 02056-0014932705
EKDS D.O.O. 03121-1012022187
ELCI D.O.O. 02068-0014635297
ELEKO D.O.O. 05100-8010061414
ELEMAT D.O.O. 02011-0015370052
ELKOTERM D.O.O. 03127-1012793431
ELPROF, D.O.O. POLZELA 06000-0070496213
ELSAT RADENCI D.O.O. 25100-9706549113
EMAK D.O.O. 02047-0015180690
EMBLEM D.O.O. 02068-0011677670
EMP D.O.O. IZOLA 10100-0029214358
ENCIJAN INC. D.O.O. 04753-0000323593
EPRA D.O.O. 02019-0013114313
EPROS D.O.O. BRASLOVČE 06000-0092450417
ERGOLES D.O.O., LJUBLJANA 06000-0083871349
ERKO D.O.O. 14000-0539095818
ETI, FINANC. RAČ. INŽ., D.O.O. 02010-0012270563

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

EUROMIX, PODJ. AVTOM.
TRANS.D.O.O. 02010-0011272142

EVJ ELEKTROPROM D.O.O. 26338-0012336484
EVROAKTIV D.O.O. 90672-0000014223
EXPERT D.O.O.CELJE 06000-0080723020
FAB D.O.O. 03134-1012522458
FAE D.O.O. 02241-0089651761
FAKTOR D.O.O. 10100-0029123760
FENIX-SPOTR TENIS C. D.O.O. 26330-0018687078
FENOLIT D.D. 27000-0000166727
FENOLIT D.D. 02970-0015351579
FIBO D.O.O. 02021-0017313636
FIBRA D.O.O. 02024-0012172004
FILM PLUS D.O.O. 03171-1012056112
FINANDER D.O.O. 24900-9003638713
FINEX D.O.O. 20470-0013490808
FISKUS D.O.O. 20470-0013247532
FIŠER & FIŠER D.O.O. 18300-0013314480
FIVER D.O.O. 02068-0010303471
FIVIT D.O.O. 03157-1061163048
FLUIDIKA, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0010591493
FOTOLAND D.O.O. 04515-0000328853
FRAMBO D.O.O. 02280-0011603553
FRANCA HOLDING D.O.O. 10100-0032329028
FREUDENBERG D.O.O. 29000-0003272637
FUTURA, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0019265039
FX D.O.O. 02012-0012902323
G.R.B. BRZIN & COMPANY D.N.O. 06000-0145517662
G.T. D.O.O. 02241-0019149930
GABRA D.O.O. 02042-0035381088
GABROVŠEK TRANSP.D.O.O.

HORJUL 02010-0017340753
GALMA D.O.O. 18300-0018171076
GASILSKA ZVEZA JESENICE 07000-0000105626
GASTABO & CO. D.O.O. 24100-9004333827
GAZELA D.O.O. 03155-1010917437
GE-KOVINA D.O.O. 02373-0017378935
GEMA D.O.O.LJUBLJANA 02053-0013232927
GEMAG D.O.O. 25100-9700097158
GENEA TRADE D.O.O. 30000-0080015821
GGP, D.D. 10100-0000051308
GID D.O.O. 10100-0029192145
GIP 2000 D.O.O. 02044-0010945817
GIP HOLDING D.O.O. 10100-0032329707
GLEMA D.O.O. 04515-0000321384
GM JAGODIC D.O.O. 02013-0052254204
GOMBAČ D.O.O. 25100-9700115103
GOSTIŠČE KOLODVOR D.O.O. 05100-8010060250
GPD D.O.O. 05100-8010061026
GRADBIT D.O.O. 02280-0016800328
GRAFIT & I D.O.O. 03104-1010365484
GRAKOM D.O.O. 10100-0032333296
GRAND HOTEL UNION D.D. 05100-8000050238
GRAND HOTEL UNION D.D. 27000-0000023167
GRECOMAN D.O.O. 02014-0010812554
GRIF D.O.O. 14000-0562472042
GROBELNIK D.O.O. 20470-0015577860
GROMETAL D.O.O. 10100-0032332229
H&H CONSULTING D.O.O. 02083-0050412236
HASCO D.O.O., TRZIN 02010-0054509698
HAURATON GMBH & CO.KG 02021-0019120843
HAUSBRANDT CAFFE D.O.O. 05100-8010062384
HELIOS KEMIČNA TOV.

DOMŽALE D.O.O. 03104-1002677264
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HELIOS KOLIČEVO D.O.O. 03104-1002677167
HEP BERGLEZ D.O.O. 20470-0010963958
HIGEA D.O.O. 02032-0016694043
HMEZAD TG D.O.O. V STEČAJU 20470-0089697112
HRIBERŠEK-M D.O.O. 05100-8000052954
I.T.S. CENTER D.N.O. 03111-1012089122
IBAS D.O.O. 02019-0017498713
IBL SISTEMI D.D. 17000-0000016430
IDA D.O.O. 05100-8010061511
IDEA-LES D.O.O. 02053-0052424322
IGL D.O.O. PORTOROŽ 10100-0032327282
IGM D.D. 26338-0018645461
IKD D.O.O. 20470-0016628758
ILBI D.O.O. 02373-0010033804
ILIRLES D.O.O. 10100-0032335430
IMP MKT D.O.O. 02085-0089940026
IMP TELESET D.O.O. 02044-0012285581
INES TOURS D.O.O. 02012-0010153731
INTERTOUR STRAŽA D.O.O. 05100-8010059959
INTERWOLF TRADE D.O.O. 02025-0050896780
IPH CENTER D.O.O. 02922-0016527631
IPK, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0015468653
IRA-IMPEX, D.O.O. 26330-0019527486
IRINAL D.O.O. 10100-0032326312
ISKRA ANTENE D.O.O. 02923-0010047012
ISKRA ISD D.D. 03138-1002703534
ISKRA TECHNICS D.O.O. 10100-0032330095
ISOKON, D.O.O.

SLOVENSKE KONJICE 06000-0140173447
IV-KO KOŽELJ IN OSTALI D.N.O. 03138-1009781333
JAE, D.O.O. 02010-0012188210
JAKOM&CO. D.O.O.

ŠENT. PRI STIČNI 02041-0018484804
JAPET D.O.O. 02022-0015530048
JASA D.O.O. 10100-0029212321
JENKO, KEMIJA, INOVAC.

ZASTOP.D.O.O. 02010-0014156825
JERMAN IN JERMAN D.N.O 02024-0035100864
KAJO D.O.O. 02014-0011190951
KALAMUT D.O.O. 05100-8010061996
KARANTA LJUBLJANA D.O.O. 03100-1012128267
KARIN & REBEKA PIŠLJAR K.D. 02053-0088707754
KAVALET D.O.O. 02373-0035358467
KD DEKLIŠKA TAMBURAŠKA

SKUPINA 04103-0000326246
KD FRAN KSAVER MEŠKO 04103-0000327216
KD LJUBITELJSKIH LIKOVNIKOV

KOPER 10100-0029200487
KEJA D.O.O. LJUBLJANA 02053-0017035327
KGZ HOLZER Z.O.O. ZADLOG 04752-0000324806
KLADIVAR ŽIRI D.D. 03138-1000202486
KLUB BORILNIH VEŠČIN ORMOŽ 04103-0000325664
KLUB ZDRAVLJENIH

ALKOHOLIKOV IDRIJA 04752-0000313263
KOČIJAŽ, D.O.O. CELJE 06000-0091140238
KODRE D.O.O. 04750-0000326941
KO-IDEAL D.O.O. 03121-1012791203
KOKRA D.D. 25100-9706029193
KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 02083-0018117638
KOMUNALNO PODJETJE

ORMOŽ D.D. 03123-1003678052
KOPLES D.O.O. DEKANI 10100-0000013090
KOSEZI D.O.O. 02053-0050763488
KOVINARSKA P&P D.O.O. 02980-0017138702

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

KOVINARSKA VRHNIKA D.O.O. 04302-0000322509
KOVINOTEHNA LES D.O.O. 06000-0001657835
KOVOD POSTOJNA D.O.O. 10100-0029219402
KOVŠAK D.O.O. 05100-8010061123
KOZMETIČNI SALON VESNA IN

GORAN SVILENKOVIČ D.N.O. 33000-9417618344
KOŽAG D.O.O. 02045-0018211359
KRAJNIK RAČUNALNIŠTVO D.O.O. 24401-9003537258
KRAPEŽ D.O.O. 05100-8010061608
KRAVCAR IN KRAVCAR D.N.O. 02013-0018820050
KROJ P.O. V STEČAJU 20470-0016157338
KROV D.O.O. 06000-0111179565
KUD ŠTRUDL AJDOVŠČINA 04751-0000326795
KUL. PROSV. DRUŠTVO

OSLUŠEVCI 02151-0012114662
KULTURNO DRUŠTVO OŽBALT 20470-0035810120
KULTURNO DRUŠTVO TOMAJ 14000-0113783216
KULTURNO DRUŠTVO VALENTINA

STANIČA ROČINJ - DOBLAR 14000-0115063422
KULTURNO DRUŠTVO VUZENICA 20470-0013864064
KUD GLEDALIŠČE STEPS 10100-0032333878
KUD STANE SEVER RIBNICA

NA POHORJU 20470-0019639541
L.D.VINSKI VRHOVI MIKL.

PRI ORMOŽU 02151-0019796868
LABORPLAST D.O.O.

NOVA GORICA 04750-0000327038
LADJEDELNICA IZOLA D.O.O. 03135-1009028857
LA-MAR D.O.O. 02058-0089698364
LEPOŠA DIMNIKARSTVO D.O.O. 26330-0010497271
LES COMPANY D.O.O. 02019-0019611664
LESNA – LESNA

PREDELAVA D.O.O.
V STEČAJU 20470-0018705334

LESNA TP PODVELKA D.O.O.
V STEČAJU 20470-0089117731

LIBRA KG D.O.O. 02060-0012615567
LINX INTERNAT.D.O.O. 02012-0017131038
LIPAVIC & LIPAVIC D.N.O. 02280-0089317043
LIVA,D.O.O. 02010-0013116791
LIVEL D.O.O. 25100-9700185137
LOG D.O.O. 02068-0017462265
LOMAS D.O.O., LJUBLJANA 06000-0142534039
LOVSKA DRUŽINA

GOZDNIK GRIŽE 06000-0026739222
LOVSKA DRUŽINA JANŽEV VRH 20470-0010353731
LOVSKA DRUŽINA KAPLA 20470-0018025267
LOVSKA DRUŽINA LOGATEC 02025-0012678974
LOVSKA DRUŽINA ORMOŽ 04103-0000326343
LOVSKA DRUŽINA PODKUM 26338-0017109563
LOVSKO DRUŠTVO LAZE 02019-0011201473
LUMINA D.O.O. 04515-0000328756
M & N KOCJANČIČ K.D. 02053-0010923939
MAČEK STP, K.D. 02041-0089704823
MADDIB LESNA PROIZV.

IN TRGOV. D.O.O. 04851-0000324417
MADIZAJN ZG. PIRNIČE D.O.O. 29000-0001971285
MADIZAJN ZG. PIRNIČE D.O.O. 02021-0019115217
MADRAMIL D.O.O. 02151-0019783288
MAGRING D.O.O. 05100-8010060735
MAJDATEX D.O.O 02056-0019265307
MAK - RON D.O.O. 14000-0583656551
MANTEX D.O.O. 02024-0013403419
MARC INTERIERI D.O.O. 27000-0000166824
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MARINA IZOLA D.O.O. 10100-0032334557
MARTIMEX D.O.O. 02373-0016507778
MBT PROMET D.O.O. 33000-5374526424
MD PROJEKT D.O.O. 03170-1086547020
MDK D.O.O. 33000-9103821986
MEDANA D.O.O. 27000-0000169928
MEDIA ART D.O.O. 24400-9003411498
MEDIAMARKET D.O.O. 02032-0011551394
MEDIA-TRADE D.O.O. 18300-0011261669
MEDILAB D.O.O. 02922-0012533559
MEDITRADE D.O.O. 03106-1007707974
MEDOL D.O.O. 04202-0000325857
MEGAFIN D.D. 33000-4395163596
MELODIJA D.O.O. 25100-9708542172
METTLER TOLEDO D.O.O. 05100-8010061802
M-EXPRESS D.O.O. 02027-0050316428
MI - NA TRADE D.O.O. 29000-0055015929
MID GARAŽE D.O.O. 30000-0003509593
MIKOTEC D.O.O. 03180-1087069651
MINISOPH D.O.O. 30000-0003942795
MISTERX D.O.O. 02012-0016675138
MLS, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0014591870
MOD D.O.O. 10100-0027192781
MODELARSKO DRUŠTVO

NOVA GORICA 14000-0556882029
MODRI VAL D.O.O. IZOLA 10100-0032327573
MOLTEX D.O.O. 02056-0014671969
MONTE D.O.O. 02280-0015974082
MOTOBY, PROIZ. TRG., D.O.O. 02010-0013552030
MOTVOZ IN PLATNO D.D. 02922-0018037339
MOTVOZ IN PLATNO D.D. 03100-1000081546
MRX INTERNAT. D.O.O. 02012-0089261014
MYNOR,D.O.O. 02010-0019902620
N INTECH D.O.O. 17000-0000043590
NADOH-ER, D.O.O.,

ILIRSKA BISTRICA 10100-0032333781
NAVODNIK D.O.O. 02426-0016502465
NEOSYSTEMS D.O.O. 03137-1087092613
NERED TUR. PR. RENT A

CAR D.O.O. 02010-0012219250
NEUBER LJUBLJANA D.O.O. 29000-0003131890
NEVING-TRGOVINA IZOLA D.O.O. 10100-0032330386
NK IZOLA 1923 10100-0032329319
NM INOX D.O.O. 02054-0052196129
NOGOMETNI KLUB JEZERO

MEDVODE 02021-0014542443
NOGOMETNI KLUB MIKLAVŽ 04515-0000327689
NOGOMETNI KLUB SREDIŠČE

OB DRAVI 04103-0000327313
NUKEL D.O.O. 02980-0018558588
NUKLEON D.O.O. LJUBLJANA 19100-0010029757
NUMIP D.O.O. 02980-0013505470
O. UMEK & CO D.N.O. 02027-0052591078
OBČINA HORJUL 01000-0100001360
OBČINA LOGATEC 01000-0100001263
OBLAK D.O.O. 05100-8010062869
OBM. OBRTNA ZBORNICA

VRHNIKA 02027-0012321819
OBM. ZDRUŽ. BORCEV IN

UDELEŽ. NOB ORMOŽ 04103-0000326440
OBMOČNI ODBOR SINDIKATA

VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA
IN ZNANOSTI ILIRSKA BISTRICA 10100-0032332811

ODEM GIZ 02053-0054045871

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

OKNA NAGODE, LOGATEC D.O.O. 05100-8000083606
OLMA D.O.O. 02923-0014152440
OLMA TRADE D.O.O. 02923-0050239156
OOS OŠ OLGE MEGLIČ 04202-0000326536
OPTOS D.O.O. 05100-8010062966
OPTOS D.O.O. 10100-0032325827
ORCOMERC D.O.O. 02151-0015925695
ORGOS D.O.O. 05100-8000079144
ORNAMENT D.O.O. 02373-0013935047
ORODEL D.O.O., HORJUL 02027-0087482075
OZONERA D.O.O. 14000-0570928890
P TEAM D.O.O. 02027-0020023619
P&B SVET. IN INŽENIRING D.O.O. 02980-0012655459
P.G.D. HUDO - IVANČNA GORICA 02041-0016255356
P.I.A. NEPREMIČNINE D.O.O. 02032-0035776465
PAJEK-ČERNILOGAR & CO.D.N.O. 04753-0000323787
PANDOM D.O.O. 30000-0004059680
PANDORA D.O.O. 03123-1009634337
PANHYGIA D.O.O., POLZELA 06000-0140836442
PATRICK SPORT D.O.O. 02085-0020213710
PBR D.O.O. 02053-0015931758
PEKARNA POSTOJNA D.O.O. 10100-0032328737
PEKARNA POSTOJNA D.O.O. 02086-0015375495
PELOZ D.O.O. 14000-0531717707
PERNER PRODUKTIONS D.O.O. 02029-0035059976
PET VET D.O.O. 02011-0014805318
PETOVIA AVTO PTUJ D.D. 04202-0000230506
PETTY D.O.O. 04103-0000328671
PGD BREŽICE-OKOLICA 02373-0010713968
PGD CAJNARJE 02029-0015644553
PGD ČOLNIŠE 26338-0010485627
PGD KAPLA 20470-0018967040
PGD MLINŠE 26338-0011697351
PGD PODKUM 26338-0016456268
PGD PREBOLD-DOLENJA

VAS-MARIJA REKA 06000-0003813078
PGD SENEŠCI 04103-0000324015
PGD SLEMEN 04515-0000328174
PGD SREDIŠČE OB DRAVI 04103-0000324597
PGD ZABREZNICA 07000-0000105432
PKK INŽENIRING D.O.O. 03160-1012309336
PLANET INVESTING D.O.O. 02044-0089947661
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA 02027-0011453281
PLAURA D.O.O. 02312-0010627620
PLEŠKO CARS,D.O.O. 02018-0015137588
PODGORNIK D.O.O. TOLMIN 04753-0000191867
POGREBNO PODJETJE

MARIBOR D.D. 04515-0000325070
POLIX TRADE D.O.O. 04750-0000201617
PORTFELJ D.O.O. 27000-0000170316
POTOKAR D.O.O. 30000-0080059277
POZITIVA D.O.O. LJUBLJANA 06000-0144569390
PRAPROTNIK & ČLANI D.N.O 30000-0003993720
PRELOG D.O.O. 04515-0000203723
PRETENT D.O.O. 03170-1012632050
PRI CVENKU, D.O.O. 26338-0010482814
PRIMARIO D.O.O. 02053-0014227177
PRIMAT D.D. 02280-0016605261
PRISTOVŠEK & PRISTOVŠEK,

TIS, D.N.O. 06000-0062534550
PRISTOVŠEK IN OSTALI,

MOS, D.N.O. 06000-0074674682
PROARC D.O.O. 03130-1012224573
PROFI K2 D.O.O. 02012-0019150481
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PROHARDING D.O.O. 03138-1006266635
PROIZV. IN TRGOVINA

METEKS D.O.O. 02373-0017475062
PROJEKTIVNI INŽENIRING

UNIPRO D.O.O. 03112-1012297817
PROMARGT, D.O.O.

BRASLOVČE 06000-0076557064
PROMEDIS D.O.O. 02280-0019626811
PROMING D.O.O. 05100-8010059765
PROMODOM, D.O.O. 02010-0015991192
PRO-STAN D.O.O. 04515-0000327980
PRVI POKOJNINSKI SKLAD 05100-8010061705
PULMODATA D.O.O. 18300-0015355069
Q TECHNA D.O.O. KRŠKO 04821-0000322686
Q TEHNA D.O.O. 02980-0016674363
RADENSKA D.D. 02280-0015034152
RADIO KLUB CERKNO 04752-0000323933
RAMBIT D.O.O. 02312-0018756705
RATAN D.O.O. 02014-0017718566
RCL 10100-0029182445
R-COMFORT D.O.O. 10100-0032328155
REALITY KRANJ D.O.O. 33000-8908770409
RESA D.O.O. 03122-1010518444
RIMEX D.O.O. 14000-0577975843
ROTARY CLUB DOMŽALE 03104-1012626166
ROTOGRAF D.O.O. 02056-0014253511
ROZMAN R& B, D.O.O. 02022-0013713529
RTC KRVAVEC D.D. 03100-1003548229
RTS D.O.O. 05100-8000082345
RUBINA D.O.O. 30000-0003967433
RUDEN STORITVE IN

TRGOVINA D.O.O. 02980-0019104213
RUGBY KLUB LJUBLJANA 03134-1087022241
S.T.I.L.L. L.I.F.E. D.O.O. 03160-1012060531
SADLES NOVA D.O.O. 20470-0018051263
SAEK D.O.O. 02013-0017062604
SANDER S D.O.O. 02236-0017448989
SATEX D.O.O. 02056-0010738328
SAVA TIRES D.O.O. 03138-1012663882
SCC D.O.O. 18309-0011385582
SECURICOR P.Z. IN VA.

SIST. D.O.O. 02060-0053988880
SEM - TDM, Z.O.O., LJUBLJANA 02010-0013459007
SEMAGEL D.O.O. 20470-0019766514
SENZAL D.O.O. 04515-0000327786
SERICOLOR D.O.O. 03128-1012513634
SEVERSON D.O.O. 05100-8000053051
SIDMEX D.O.O.O. 02056-0019366381
SIMETTI CASA,ŠIMETIČ&CO,

D.N.O. 02056-0016261896
SIMP D.O.O. 14000-0540191724
SIMP D.O.O. 03130-1061071736
SIN. POD. EMONA STORITVE 02019-0017148543
SIND. KOMUN. PODJETJA

LOGATEC 02025-0035869346
SIND.WIENERBERGER

OPEKARNA ORMOŽ D.D. 04103-0000324112
SINDIKAT DRUŽBE GOSTINSTVO

PODVELKA 20470-0011711246
SINDIKAT DRUŽBE TSN-ELING 04515-0000328465
SINDIKAT DURS-DU HRASTNIK 26331-0018714383
SINDIKAT FAK. ZA ŠPORT 02012-0016579108
SINDIKAT HTP SIMONOV

ZALIV IZOLA 10100-0032332714

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

SINDIKAT IGM D.D., ZAGORJE 26338-0035534616
SINDIKAT LESARSTVA SLOVENIJE,

SINLES SINDIKAT PODJETJA
LESONIT D.D. 10100-0032333490

SINDIKAT OŠ LOG DRAGOMER 02027-0017369602
SINDIKAT OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA 10100-0032330580
SINDIKAT PODJETJA HYPOS

MUTA 20470-0017500691
SINDIKAT PODJETJA KOMUNALA

LENDAVA 03124-1087003234
SINDIKAT PODJETJA

PLASTDISPENSER 04103-0000324694
SINDIKAT SGTŠ IZOLA 10100-0032334072
SINDIKAT ZAVODA ZD

IL. BISTRICA 03181-1086364412
SINESIS D.O.O. 02222-0017634654
SING D.O.O. V STEČAJU 27000-0000234724
SLADA D.O.O. 06000-0093025336
SLATENŠEK,D.O.O.LOČE 06000-0118673688
SLOG INTERIER D.O.O. 10100-0000030259
SLOVEN INTER, D.O.O. CELJE 06000-0095424146
SLOVIN INTERNATIONAL D.O.O. 02085-0082451723
SLOVING D.O.O. 30000-0003096955
SLT CENTER D.O.O. LJUBLJANA 02922-0010109044
SLT CENTER D.O.O. LJUBLJANA 19100-0010014528
SMUČARSKI KLUB GOZDNIK

ŽALEC 06000-0023370606
SNOOPY HOLC D.N.O. 25100-9706898119
SNOWBOARD KLUB KRANJ 07000-0000106208
SRC.SI D.O.O. 05100-8000087486
SRC.SI D.O.O. 02922-0082454748
STANINVEST D.O.O. 10100-0032326021
STANOVNIK & CO. D.N.O. 02312-0035282110
STOCK TRADE D.O.O. 30000-0003930961
STOR-TRANS D.O.O. 03154-1085789555
STRELSKO DRUŠTVO PODGORCI 04103-0000327507
STRELSKO DRUŠTVO TOV. SLAD.

ORMOŽ 03123-1012337727
STUDIO DOTIČNI D.O.O. 30000-0080024939
STUDIO LAN D.O.O. 10100-0029210575
STUDIO MAK D.O.O. 10100-0029209120
STYL D.O.O. 20470-0011166106
SVAN D.O.O. 10100-0032332617
SVIZ OŠ SREDIŠČE OB DRAVI 04103-0000326634
SVIZ OŠ STANKA VRAZA 04103-0000327895
SVIZ SIND. OŠ MIKLAVŽ

PRI ORMOŽU 02151-0014220532
SVIZ-SINDIKAT VZGOJE,

IZOBRAŽEVANJA IN
ZNANOSTI SLOVENIJE,
SINDIKAT ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE “PODGORA“,
KUTEŽEVO 10100-0032332908

ŠADE D.O.O. 02280-0012870179
ŠAHOVSKO DRUŠVO

JERUZALEM ORMOŽ 04103-0000325373
ŠČIT D.O.O. 04750-0000323643
ŠENKINC D.O.O. 03135-1006664094
ŠENT-SLO. ZDRUŽ. ZA

DUŠEV. ZDRAVJE 02011-0011129115
ŠIRCA STUDIO D.O.O. 18300-0012368924
ŠPAN D.O.O. 03152-1008568244
ŠPORTNI KLUB B.J. VRHNIKA 02027-0052826497
ŠPORTNI KLUB MEGA 10100-0029200196
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ŠPORTNO DRUŠTVO
SOKOL-POLJE 02034-0053776657

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠTOR 02053-0050774158
ŠPORTNO REKREACIJSKO

DRUŠTVO BRKINI PRELOŽE 10100-0032333587
ŠPRTNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP 02022-0017961935
ŠTERCIN, D.O.O.

SLOVENSKE KONJICE 06000-0105435031
TABULA D.O.O. 20470-0014104430
TAI PAN D.O.O. 02085-0020178887
TAKT D.O.O. 02085-0010653681
TASSI & CO. D.N.O. 02053-0010817724
TDOR D.O.O. 02053-0011128318
TEHNOCOMMERCE D.O.O. 02027-0014344754
TELMAK D.O.O. 05100-8010061317
TELPLAST D.O.O. 02011-0012901305
TEMPEX D.O.O. 02013-0019576165
TENIS KLUB SAN SIMON IZOLA 10100-0032325148
TENJA D.O.O. 10100-0029208053
TEVE VARNOST

ELEKTRON. D.O.O. 26338-0012596832
THEO D.O.O. 02053-0051605254
THORN & LUNDER,

RECHTSANWALTE
PODRUŽNICA LJUBLJANA 30000-0003799914

TIB INGRISCH D.O.O. 29000-0001907847
TIKRA D.O.O. 02027-0017065022
TIM EXPORT IMPORT D.O.O. 10100-0032327961
TIMEKS D.O.O. 02056-0014705434
TIPLES D.O.O. 14000-0538155015
TIPPS D.O.O. 26330-0017937850
TISKARNA GLEM D.O.O. 02236-0014072419
TISKARNA LJUBLJANA D.D. 03100-1000019272
TKO D.O.O. 05100-8000039859
TOVARNA MUTA EKOING D.O.O. 20470-0014682065
TRAP KLUB ILIRSKA BISTRICA 10100-0032332520
TRG. IN AVTO-SERVIS. PODJ.

PLANINŠIČ D.O.O. 04851-0000328006
TRGO-BC D.O.O. 02980-0052799491
TRGOPROMET, D.O.O. ZREČE 06000-0084678389
TRGOTRANS D.O.O. 26330-0018409076
TRISI D.O.O. 14000-0566916291
TRSNIČARSKA Z. MAVRIČ Z.O.O. 04751-0000326892
TRZINKA D.O.O. 02056-0017731446
TUR. DRU. GRMADA

VELIKE POLJANE 02321-0012566015
TURISTIČNO DRUŠTVO

ILIRSKA BISTRICA 10100-0032330483
TURISTIČNO DRUŠTVO

SVETI TOMAŽ 04103-0000326052
TVD PARTIZAN BOROVNICA 02047-0013635189
UNIEL D.O.O. 02034-0051038929
UNIQUE D.O.O. 26330-0017060582
UNIVOX GA D.O.O KOČEVJE 02320-0010517618
V.F. TOVARNA VIZIJ D.O.O. 02922-0011111345
VALŠPED D.O.O. 05100-8000019780
VAŠČANKA D.O.O. 03123-1012273707
VEKO Z.O.O. 02426-0013514671
VELUX SLOVENIJA D.O.O. 18305-0015628558
VEMA ADVERTISING

AGENCY D.O.O. 33000-1711196003
VERITA D.O.O. 30000-0003931640
VERPACK D.O.O. 06000-0108600626
VIMARA D.O.O., LJUBLJANA 02010-0079571879

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki
oziroma v Banki Slovenije

VIVA D.O.O. 03130-1012579011
VIZIJA MARIČ & CO. D.N.O. 02280-0051268308
VOGART, D.O.O. BREZOVICA 02010-0016621789
VOYAGE, D.O.O., LJUBLJANA 02011-0016780432
VZOREC TRG. POD. NA

DE. IN DR. D.O.O. 02980-0051003924
WART D.O.O. GRIŽE 06000-0354235181
X COM D.O.O. 33000-4428135836
YANNI GSM D.O.O. 03162-1012762422
YUCCA D.O.O. LJUBLJANA 33000-2516046034
YUCCA D.O.O. LJUBLJANA 19100-0010019475
ZADRUGA S Z.B.O. 04302-0000324934
ZAGRAD D.O.O. 26338-0011276371
ZAKLAD ZALOŽNIŠTVO D.O.O. 29000-0001953243
ZALOŽBA MLADIKA,D.O.O.

LJUBLJANA 02010-0014561412
ZAR, ZAJC & CO. D.N.O. 02058-0015119623
ZAVOD IRC 18309-0088817481
ZAVOD MISSS 02013-0051239778
ZDRUŽ. DELODAJALCEV

SLO. G.I.Z. 02011-0015672692
ZGONC & KOPITAR D.N.O.,

LJUBLJANA 02085-0017385384
ZIBA D.O.O. 05100-8010062675
ZLATOZOR BENKO, K.D. 26338-0017234887
ZUPAN IN SOLASTNIK D.N.O.,

ŽIROVNICA 07000-0000105529
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV

ILIRSKA BISTRICA 10100-0032333102
ZVOK, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0015148941
ŽAX D.O.O. 04515-0000328271
ŽELE D.O.O. 03181-1012809312
ŽENSKI ROKOMETNI KLUB IZOLA 10100-0029219305

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 1. 10. do 7.  10.
2001 so na internetni strani Banke Slovenije: http://
www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 25. septembra 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3994. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra
2001

Na podlagi tretjega odstavka 150. člena zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00 in 124/00), V. točke metodologije za ugo-
tavljanje razlike v rasti povprečnih mesečnih plač in pokojnin
ter načinu upoštevanja izvedene uskladitve pokojnin med
letom v januarju (Uradni list RS, št. 67/01) ter 2. točke
drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00)
je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije na seji dne 18. 9. 2001 sprejel
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S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 2001

I
V skladu s tretjim odstavkom 150. člena zakona o

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00 in 124/00, v nadaljevanju: zakon)  ter V.
točko metodologije za ugotavljanje razlike v rasti povprečnih
mesečnih plač in pokojnin ter načinu upoštevanja izvedene
uskladitve pokojnin med letom v januarju (Uradni list RS, št.
67/01) se pokojnine od 1. septembra 2001 uskladijo tako,
da se povečajo za 7,2%.

II
Pokojnine, ki se, v skladu s prvim odstavkom 429.

člena zakona, začasno niso usklajevale, se uskladijo tako,
da se glede na dopolnjeno pokojninsko dobo ponovno od-
merijo od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu o
najvišji pokojninski osnovi, veljavni od 1. septembra 2001.

Pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1999, ki ni-
so bile odmerjene od osnove, določene s sklepom o najvišji
pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 95/99) in pokojnine,
uveljavljene po tem datumu, ki niso bile odmerjene od osno-
ve, določene s sklepom o najvišji pokojninski osnovi (Uradni
list RS, št. 6/00) se lahko, če po I. točki tega sklepa
usklajena pokojnina presega znesek pokojnine, do katere-
ga bi bil, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo upravičen
njen prejemnik, uskladijo največ do zneska pokojnine, od-
merjene od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu
o najvišji pokojninski osnovi, veljavni od 1. septembra 2001.

III
Za odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskla-

dijo tudi pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) od najnižje pokojninske osno-
ve, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi
za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00) in
usklajene po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. februarja
2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2000, odmerje-
ne od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o
najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih
pravic (Uradni list RS, št. 12/01), se uskladijo tako, da se
na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, določene
v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero
dodatnih pravic, veljavni od 1. septembra 2001.

IV
Za odstotek, določen v I. točki tega sklepa se uskladi-

jo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89
in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska
najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji
pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
(Uradni list RS, št. 65/00) in usklajene po sklepu o uskla-
ditvi pokojnin od 1. februarja 2001 (Uradni list RS, št.
12/01).

V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa

se uskladijo v skladu s 390. členom zakona tudi vse pokoj-
nine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10.
1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, dolo-
čene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem

zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87,
27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in
10/91).

VI
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da

se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne
od 1. septembra 2001.

Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerje-
ne od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način,
določen v drugem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni
dodatek pa se na novo odmeri od osnove za odmero dodat-
nih pravic, veljavne od 1. septembra 2001.

VII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,

odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazu-
mih o socialni varnosti.

VIII
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki

so upokojencem pripadali za mesec avgust 2001 po oprav-
ljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. februar-
ja 2001 dalje (Uradni list RS, št. 12/01).

Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin v mesecu septembru 2001.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

3995. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za
odmero dodatnih pravic

Na podlagi 48. in 57. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00
in 124/00) in 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
18. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero

dodatnih pravic

I
V skladu s prvim in tretjim odstavkom 48. člena zakona

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 106/99, 72/00 in 124/00, v nadaljevanju: zakon)  se
od 1. septembra 2001 dalje na novo določi najnižja pokoj-
ninska osnova in znaša 85.268,48 SIT.



Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 28. 9. 2001 / Stran 7915

II
V skladu s prvim in drugim odstavkom 57. člena zako-

na se od 1. septembra 2001 dalje določi osnova za odmero
dodatnih pravic in znaša 72.065,61 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

3996. Sklep o najvišji pokojninski osnovi

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00 in 124/00) in 2. točke drugega odstavka
34. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni od-
bor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije na seji dne 18. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o najvišji pokojninski osnovi

I
V skladu s prvim odstavkom 49. člena zakona o pokoj-

ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00 in 124 00) se od 1. septembra 2001 dalje
določi najvišja pokojninska osnova v višini 341.073,92 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

3997. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

Na podlagi 141. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00), sklepa o dodatku za pomoč in postrežbo za najte-
žje prizadete upravičence (Uradni list RS, št. 77/98) in 2.
točke drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št.
78/00) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

I
V skladu s tretjim odstavkom 141. člena zakona o

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00 in 124/00, v nadaljevanju: zakon)  in skle-
pom o dodatku za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete
upravičence (Uradni list RS, št. 77/98) se od 1. septembra
2001 na novo določi dodatek za pomoč in postrežbo za
najtežje prizadete upravičence in znaša 72.065,61 SIT.

V skladu s prvim odstavkom 141. člena zakona se od
1. septembra 2001 dalje na novo določi dodatek za pomoč
in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb
in znaša 50.445,92 SIT.

V skladu z drugim odstavkom 141. člena zakona se od
1. septembra 2001 dalje na novo določi dodatek za pomoč
in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih po-
treb in znaša 25.222,96 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

3998. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

Na podlagi 146. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) in 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
18. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o zneskih invalidnin za telesno okvaro

I
V skladu s prvim odstavkom 146. člena zakona o po-

kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00 in 124/00, v nadaljevanju: zakon)  se od
1. septembra 2001 dalje na novo določijo zneski invalidnin
za telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni, in znašajo:

Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 17.295,74
2. 90 15.854,43
3. 80 14.413,12
4. 70 12.971,80
5. 60 11.530,49
6. 50 10.089,18
7. 40 8.647,87
8. 30 7.206,56
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II
V skladu z drugim odstavkom 146. člena zakona se od

1. septembra 2001 dalje na novo določijo zneski invalidnin
za telesne okvare, ki so posledica poškodbe izven dela ali
bolezni, in znašajo:

Stopnja Telesna okvara v % Znesek SIT

1. 100 12.107,01
2. 90 11.098,10
3. 80 10.089,18
4. 70 9.080,26
5. 60 8.071,34
6. 50 7.062,42
7. 40 6.053,50
8. 30 5.044,59

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

3999. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 431. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) in 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
18. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o znesku starostne pokojnine kmetov

I
V skladu s prvim odstavkom 431. člena zakona o po-

kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00 in 124/00, v nadaljevanju: zakon)  se od
1. septembra 2001 na novo določi starostna oziroma dru-
žinska pokojnina, odmerjena po zakonu o starostnem zava-
rovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82, v nada-
ljevanju: zakon o SZK) in znaša 36.239,09 SIT.

V skladu z drugim odstavkom 431. člena zakona se
uživalcem pokojnine, kmetom borcem NOV pred 9. 9. 1943
oziroma pred 13. 10. 1943, ali njihovim zakoncem od 1.
septembra 2001 na novo določi starostna oziroma družin-
ska pokojnina, odmerjena po zakonu o SZK, in znaša
72.478,20 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

4000. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 2. točke
drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00)
je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije na seji dne 18. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem

varstvu kmetov

I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in

13. členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
list SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. septembra 2001 dalje
uskladi tako, da se poveča za 7,2%.

II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki

je upravičencu pripadal za mesec avgust 2001 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o pre-
živninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 12/01).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

4001. Sklep o znesku državne pokojnine

Na podlagi 59. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) in 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
18. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o znesku državne pokojnine

I
V skladu z 59. členom zakona o pokojninskem in inva-

lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) se od 1. septembra 2001 na novo določi znesek
državne pokojnine in znaša 28.394,40 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 18. septembra 2001.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
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4002. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil
javnih družb

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena, četrtega od-
stavka 64. člena in šestega odstavka 66. člena zakona o
trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja
Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o

podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil
javnih družb

1. člen
V sklepu o podrobnejši vsebini in načinu objave sporo-

čil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/00) se v tretji alinei 1.
člena beseda »poročila« nadomesti z besedo »obvestila«.

2. člen
3. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Povzetek revidiranega letnega poročila iz prejšnjega

člena tega sklepa mora javna družba objaviti v roku iz prvega
odstavka 64. člena ZTVP-1 na enega izmed naslednjih nači-
nov:

– v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike
Slovenije,

– v elektronski obliki, v skladu s pravili, ki jih določi
borza v splošnem aktu.«

3. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Povzetek polletnega poročila iz 4. člena tega sklepa

mora javna družba objaviti v roku iz prvega odstavka 64.
člena ZTVP-1 na enega izmed naslednjih načinov:

– v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike
Slovenije,

– v elektronski obliki, v skladu s pravili, ki jih določi
borza v splošnem aktu.«

4. člen
V četrti in osmi alinei prvega odstavka 6. člena se

beseda »izdajatelja« nadomesti z besedama »javne družbe«.

5. člen
V prvem odstavku 7. člena se doda nova druga alinea,

ki se glasi:
»– naslov obvestila,«.

6. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku mora

javna družba objaviti v roku iz prvega odstavka 66. člena
ZTVP-1 na enega izmed naslednjih načinov:

– v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike
Slovenije,

– v elektronski obliki, v skladu s pravili, ki jih določi
borza v splošnem aktu.«

7. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Obvestila, ki imajo naravo pomembnega poslovnega

dogodka iz 6. člena tega sklepa, hkrati pa jih mora javna
družba objaviti na način, ki je določen v drugih predpisih,
zlasti:

– sklic skupščine delničarjev,

– javni poziv za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev,
– izid javne prodaje vrednostnih papirjev,
– ponudbo za odkup po zakonu o prevzemih (Uradni

list RS, št. 47/97),
– mnenje uprave ciljne družbe o ponudbi za odkup,
– izid ponudbe za odkup,
– odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspe-

šnosti ponudbe za odkup,
mora javna družba objaviti na način, ki je posebej pred-

pisan za posamezno obvestilo. Kadar je v teh primerih način
objave drugačen, kot ga javna družba uporablja na podlagi
8. člena tega sklepa, mora javna družba na način iz 8. člena
tega sklepa objaviti naslov obvestila ter mesto in čas njego-
ve objave.«

8. člen
9. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Borza omogoča objavo obvestil, ki jih javne družbe

objavljajo na način iz druge  alinee 3., 5. in 8. člena tega
sklepa, na spletnih straneh, katerih naslov je za vsak trgoval-
ni dan objavljen skupaj z uradno tečajnico v dnevniku, ki
izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Borza omogoča brezplačen dostop do tekoče objavlje-
nih obvestil na spletni strani iz prvega odstavka tega člena
vsem zainteresiranim osebam. Borza omogoča brezplačen
dostop vsem zainteresiranim osebam tudi do arhiva obvestil
iz tretjega odstavka 10. člena tega sklepa.

Javna družba, ki objavlja obvestila na način iz druge
alinee 3., 5. in 8. člena tega sklepa, mora na pisno zahtevo
vsakomur posredovati brezplačen izpis posameznega obve-
stila, ki je bilo objavljeno na spletnih straneh borze.

Javna družba, ki objavlja obvestila na način iz prve
alinee 3., 5. in 8. člena tega sklepa, mora obvestilo objaviti
tako, da s tem ne povzroči neenakega položaja vlagateljev v
času trgovanja z vrednostnim papirjem.

Podrobnejši postopek objave obvestila glede na nara-
vo in čas nastopa poslovnega dogodka in način objave
obvestila določi borza v splošnem aktu.«

9. člen
10. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Podrobnejši postopek posredovanja obvestila, ki ga

javna družba objavlja na način iz druge alinee 3., 5. in 8.
člena tega sklepa, borzi, glede na naravo in čas nastopa
poslovnega dogodka določi borza v splošnem aktu. Javna
družba mora na dan objave poslati en izvod obvestila Agen-
ciji za trg vrednostnih papirjev.

Javna družba, ki objavlja obvestila na način iz prve
alinee 3., 5. in 8. člena tega sklepa, mora na dan objave
poslati en izvod obvestila z navedbo, kdaj in kje je bilo
objavljeno, Agenciji za trg vrednostnih papirjev in borzi. Če
splošni akt borze tako določa, mora javna družba predho-
dno posredovati borzi osnutek obvestila.

Borza vodi arhiv obvestil, v katerega uvrsti obvestila,
objavljena na način iz druge alinee 3., 5. in 8. člena tega
sklepa, ter naslednje podatke, ki jih prejme na podlagi dru-
gega odstavka tega člena:

– firmo in sedež javne družbe,
– naslov obvestila,
– datum in mesto objave.«

10. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»Javna družba, ki namerava spremeniti mesto objave

svojih obvestil, mora obvestilo o tem objaviti na prvoten
način, preden začne objavljati obvestila na spremenjen na-
čin. Obvestilo o spremembi mesta objave mora javna družba
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objaviti na enak način, kot objavlja obvestila o pomembnih
poslovnih dogodkih.«

11. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedi »moral izdaja-

telj« nadomestita z besedami »morala javna družba«, beseda
»sporočilo« pa z besedo »obvestilo«.

12. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-1/1-4/2001
Ljubljana, dne 19. septembra 2001.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih
papirjev

dr. Miha Juhart l. r.

4003. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 70. člena zakona o zdrav-
stveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96,
29/98, 77/98 - odl. US, 6/99 in 56/99 - odl. US) je
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na
10. seji dne 11. 12. 2000 sprejela

S P R E M E M B E
I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1. člen
V statutu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

(Uradni list RS, št. 9/95) (v nadaljnjem besedilu: statut) se
črta 3. člen.

2. člen
V drugem odstavku 4. člena se črtata besedi “in pro-

stovoljnega. ”

3. člen
Šesti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Na narodnostno mešanem območju zavod, skladno z

zakonom, zagotavlja pravice pripadnikov narodnosti, ki na
tem območju živi.”

4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod je pravna oseba z vsemi pooblastili za nastopa-

nje v pravnem prometu. Za svoje obveznosti zavod odgovar-
ja z vsemi sredstvi za izvajanje obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

Območne in področna enota zavoda so pooblaščeni,
da nastopajo v pravnem prometu v skladu s tem statutom in
v okviru denarnih sredstev, določenih s finančnim planom
zavoda. Ta pooblastila izvajajo v imenu in za račun zavoda.”

5. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

”O naravi in stopnji zaupnosti gradiv in dokumentov zavoda
odloča skupščina, upravni odbor ali generalni direktor.”

6. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod izvaja dejavnost obveznega zdravstvenega za-

varovanja in opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom,
statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.

Dejavnost zavoda je zlasti, da:
1. sodeluje pri pripravi plana zdravstvenega varstva;
2. opravlja poslovno-finančne funkcije za izvajanje

zdravstvenega zavarovanja;
3. sodeluje pri dogovorih o programu storitev obvezne-

ga zdravstvenega zavarovanja, opredelitvi zmogljivosti in do-
ločitvi obsega sredstev za ta namen;

4. v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje določa
standarde in normative iz obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja, ki se nanašajo na obseg pravic, medicinske pripo-
močke in zdravila;

5. sklepa pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev,
plačuje račune opravljenih zdravstvenih storitev ter nadzira
uresničevanje pogodb;

6. sklepa pogodbe z dobavitelji in proizvajalci zdravil v
okviru uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega za-
varovanja;

7. izposoja ter sklepa pogodbe z dobavitelji in izposo-
jevalci medicinskih pripomočkov v okviru uresničevanja pra-
vic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;

8. zagotavlja nadzor nad uveljavljanjem pravic iz zdrav-
stvenega zavarovanja, nadzor nad obračunavanjem in plače-
vanjem prispevkov ter izterjavo zapadlih prispevkov za zdrav-
stveno zavarovanje;

9. določa podrobnejši obseg pravic iz zdravstvenega
zavarovanja;

10. odloča o zahtevkih za uveljavljanje in varstvo pravic
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;

11. izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje po medna-
rodnih konvencijah;

12. vzpostavlja in vodi podatkovne zbirke in evidence
ter upravlja z zbirkami osebnih podatkov;

13. izdaja, zalaga in prodaja obrazce in listine za izvaja-
nje zdravstvenega zavarovanja ter opravlja založniško in iz-
dajateljsko dejavnost za obveščanje javnosti o zdravstvenem
zavarovanju;

14. nudi pravno in drugo strokovno pomoč zavarova-
nim osebam ter opravlja druga strokovna, administrativna,
dokumentacijska, tehnična in podobna dela;

15. izvaja promocijsko dejavnost in opravlja druge na-
loge v zvezi z izvajanjem zdravstvenega zavarovanja.

Poleg dejavnosti javne službe iz prejšnjega odstavka,
lahko zavod na podlagi zakonskih pooblastil izvaja tudi dru-
ge naloge, ki predstavljajo izvajanje javnih pooblastil. V pri-
meru izvajanja nalog, ki ne predstavljajo javne službe, zavod
pridobi soglasje ustanovitelja.

Zavod lahko izvajanje posameznih nalog iz svoje dejav-
nosti prenese tudi na druge izvajalce, če to omogoča racio-
nalnejše in smotrnejše opravljanje dela.”

7. člen
V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo:
“zavarovalci s plačili premij prostovoljnega zdravstve-

nega zavarovanja”
V drugem odstavku se pred besedama “zdravstvenega

zavarovanja” doda beseda “obveznega”.

8. člen
V prvem odstavku 12. člena se črta 4. točka.
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9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Skupščina opravlja naslednje naloge:
1. določa politiko in strategijo razvoja zdravstvenega

zavarovanja;
2. skladno z določili zakona sprejema statut zavoda in

izhodišča za organizacijo zavoda;
3. sprejema splošne akte za uresničevanje pravic iz

obveznega zdravstvenega zavarovanja;
4. določa finančni načrt zavoda ter izhodišča in usmeri-

tve za izvajanje in financiranje programa zdravstvenega zava-
rovanja in sprejme letno poročilo;

5. odloča o razporeditvi presežka;
6. potrjuje program ukrepov za sanacijo primanjkljaja;
7. oblikuje predlog stopnje prispevkov za obvezno

zdravstveno zavarovanje, ki jih predlaga v sprejem Državne-
mu zboru Republike Slovenije in določa pavšalne zneske
prispevkov;

8. skladno z določili zakona določa obseg pravic do
zdravstvenih storitev, standarde in normative iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja;

9. skladno z določili zakona določa odstotke vrednosti
storitev, ki se zagotavljajo z obveznim zdravstvenim zavaro-
vanjem za posamezno obdobje;

10. določi najvišji letni znesek doplačil, nad katerim
lahko zavarovane osebe v celoti uveljavljajo pravice iz obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja;

11. sprejema merila za odlog, zmanjšanje ali odpis
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje posamez-
nim zavezancem ter za zvišanje prispevne stopnje za po-
škodbe pri delu in poklicne bolezni;

12. voli predsednika in namestnika predsednika skup-
ščine ter imenuje in razrešuje člane, predsednika in name-
stnika predsednika upravnega odbora;

13. imenuje in razrešuje generalnega direktorja s so-
glasjem Državnega zbora Republike Slovenije;

14. spremlja problematiko zdravstvenega varstva in ure-
sničevanja pravic in obveznosti zavarovanih oseb ter v zvezi
s tem daje pobude in predloge za dopolnitev predpisov, ki
niso v pristojnosti zavoda;

15. lahko daje mnenje k predlogu državne zdravstvene
politike in se opredeljuje do ukrepov za ohranjanje zdravja
prebivalcev;

16. obravnava mnenja in stališča območnih svetov;
17. imenuje predstavnike zavoda v skupščino Vzajem-

ne zdravstvene zavarovalnice d.v.z.;
18. obravnava druge zadeve in sprejema odločitve, za

katere je pooblaščena z zakonom.”

      10. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Članu skupščine preneha mandat še pred potekom

mandatne dobe v primeru;
1. njegove smrti;
2. prenehanja lastnosti zavarovane osebe;
3. izgube statusa predstavnika skupine, ki jo zastopa;
4. odpovedi mandatu;
5. zaradi drugih razlogov, določenih z zakonom.”

11. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Predsednik skupščine sklicuje in vodi seje skupščine

v skladu s poslovnikom, podpisuje splošne in druge akte, ki
jih sprejema skupščina, opravlja druge zadeve, ki jih določa-
jo ta statut in drugi splošni akti zavoda, ter zadeve, ki mu jih
določi skupščina.”

12. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Namestnik predsednika skupščine nadomešča pred-

sednika z vsemi njegovimi pravicami in dolžnostmi, kadar je
ta odsoten. Če sta odsotna oba, vodi sejo skupščine član, ki
ga izbere skupščina na predlog generalnega direktorja.”

13. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Način in roke sklica, vodenja in vzdrževanja reda na

sejah, načina odločanja, vsebine zapisnika in druga vpraša-
nja določi skupščina s poslovnikom.”

14. člen
V drugem odstavku 22. člena se črtata besedi “in zade-

ve” ter se nadomestita z besedama “ter naloge”.

15. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
1. oblikuje predlog finančnega načrta zavoda in ga po-

sreduje v sprejem skupščini;
2. obravnava in spremlja sistemska vprašanja s področja

zdravstvenega zavarovanja ter daje pobude za spremembe;
3. skladno z določili zakona potrjuje letno poročilo;
4. sprejema začasne ukrepe za sanacijo presežkov od-

hodkov nad prihodki;
5. odloča o pristopu k dogovoru za izvajanje progra-

mov zdravstvenih storitev in oblikovanju izhodišč za njegovo
izvajanje;

6. predlaga skupščini zavoda razporeditev presežka;
7. v skladu s splošnim aktom odloča o odlogu, zmanj-

šanju ali odpisu prispevkov za obvezno zdravstveno zavaro-
vanje posameznim zavezancem in drugih obveznosti posa-
meznih zavezancev;

8. odloča o zvišanju prispevne stopnje za poškodbe pri
delu in poklicno bolezen;

9. odloča o uporabi rezervnih sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja;

10. obravnava in sprejema poročila o poslovanju med
letom in o tem po potrebi poroča skupščini;

11. sprejme sklep o razpisu za sklepanje pogodb za
opravljanje programa zdravstvenih storitev;

12. odloča o načinu odpisa primanjkljajev, neplačanih
in zastaranih terjatev ter o odpisu sredstev zavoda;

13. sprejema pravilnik o notranji organizaciji zavoda in
druge splošne akte zavoda, razen aktov, za katere je poo-
blaščen generalni direktor zavoda;

14. v okviru finančnega načrta med letom prerazporeja
sredstva po posameznih namenih;

15. določa materialne okvire in pogoje za delo službe
zavoda;

16. objavlja razpis za generalnega direktorja in predla-
ga kandidata;

17. določa vsebino in sklepa pogodbo o zaposlitvi za
generalnega direktorja;

18. daje mnenje k imenovanju pomočnikov generalne-
ga direktorja ter k imenovanju direktorjev območnih in po-
dročnih enot;

19. imenuje predsednika in člane zdravniških komisij
prve in druge stopnje;

20. imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje
določenih nalog s svojega delovnega področja in jim določa
delovno področje;

21. imenuje predstavnike zavoda v organe upravljanja
zdravstvenih zavodov, v nadzorni svet Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice d.v.z. ter predlaga skupščini kandidate, ki jih
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ta imenuje v skupščino Vzajemne zdravstvene zavarovalnice
d.v.z.;

22. obravnava poročilo o izvajanju nadzora in o ukre-
pih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti;

23. predlaga skupščini sprejem aktov iz njene pristoj-
nosti;

24. opravlja druge izvršilne naloge in odloča o vpraša-
njih zdravstvenega zavarovanja, za katere ni izrecno pristoj-
na skupščina.

Upravni odbor lahko v primerih iz 10., 14., 15. in 22.
točke prejšnjega odstavka, prenese pooblastilo na generalne-
ga direktorja. Obseg pooblastila določi v sklepu o pooblastitvi.«

16. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Upravni odbor je sklepčen in lahko veljavno odloča,

če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica

navzočih članov upravnega odbora.”

17. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Članu upravnega odbora predčasno preneha mandat

v primeru:
· njegove smrti;
· prenehanja lastnosti člana skupščine;
· izgube statusa predstavnika skupine;
· razrešitve ali pismene odpovedi;
· predstavniku delavcev zavoda tudi v primeru preneha-

nja delovnega razmerja v zavodu.”

18. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Generalni direktor zavoda ima zlasti naslednje pristoj-

nosti in pooblastila:
1. predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo

ter poslovanje zavoda;
2. poroča skupščini in upravnemu odboru o poslova-

nju zavoda;
3. zagotavlja zakonitost poslovanja in pogoje za delo

ter izvršuje sklepe organov upravljanja zavoda;
4. lahko zadrži sklep upravnega odbora, s katerim se

lahko povzročijo motnje v poslovanju ali izguba zavodu, in ga
predloži v odločitev skupščini;

5. zadrži nezakoniti sklep upravnega odbora in sproži
ustrezni sodni postopek;

6. podpisuje akte, listine, pogodbe in druge dokumen-
te, ki se nanašajo na poslovanje zavoda;

7. objavlja razpis programov in storitev;
8. predlaga strategijo razvoja zdravstvenega zavarova-

nja in poslovno politiko zavoda, splošne akte zavoda in
ukrepe za njihovo izvajanje;

9. v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja
sredstva zavoda po posameznih namenih in po območjih;

10. v skladu s predpisi odloča o uporabi tekočih likvid-
nostnih sredstev in o prerazporeditvi sredstev znotraj finan-
čnega načrta službe zavoda;

11. sprejema ukrepe, ki izhajajo iz odločb Računskega
sodišča Republike Slovenije;

12. v skladu s finančnim načrtom in planom nabav
osnovnih sredstev odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu
osnovnih sredstev do obsega, ki ga določi upravni odbor;

13. določa plan kadrov in izobraževanja;
14. izdaja odločbe na prvi oziroma drugi stopnji;
15. imenuje in razrešuje direktorje področij, direktorje

območnih in področnih enot;

16. imenuje druge delavce s posebnimi pooblastili za-
voda in sklepa pogodbe o zaposlitvi;

17. imenuje skupino za pogajanje z izvajalci zdravstve-
nih storitev ter sklepa pogodbe z izvajalci;

18. v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, usmeri-
tvami in stališči upravnega odbora usklajuje plače in nado-
mestila, potrjuje povrnitev materialnih stroškov in nadome-
stila za službena potovanja ter druge materialne stroške;

19. predlaga pravilnik o notranji organizaciji zavoda in
izdaja pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ter druge splo-
šne akte, ki jih po tem statutu ne sprejema skupščina ali
upravni odbor ter posamične akte;

20. daje mnenje zavoda pred izdajo koncesije za oprav-
ljanje zasebne zdravstvene dejavnosti;

21. imenuje člane komisij, predstavnike zavoda v arbi-
traže in člane delovnih skupin ter jim določa naloge;

22. odloča o disciplinski odgovornosti delavcev zavo-
da in izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonom in
kolektivno pogodbo delavcev zdravstvenega zavarovanja Slo-
venije;

23. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolek-
tivno pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti
zavoda.

Generalni direktor lahko v primerih iz 14. točke prej-
šnjega odstavka prenese pooblastilo na drugega delavca.”

19. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Generalnega direktorja zavoda po izvedenem javnem

razpisu na predlog upravnega odbora, imenuje skupščina za
dobo 4 let.”

V drugem odstavku se za besedama “Državni zbor”
dodata besedi “Republike Slovenije”.

20. člen
V prvem odstavku 32. člena se za besedo “razpis”

dodajo besede “za generalnega direktorja”.

21. člen
Črtajo se 35., 36., 37. in 38. člen.

22. člen
V 39. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
“5. na predlog direktorja območne enote predlagajo

predstavnike zavarovancev v organe upravljanja zdravstve-
nih zavodov na svojem območju, ki jih imenuje upravni od-
bor;”

Dodata se novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
“6. skladno z določili statuta Vzajemne zdravstvene

zavarovalnice d.v.z. sodelujejo v postopkih imenovanja čla-
nov skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z.;

7. obravnavajo poslovno poročilo s poročilom o nadzo-
rih opravljenih na območju Območne enote, delovni in fi-
nančni načrt zavoda in dajejo pobude za izboljšanje njego-
vega dela;”

Sedanja 6. točka postane 8. točka.

23. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Generalni direktor zavoda ima direktorje za posamez-

na področja, opredeljena s pravilnikom o notranji organiza-
ciji zavoda in svetovalce.”

24. člen
Črta se prvi odstavek 43. člena. V drugem odstavku se

črta beseda “Druge”.
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25. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Posamezna pooblastila iz svoje pristojnosti lahko ge-

neralni direktor s splošnim ali posamičnim pooblastilom pre-
nese na direktorje področij ter na direktorje območnih in
področnih enot zavoda.

Za uresničevanje Strateškega razvojnega programa za-
voda določi generalni direktor posamezne nosilce nalog in
jih zadolži ter pooblasti za uresničevanje zaupanih nalog.”

26. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Direktorji področij ter direktorji območnih in področ-

nih enot podpisujejo akte in listine, ki se nanašajo na njihovo
delovno področje oziroma delovno področje organizacijske
enote, ki jo vodijo.”

27. člen
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Direktor območne oziroma področne enote zavoda je

pooblaščen in odgovoren za:
1. zakonitost poslovanja območne enote ter izvajanje

finančnega načrta zavoda v okviru finančnega načrta ob-
močne enote;

2. sklepanje pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev;
3. sklepanje pogodb za zagotovitev dejavnosti območ-

ne oziroma področne enote, v skladu s finančnim načrtom
in planom nabav osnovnih sredstev;

4. zagotavljanje izvajanja področne dejavnosti in stro-
kovne povezanosti pri opravljanju dejavnosti po območnih
enotah;

5. odrejanje nadzora izvajalcev zdravstvenih storitev;
6. izbiro delavcev in sklepanje pogodb o zaposlitvi v

območni oziroma področni enoti zavoda in za odločanje o
drugih zadevah s področja delovnih razmerij delavcev ob-
močne oziroma področne enote, v skladu s kadrovskim
planom zavoda in usmeritvami, ki jih sprejmejo organi uprav-
ljanja zavoda;

7. izdajanje odločb na prvi stopnji;
8. sprejemanje in izvajanje ukrepov, ki izhajajo iz ugo-

tovitev notranje revizije zavoda;
9. pripravo predloga generalnemu direktorju za izdajo

mnenja pred izdajo koncesije za opravljanje zasebne zdrav-
stvene dejavnosti na območju območne enote;

10. podpisovanje drugih aktov in opravljanje drugih na-
log, ki se nanašajo na poslovanje območne oziroma po-
dročne enote.”

28. člen
Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Na sedežu zavoda poslujejo direkcija, področna eno-

ta informacijski center in območna enota Ljubljana.”

29. člen
Tretji odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Območne enote zavoda so:
Območna enota Celje, s sedežem v Celju z izpostava-

mi v Laškem, Slovenskih Konjicah, Šentjurju pri Celju, Šmar-
jah pri Jelšah in Žalcu.

Območna enota Koper, s sedežem v Kopru z izposta-
vami v Ilirski Bistrici, Izoli, Piranu, Postojni in Sežani.

Območna enota Kranj, s sedežem v Kranju z izpostava-
mi na Jesenicah, v Radovljici, Škofji Loki in Tržiču.

Območna enota Krško, s sedežem v Krškem z izposta-
vami v Brežicah in Sevnici.

Območna enota Ljubljana, s sedežem v Ljubljani z
izpostavami v Cerknici, Domžalah, Grosuplju, Hrastniku, Idri-
ji, Kamniku, Kočevju, Litiji, Logatcu, Ribnici, Trbovljah, na
Vrhniki in v Zagorju.

Območna enota Maribor, s sedežem v Mariboru z izpo-
stavami v Lenartu, Ormožu, na Ptuju in v Slovenski Bistrici.

Območna enota Murska Sobota, s sedežem v Murski
Soboti z izpostavami v Gornji Radgoni, Lendavi in Ljuto-
meru.

Območna enota Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici
z izpostavama v Ajdovščini in Tolminu.

Območna enota Novo mesto, s sedežem v Novem
mestu z izpostavami v Črnomlju, Metliki in Trebnjem.

Območna enota Ravne na Koroškem, s sedežem v
Ravnah na Koroškem z izpostavami v Mozirju, Radljah ob
Dravi, Slovenj Gradcu in Velenju.”

30. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Poleg območnih enot iz 45. člena tega statuta, se

nova območna enota lahko oblikuje za območje več občin
ali upravnih enot, če na območju teh delujejo izvajalci osnov-
ne zdravstvene dejavnosti v celotnem obsegu, ki ga določa
zakon o zdravstveni dejavnosti, izvajalci specialistične in
bolnišnične dejavnosti in lekarna z dejavnostmi, ki jih pred-
pisuje zakon o lekarniški dejavnosti ter, če zavod ugotovi
potrebo in lahko zagotovi prostorske, tehnične, kadrovske
in materialne pogoje za delo območne enote.”

31. člen
Črta se 52. člen.

32. člen
Črta se peti odstavek 53. člena.

33. člen
V 55. členu se črtata besedi “in izvide”.

34. člen
Za 55. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi

“Projektno delo” in nov 55.a člen, ki se glasi:
“Strateški razvojni program zdravstvenega zavarovanja

Republike Slovenije zavod uresničuje s posameznimi pro-
jekti ali programi projektov (v nadaljnjem besedilu: projekti).
Projekti se izvajajo kot:

· interni projekti v okviru zavoda;
· eksterni projekti ob sodelovanju zunanjih partnerjev

(Ministrstvo za zdravje, pristojne zbornice, združenja zdrav-
stvenih zavodov in drugih zavodov ter organizacij, ki oprav-
ljajo zdravstveno dejavnost).

Zavod lahko izvaja projekte tudi za druge naročnike, če
ima za to proste zmogljivosti in če je delo v skladu z dejav-
nostjo zavoda.”

35. člen
Črta se drugi odstavek 56. člena.

36. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod načrtuje svoje finančno poslovanje s finančnim

načrtom tako, da v njem predvidi prihodke in druge prejemke
ter odhodke in druge izdatke za obdobje, za katerega se
finančni načrt sprejme. Podlage so temeljna ekonomska izho-
dišča in predpostavke v proračunskem memorandumu ter
usmeritve o programu storitev in obsegu denarnih terjatev za
izvajanje pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja.”



Stran 7922 / Št. 76 / 28. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije

37. člen
Doda se nov 57.a člen, ki se glasi:
“Če finančni načrt ni sprejet do začetka obdobja, na

katerega se nanaša, se finančno poslovanje zavoda začasno
opravlja na podlagi finančnega načrta za preteklo obdobje.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri  mese-
ce. Če v tem roku ni sprejet finančni načrt, se začasno
financiranje podaljša s posebnim sklepom skupščine zavoda.

Če o sprejetem finančnem načrtu, ki je bil posredovan
Vladi Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije ni odlo-
čila, se finančno poslovanje zavoda do pridobitve soglasja
opravlja po sprejetem finančnem načrtu.”

38. člen
Doda se nov 57.b člen, ki se glasi:
“Rebalans finančnega načrta zavoda pomeni spremem-

be v obsegu prvotno načrtovanih prihodkov in drugih pre-
jemkov ter odhodkov in drugih izdatkov.

Rebalans finančnega načrta se sprejme na način kot
se sprejema finančni načrt.”

39. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če zavod med letom ob obračunih oceni in ugotovi,

da dotok sredstev ne zagotavlja nemotenega izvajanja zdrav-
stvene dejavnosti, lahko predlaga Državnemu zboru Repub-
like Slovenije ustrezno spremembo prispevnih stopenj za
obvezno zdravstveno zavarovanje.”

Črta se drugi odstavek.

        40. člen
Črta se 59. člen.

41. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če zavod ob zaključnem računu, po pokritju vseh

obveznosti, ugotovi presežek iz naslova obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja, ga:

1. prenese v naslednje leto za financiranje obveznega
zdravstvenega zavarovanja;

2. razporedi za izvajanje programov za krepitev zdravja
in programov, ki prispevajo k dvigu kakovosti zdravstvenega
varstva in znižanju stroškov zdravstvenega zavarovanja;

3. razporedi za razširitev materialne osnove dela zavo-
da in druge namene.”

42. člen
Črta se 61. člen.

43. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod posluje preko enotnega žiro računa zavoda in

računov območnih in področnih enot. Zavod ima tudi druge
račune, v skladu z zakonom.”

Črta se prvi stavek drugega odstavka.
Dodajo se novi tretji, četrti, peti, in šesti odstavek, ki se

glasijo:
“Generalni direktor ali delavec, ki ga generalni direktor

za to pooblasti, po načelu dobrega in skrbnega gospodarja
in v skladu s predpisi, upravlja s prostimi denarnimi sredstvi
na žiro računu zavoda.

Zavod se lahko likvidnostno zadolži iz sredstev držav-
nega proračuna za poslovanje zavoda v okviru finančnega
načrta zavoda, o čemer odloča generalni direktor in o tem
obvesti upravni odbor.

Zavod se lahko zadolžuje in izdaja poroštva pod pogoji,
ki jih določajo veljavni predpisi, o čemer odloča upravni
odbor zavoda.

Zavod se pri poslovanju s finančnimi sredstvi vključi v
sistem enotnega zakladniškega računa pod pogoji in na
način, kot to urejajo zakonski predpisi.”

44. člen
V 63. členu se pred besedama “devizni račun” doda

beseda “lahko”.

45. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod oblikuje rezervni sklad po zaključnem računu

tako, da vanj nameni najmanj 25% presežkov prihodkov nad
odhodki, zmanjšanimi za neporabljene načrtovane izdatke,
prenesene v realizacijo v naslednje obračunsko obdobje, in
to toliko časa, da rezervni sklad doseže 25% povprečnega
mesečnega prihodka iz prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje po zaključnih računih v zadnjih treh letih.

Rezervna sredstva se uporabijo za pokrivanje nepredvi-
denih in povečanih izdatkov, ki so posledica epidemij, ele-
mentarnih nesreč, pokritja primanjkljaja ali drugih rizikov v
skladu z zakonom.”

46. člen
Doda se nov 65.a člen, ki se glasi:
“Generalni direktor predloži upravnemu odboru v potr-

ditev predlog letnega poročila zavoda.
Po prejemu končnega revizijskega poročila Računske-

ga sodišča se le-to predloži na prvo naslednjo redno sejo
skupščine.”

47. člen
Črta se 66. člen.

48. člen
V 69. členu se v 2. točki črtajo besede “in obračunava-

njem zavarovalnin iz prostovoljnega”; v 5. točki se črtajo
besede “in zavarovalnih premij”.

49. člen
V prvem odstavku 70. člena se za besedo “Nadzor”

dodajo besede “iz prejšnjega člena”.

50. člen
V prvem odstavku 71. člena se za besedama “general-

nemu direktorju” dodajo besede, “direktorjem območnih in
področnih enot”.

51. člen
Doda se nov 72.a člen, ki se glasi:
“Poleg računovodskega kontroliranja podatkov, ki jih

zagotavljajo službe zavoda, ima zavod organizirano notranje
revidiranje poslovanja, ki deluje po načelih revizijske stroke
in je neposredno podrejeno in odgovorno generalnemu di-
rektorju.”

52. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Splošni akti zavoda so pravilniki, pravila, poslovniki,

sklepi in navodila za izvajanje obveznega zdravstvenega za-
varovanja. S splošnimi akti zavod določa in ureja:

1. obseg zdravstvenih storitev, standarde in normative
ter kriterije za razvrščanje zdravil;
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2. postopek in način uveljavljanja pravic iz zdravstvene-
ga zavarovanja;

3. volitve in imenovanje članov v organe upravljanja
zavoda;

4. potek in način dela skupščine;
5. obliko in vsebino listin in drugih obrazcev za uresni-

čevanje zdravstvenega zavarovanja;
6. notranjo organizacijo zavoda;
7. potek in način dela upravnega odbora;
8. varstvo osebnih podatkov zavarovanih oseb in zau-

pne dokumentacije;
9. finančno poslovanje in računovodstvo;
10. izvajanje projektov;
11. delo notranje revizije in skupin za nadzor izvajanja

programov zdravstvenih storitev;
12. sistemizacijo delovnih mest zavoda;
13. druge zadeve.
Delovna razmerja in plače delavcev zavoda urejajo za-

kon, kolektivna pogodba med delavci zavoda in zavodom ali
pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor.”

53. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Skupščina sprejema splošne akte iz 1., 2., 3. in 4.

točke prvega odstavka prejšnjega člena.
Upravni odbor zavoda sprejema splošne akte iz 5. in 7.

točke prvega odstavka prejšnjega člena.
Splošne akte iz 6., 9., 10., 11. in 12. točke prvega

odstavka prejšnjega člena izda generalni direktor zavoda.
Generalni direktor zavoda izda tudi druge akte, s katerimi se
uresničujejo funkcije zavoda in urejajo razmerja v zvezi z
izvajanjem stanovanjske pomoči delavcem, uporabo počit-
niških zmogljivosti, izobraževanjem delavcev in druga vpra-
šanja, ki so vezana na poslovanje in organizacijo dela
zavoda.”

54. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Splošni akti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 74.

člena tega statuta se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.”

55. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O ugovorih zoper posamične akte in zahtevah za var-

stvo pravic delavcev zavoda odloča komisija za varstvo pra-
vic. Pristojnosti komisije so opredeljene v kolektivni pogodbi
oziroma splošnih aktih zavoda.

Komisija iz prejšnjega odstavka ima pet članov. Ime-
nuje jih generalni direktor na predlog sindikata delavcev
zavoda. Člani komisije med seboj izberejo predsednika in
namestnika predsednika. Mandat članov komisije traja štiri
leta.”

56. člen
Prvi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Organi upravljanja zavoda, direktorji območnih in po-

dročnih enot so dolžni obveščati delavce zavoda o vseh
zadevah, ki se nanašajo na poslovanje zavoda, zlasti o zade-
vah, določenih s kolektivno pogodbo.”

57. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Disciplinska komisija ima dvanajst članov in njihovih

namestnikov. Člane disciplinske komisije in namestnike ime-
nuje generalni direktor izmed kandidatov, ki jih predlagajo

območne in področne enote ter direkcija zavoda. Predse-
dnika in namestnika predsednika disciplinske komisije izvo-
lijo člani komisije med seboj.

O ugovorih zoper odločbo disciplinskega organa prve
stopnje odloča komisija za varstvo pravic iz 80. člena tega
statuta.”

58. člen
V prvem stavku 84. člena se beseda “dela” nadomesti

z besedo “odloča”.

59. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Kadar odločajo o gmotnih in socialnih pravicah delav-

cev, delovnih pogojih in delovnih razmerah, so organi uprav-
ljanja in drugi pristojni delavci zavoda dolžni obravnavati
mnenje in predloge sindikata in se o njih opredeliti pred
sprejemom dokončne odločitve.”

60. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod upravlja z zbirkami osebnih podatkov ter vzpo-

stavi in vodi katalog zbirk osebnih podatkov skladno z dolo-
čili posebnega zakona, ki ureja področje varstva osebnih
podatkov.

Zavod sprejme pravilnik o postopkih in ukrepih za zava-
rovanje osebnih in zaupnih podatkov, v katerem opredeli
načine in postopke za zagotovitev varstva osebnih podat-
kov, ki jih vsebujejo zbirke podatkov, s katerimi upravlja
zavod.”

61. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Člani organov upravljanja in delavci zavoda so dolžni

varovati vse podatke o zavarovanih osebah kot poslovno
skrivnost, predvsem podatke o zdravstvenem stanju posa-
meznika in vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja,
kolikor so jim ti podatki dosegljivi zaradi narave njihovega
dela.

Podatkov iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno posredo-
vati drugim osebam oziroma javnosti in tudi ne objavljati na
način, ki bi omogočal razkriti posameznika, na katerega se
nanašajo, razen če to s pisnim soglasjem dovoli oseba na
katero se osebni podatki nanašajo, za mladoletne osebe in
za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki ali na
zahtevo sodišča.”

 62. člen
K tem spremembam in dopolnitvam daje soglasje Vla-

da Republike Slovenije.

63. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0301-1/2-00
Ljubljana, dne 11. decembra 2000.

Podpredsednik
Skupščine Zavoda

za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ladislav Rožič l. r.
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4004. Poročilo o gibanju plač za julij 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 julij 2001

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2001 je znašala 210.116 SIT in je bila za
0,4 odstotka višja kot junija 2001.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2001 je znašala 132.290 SIT in je bila za
0,6 odstotka višja kot junija 2001.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj 2001
– julij 2001 je znašala 209.996 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za julij 2001
na avgust 2000 – julij 2001 znaša 102,3.

Št. 941-15-21/2001
Ljubljana, dne 19. septembra 2001.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

BREZOVICA

4005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brezovica za leto 2001

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98) in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 11. člena statuta Obči-
ne Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občin-
ski svet občine Brezovica na 22. redni seji, ki je bila dne 13.
9. 2001, na predlog župana sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brezovica za leto 2001

1. člen

V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2001
(Uradni list RS, št. 9/01) se 5. člen spremeni tako, da se
glasi:

Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:

SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki občinskega proračuna 767,590.000
II. Odhodki občinskega proračuna 906,390.000
III. Presežek prihodkov (I–II) –138,800.000

B) Račun finančnih terjatev
IV. Prejeta vračila danih posojil –
V. Dana posojila –
VI. Prejeta minus dana posojila –
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki ter saldo

prejetih in danih posojil –138,800.000

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje (VIII–IX) –
XI. (Povečanje) zmanjšanje (VII–X) –138,800.000
XII. Prenos presežka iz preteklega leta +138,800.000
XIII. Povečanje/zmanjšanje sredstev na računu –



Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 28. 9. 2001 / Stran 7925

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in
odhodkov.

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

dnem listu RS.

Št. 25/2001
Brezovica, dne 20. septembra 2001.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE

4006. Odlok o višini in namenu porabe sredstev
proračunske rezerve za odpravo posledic
pozebe in neurja s točo v letu 2001 v Občini
Brežice

Na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 26. redni seji dne 10. 9. 2001 sprejel

O D L O K
o višini in namenu porabe sredstev proračunske
rezerve za odpravo posledic pozebe in neurja s

točo v letu 2001 v Občini Brežice

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določi višina, kriteriji in namen pora-

be sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic poze-
be in neurja s točo v letu 2001.

II. VIŠINA SREDSTEV

2. člen
Za odpravo posledic pozebe in toče v letu 2001 se iz

proračunske rezerve nameni 4,000.000 SIT ter za odpravo
posledic neurja na stari šoli Bizeljsko, Kumrovška 5, Bizelj-
sko, 1,580.875 SIT in na gasilskem domu v Gaberju
1,495.938 SIT.

3. člen
Namen razdelitve sredstev proračunske rezerve za od-

pravo posledic pozebe in neurja s točo v letu 2001, je
pomagati organizacijam proizvajalcev s sedežem v Občini
Brežice za delno kritje izpada prihodka v tekoči kmetijski
proizvodnji in izpada prihodka pri odkupu pridelkov ter sani-
rati streho na stari šoli Bizeljsko in na gasilskem domu v
Gaberju.

4. člen
Osnova za dodelitev sredstev je prijava škode občinski

komisiji na predpisanih obrazcih v roku, ki je bil določen za
zbiranje prijav. Upoštevajo se cene in ha pridelki, ki jih
določi Državna komisija za elementarne nesreče ter % po-

škodovanosti, ki ga določi občinska komisija za elementar-
ne nesreče. Višina sredstev se dodeli linearno glede na
višino verificirane škode in višino sredstev določenih s tem
odlokom.

Osnova za dodelitev sredstev za sanacijo strehe na
stari šoli Bizeljsko in strehe na gasilskem domu v Gaberju je
prijava škode in ocene stroškov najnujnejše sanacije.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-226/01-3
Brežice, dne 10. septembra 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r

CERKVENJAK

4007. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Cerkvenjak

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94) je Občinski svet občine Cerkvenjak
na 20. redni seji dne 5. 8. 2001 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Cerkvenjak

I
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je

kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah
v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine
sorazmerno število glasov volivcev, ki jih je dobila na voli-
tvah.

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.

Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kan-
didate na zadnjih volitvah v občinski svet občine se dodeli
30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to
stranko.

Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih na-
log.

II
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank,

se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka določenega v četrtem odstavku 1. točke tega skle-
pa.

III
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo enkrat

letno.
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IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

financiranju političnih strank v Občini Cerkvenjak (Uradni list
RS, št. 67/99).

V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 41410-009/99
Cerkvenjak, dne 5. septembra 2001.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

4008. Sklep o soglasju k sklepu Občinskega sveta
občine Sv. Andraž o priključitvi podružnične OŠ
Vitomarci k OŠ Cerkvenjak kot matični šoli

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Ura-
dni list RS, št. 26/99), 41. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96
in 23/969) ter 9. člena uredbe o merilih za oblikovanje
javne mreže osnovnih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in
27/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 20. redni seji
dne 5. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o soglasju k sklepu Občinskega sveta občine Sv.
Andraž o priključitvi podružnične OŠ Vitomarci k

OŠ Cerkvenjak kot matični šoli

I
Občinski svet občine Cerkvenjak daje soglasje k skle-

pu Občinskega sveta občine Sv. Andraž, št. 64/01-979, z
dne 16. 8. 2001, o priključitvi podružnične OŠ Vitomarci k
OŠ Cerkvenjak, kot matični šoli.

II
Z ustanovitvenim aktom JVVIVIZ OŠ Cerkvenjak se do-

loči nov šolski okoliš in območje podružnične šole Sv. An-
draž, ter uredijo razmerja glede ustanoviteljskih, upravljal-
skih in drugih pravic in obveznosti.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 64000-004/2001
Cerkvenjak, dne 5. septembra 2001.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

4009. Sklep o združevanju sredstev za izgradnjo
transformatorskih postaj

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 15. člena statuta

Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) in 3. člena
odloka o komunalnem prispevku v Občini Cerkvenjak (Ura-
dni list RS, št. 78/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak
na 17. redni seji sprejel

S K L E P
o združevanju sredstev za izgradnjo

transformatorskih postaj

I
Uporabniki električne energije, ki imajo priključke na

območju za katero se gradi ali rekonstruira transformatorska
postaja in omrežje so dolžni sofinancirati del stroškov iz-
gradnje ali rekonstrukcije transformatorske postaje v višini
10.000 SIT po posameznem priključku.

II
Lastniki priključkov na javno omrežje za distribucijo

električne energije, ki so poravnali stroške komunalnega
prispevka za gradnjo in jim je bil v prispevku obračunan tudi
priključek na javno elektro omrežje, so oproščeni sofinanci-
ranja izgradnje ali rekonstrukcije transformatorskih postaj in
omrežja za dobo dveh let od dneva plačila komunalnega
prispevka.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji Občin-

skega sveta občine Cerkvenjak.

Št. 41405-001/2001
Cerkvenjak, dne 17. januarja 2001.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

4010. Sklep o prispevku za prvo priključitev na javno
vodooskrbno omrežje ali rekonstrukcijo omrežja
v Občini Cerkvenjak

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Ura-
dni list RS, št. 26/99), 8. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 93/98), 15. čle-
na odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 63/00) je Občinski svet
občine Cerkvenjak na 20. redni seji dne 5. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o prispevku za prvo priključitev na javno

vodooskrbno omrežje ali rekonstrukcijo omrežja
v Občini Cerkvenjak

1. člen
Za priključitev na javno vodovodno omrežje na obmo-

čju Občine Cerkvenjak, plačajo vsi bodoči uporabniki vode
prispevek, in sicer:

– ob prvi priključitvi na javno omrežje 180.000 SIT,
– ob rekonstrukciji omrežja 60.000 SIT.

2. člen
Znesek prispevka predstavlja prispevek za priključitev

novih priključkov ali že obstoječih priključkov na rekonstrui-
rano ali novo izgrajeno javno vodovodno omrežje za indivi-
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dualne enostanovanjske hiše, oziroma za lokal za opravlja-
nje gospodarske ali druge dejavnosti.

Zavezanci za prispevek ob rekonstrukciji omrežja so
vsi lastniki priključkov, ki so priključeni na primarni ali sekun-
darni vod, ki se rekonstruira.

Zavezanci za prispevek ob prvi priključitvi pa so zainte-
resirani uporabniki, ki se prvič priključujejo na primarni ali
sekundarni vod, ki se rekonstruira.

Višina prispevka za več priključkov v dvo- ali večstano-
vanjskih enotah znaša se določi tako, da višina prispevka iz
prvega člena tega sklepa pomnoži s faktorjem 0,7.

Uporabnik je oproščen plačila prispevka za rekonstruk-
cijo omrežja:

– v celoti, če je plačal stroške komunalnega prispevka
za priključitev na javni vodooskrbni sistem v zadnjem letu dni
pred izvedbo rekonstrukcije,

– 50%, če je plačal stroške komunalnega prispevka za
priključitev na javni vodooskrbni sistem v času dveh let pred
letom izvedbe rekonstrukcije.

3. člen
Prispevek se uporabniku odmeri z upravno odločbo, ki

jo izda Občinska uprava občine Cerkvenjak. Uporabnik ima
možnost prispevek poravnati v enem ali največ desetih za-
porednih mesečnih obrokih. Po poravnanem zadnjem obro-
ku mu občinska uprava izda ustrezno potrdilo za priključitev
na javno vodovodno omrežje, na podlagi katerega mu uprav-
ljalec javnega vodooskrbnega sistema, izvede priključek v
skladu z veljavnimi predpisi.

4. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravlja-

lec vodovoda v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
Plačani prispevek za rekonstrukcijo omrežja zajema

stroške izvedbe priključka.
Stroški izvedbe novega priključka na javno vodovodno

omrežje v prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik na
podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem javnega vodo-
vodnega omrežja.

5. člen
Zbrana sredstva prispevkov za rekonstrukcijo in izgrad-

njo vodovodnega omrežja, se bodo zbirala na posebnem
kontu proračuna Občine Cerkvenjak in so strogo namenska
ter se lahko uporabljajo samo za:

– raziskave in zagotavljanje novih virov pitne vode;
– rekonstrukcije in posodobitve obstoječega javnega

omrežja;
– izgradnjo novih vodovodnih omrežij.

6. člen
Zaradi slabih socialnih razmer se lahko uporabniku

delno zniža prispevek za rekonstrukcijo. O delnem znižanju
oziroma oprostitvi plačila prispevka odloči občinski svet. Kot
merilo za znižanje oziroma oprostitev se smiselno uporablja-
jo določila odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča, nanašajo se na oprostitev plačila nadomestila.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35205-002/99
Cerkvenjak, dne 5. septembra 2001.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

4011. Sklep o prispevku za priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v
Občini Cerkvenjak

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Ura-
dni list RS, št. 26/99), 8. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 93/98), 15.
člena odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 63/00) je Občinski
svet občine Cerkvenjak na 20. redni seji dne 5. 9. 2001
sprejel

S K L E P
o prispevku za priključitev na javno

kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v
Občini Cerkvenjak

1. člen
Za priključitev na javno javno kanalizacijsko omrežje in

čistilno napravo na območju Občine Cerkvenjak, plačajo vsi
bodoči uporabniki vode prispevek, in sicer:

– za priključitev na kanalizacijsko omrežje 120.000
SIT,

– za priključitev na čistilno napravo 30.000 SIT.

2. člen
Znesek prispevka predstavlja priključnino za priključi-

tev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo za
individualne enostanovanjske hiše, oziroma za lokal za oprav-
ljanje gospodarske ali druge dejavnosti.

Višina prispevka za več priključkov v dvo- ali večstano-
vanjskih enotah znaša se določi tako, da višina prispevka iz
prvega člena tega sklepa pomnoži z faktorjem 0,7.

Uporabnik je oproščen plačila prispevka za priključitev
na omrežje:

– v celoti, če je plačal stroške komunalnega opremlja-
nja s kanalizacijo v zadnjem letu dni pred izvedbo priključitvi-
jo,

– 50%, če je plačal stroške komunalnega opremljanja
s kanalizacijo v času dveh let pred letom priključitve.

3. člen
Prispevek se uporabniku odmeri z upravno odločbo, ki

jo izda Občinska uprava občine Cerkvenjak. Uporabnik ima
možnost prispevek poravnati v enem ali največ dvanajstih
zaporednih mesečnih obrokih. Po poravnanem zadnjem
obroku mu občinska uprava izda ustrezno potrdilo za priklju-
čitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, na
podlagi katerega mu upravljalec javnega kanalizacijskega
omrežja in čistilne naprave, izda soglasje za izvedbo pri-
ključka v skladu z veljavnimi predpisi.

4. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje se izvede

pod nadzorom upravljalca javnega kanalizacijskega omre-
žja in čistilne naprave v skladu z veljavnimi tehničnimi
predpisi.

Stroški izvedbe priključka na javno vodovodno omrežje
v prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik na podlagi
pogodbe, ki jo sklene z izvajalcem priključka.

5. člen
Zbrana sredstva prispevkov za izgradnjo javnega kana-

lizacijskega omrežja in čistilne naprave se bodo zbirala na
posebnem kontu proračuna Občine Cerkvenjak in so strogo
namenska ter se lahko uporabljajo samo za:
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– raziskave in zagotavljanje zmanjševanja obremenje-
vanja okolja,

– rekonstrukcije in posodobitve obstoječega kanaliza-
cijskega sistema in čistilne naprave,

– izgradnjo nove kanalizacije.

6. člen
Zaradi slabih socialnih razmer se lahko uporabniku

delno zniža ali se ga oprosti plačila prispevka za priključitev.
O delnem znižanju oziroma oprostitvi plačila prispevka odlo-
či občinski svet. Kot merilo za znižanje oziroma oprostitev se
smiselno uporabljajo določila odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča, nanašajo se na oprostitev plačila
nadomestila.

Priključnine so oproščeni tudi objekti javne infrastruk-
ture in objekti v lasti Občine Cerkvenjak.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35205-002/99
Cerkvenjak, dne 5. septembra 2001.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

4012. Pravilnik o pridobivanju in dodeljevanju sredstev
za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega
gospodarstva, turizma in kmetijstva v Občini
Cerkvenjak

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Ura-
dni list RS, št. 26/99), 36. člena zakona o kmetijstvu (Ura-
dni list RS, št. 54/00) je Občinski svet občine Cerkvenjak
na 20. redni seji dne 5. 9. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o pridobivanju in dodeljevanju sredstev za

ohranjanje in pospeševanje razvoja malega
gospodarstva, turizma in kmetijstva v Občini

Cerkvenjak

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in posto-

pek za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva, turizma in kmetijstva v Občini
Cerkvenjak.

2. člen
Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega

gospodarstva, turizma in kmetijstva v Občini Cerkvenjak se
pridobivajo v okviru sredstev proračuna Občine Cerkvenjak
za tekoče leto.

3. člen
Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega

gospodarstva, turizma in kmetijstva v Občini Cerkvenjak, se
po tem pravilniku lahko uporabljajo za:

– subvencije, regrese in dotacije,
– subvencioniranje obrestih mer.

4. člen
Sredstva za subvencijo obrestne mere se dodelijo za

naslednje namene:
a) na področju malega gospodarstva in turizma za:
– nakup, gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo prosto-

rov namenjenih poslovni dejavnosti,
– nakup opreme – osnovnih sredstev,
– razširitev in posodobitev obstoječih proizvodnih in

storitvenih kapacitet;
b) na področju kmetijstva za:
– gradnjo, prenovo, adaptacijo gospodarskih objektov

kmetije,
– razširitev, posodobitev ter pridobivanje novih zmoglji-

vosti v osnovni kmetijski dejavnosti (nakup kmetijskih stro-
jev…),

– razširitev, posodobitev ter pridobivanje novih zmoglji-
vosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji (strojna idr. opre-
ma...),

– nakup kmetijskih zemljišč.

5. člen
Za posojilo s subvencionirano obrestno mero lahko

zaprosijo prosilci s sedežem na območju Občine Cerkve-
njak:

– samostojni podjetniki, ki opravljajo gospodarsko de-
javnost kot svoj edini poklic,

– male in srednje velike družbe v zasebni lasti,
– fizične osebe, ki so pri pristojnem upravnem organu

vložile zahtevek za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje gospodarske dejavnosti kot svoj edini poklic
(pred odobritvijo kredita morajo predložiti odločbo o priglasi-
tvi dejavnosti ter registraciji družbe),

– občani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, s
stalnim prebivališčem v Občini Cerkvenjak,

– občani, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dopolnil-
ne kmetijske dejavnosti na kmetiji,

– drugi občani, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, prednost
pa imajo kmetje, katerim kmetijstvo pomeni edini vir preživ-
ljanja.

6. člen
Razpis za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega

gospodarstva, turizma in kmetijstva vsebuje praviloma na-
slednje podatke:

1. višino sredstev, ki so namenjena za ohranjanje in
pospeševanje razvoja malega gospodarstva, turizma in kme-
tijstva,

2. namen, za katerega se dodelijo sredstva,
3. kdo lahko zaprosi za posojilo s subvencionirano

obrestno mero,
4. posojilo je lahko odobreno praviloma do višine 50%

vrednosti programa oziroma znesek, ki ga potrdi Občinski
svet občine Cerkvenjak,

5. rok za vložitev prošenj, naslov in organ, ki vloge
obravnava,

6. navedbo, kaj mora prošnja vsebovati, višino zapro-
šenega posojila, lastni vložek,

7. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
prošnji,

8. način plasiranja posojila,
9. rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o odobritvi

sredstev.

7. člen
Prosilec mora zahtevku priložiti investicijski program ali

poslovni načrt. Kreditna sredstva se bodo odobrila na osno-
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vi kreditne sposobnosti in investicijskih programov prosil-
cev.

Prosilec lahko zaprosi za posojilo za ohranjanje in
pospeševanja razvoja malega gospodarstva, turizma in kme-
tijstva za namene iz tega pravilnika, z rokom vračila do
največ 5 let oziroma za čas, ki ga določi občinski svet.

8. člen
Ocenjevanje upravičenosti dodeljevanja posojil z na-

menom ohranjanja in pospeševanja razvoja malega gospo-
darstva, turizma in kmetijstva, opravi Občinski svet občine
Cerkvenjak. Dokončno odločitev o dodelitvi posojila izreče
izbrana finančna institucija.

V skladu z razpisom banka poda svoje mnenje o spo-
sobnosti odplačevanja kredita in obliki zavarovanja Občin-
skemu svetu občine Cerkvenjak.

9. člen
Kreditni pogoji od obrestne mere, roku vračila, zava-

rovanju, lastnih sredstvih, moratoriju na glavnico, stroški
najema kredita bodo opredeljeni v pogodbi sklenjeni med
finančno organizacijo in občino.

10. člen
Posojilni pogodba med posojilojemalcem in posojilo-

dajalcem mora vsebovati določila o namenski porabi sred-
stev, roku za dokončanje naložbe, za katero se uporabljajo
posojilna sredstva (najdalj 12 mesecev po odobritvi), način
poravnavanja posojilnih obveznosti, višina odobrenega po-
sojila s subvencionirano obrestno mero, obveznosti v pri-
meru kršitve pogodbenih določil.

Namensko porabo sredstev posojil, za katero se sub-
vencionira obrestna mera ter izvajanje določil pogodbe,
lahko kadarkoli preveri pristojni organ občine.

V primeru, da prosilec nenamensko koristi posojilo ali
zmanjša število zaposlenih pred potekom let oziroma ne
realizira programa oziroma investicijskega načrta, se mu
lahko posojilo spremeni v posojilo po komercialnih pogojih
iste banke.

SUBVENCIJE, REGRESI, IN DOTACIJE

11. člen
Subvencije se dodeljujejo kot:
– subvencije za osemenjevanje govedi in svinj,
– subvencioniranje melioracij in drugih ukrepov iz-

boljševanje zemljišč,
– subvencioniranje raznih manjših intervencij.
Regresi se dodeljujejo kot:
– regresiranje obresti za kmetijske ceste,
– regresiranje testiranja škropilnic,
– regresiranje uvajanja poskusov, analize in jemanja

vzorcev zemlje in krme.
Dotacije se dodeljujejo kot:
– dotacije za delovanje društev in organizacij na po-

dročju kmetijstva, turizma in drobnega gospodarstva,
– dotacije za izvajanje izobraževalnih programov,
– druge aktivnosti.

12. člen
Zahtevek za subvencije, regrese in dotacije vloži po-

sameznik ali organizacije za vsak ukrep pri Občinski upravi
občine Cerkvenjak. Zahtevku mora predlagatelj predložiti
dokazila, ki bodo zahtevana v javnem razpisu za dodelitev
subvencij.

13. člen
Za delitev subvencij, regresov in dotacije se sprejme

letni program, v katerem se določijo vrste ukrepov, pogoji
za pridobitev sredstev in višina finančnih sredstev za posa-
mezne ukrepe. Program potrdi Občinski svet občine Cer-
kvenjak na predlog občinske uprave in Kmetijsko svetoval-
ne službe.

Na podlagi potrjenega letnega programa župan objavi
javni razpis za dodelitev subvencij v sredstvih javnega ob-
veščanja ali občinskem glasilu.

14. člen
Vloge za pridobitev sredstev se vložijo pri občinski

upravi, sredstva pa se delijo do porabe sredstev glede na
datum prispetja vlog. Kolikor se sredstva v celoti ne bodo
razdelila na podlagi razpisa, se rok podaljša do porabe
sredstev oziroma najkasneje do 31. 11. tekočega leta.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 32000-003/2001
Cerkvenjak, dne 5. septembra 2001.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

DOBRNA

4013. Sklep o povišanju cen programov v Javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Dobrna

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 15. člena statuta Občine Dobr-
na (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobr-
na na 22. redni seji dne 20. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-

varstvenem zavodu Dobrna

I
Cene programa vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem

zavodu Dobrna so naslednje:
Druga starostna skupina od 3 do 7 let,
– 6 do 9 urni program 52.868 SIT,
– 4 do 6 urni program 45.315 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 2001 dalje.

Št. 974/01-6
Dobrna, dne 21. septembra 2001.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.
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KRANJ

4014. Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne
občine Kranj na 27. seji dne 26. 9. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi

I
Javno se razgrne:
Osnutek odloka o ureditvenem načrtu območja M

07/1-Gorenjski sejem, ki ga je pod št. Projekta 1/2001 z
datumom avgust izdelala Regijska razvojna družba d.o.o. iz
Domžal.

II
Osnutek odloka se javno razgrne v prostorih Mestne

občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 197, ter na
sedežih Krajevne skupnosti Center in Gorenja Sava.

Javna razgrnitev traja od 1. 10. 2001 do 30. 10.
2001.

III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va, in sicer v sredo, dne 17. 10. 2001 ob 17. uri, v prosto-
rih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, sejna soba
št. 14.

IV
Pisne pripombe k osnutku odloka lahko vpišete v knji-

go pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek
za okolje in prostor Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslo-
vom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Št. 35201-0007/01-1856-41/03
Kranj, dne 27. septembra 2001.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

MEDVODE

4015. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13
Brezovec

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju 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) in 17. člena statuta Obči-
ne Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98) je
Občinski svet občine Medvode na 22. seji dne 25. 9. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13
Brezovec

1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS

10/13 Brezovec (Uradni list RS, št. 14/00, popravek Ura-
dni list RS, št. 31/00) se v 13. členu spremeni prvi odsta-
vek, tako da se glasi:

Območje zazidalnega načrta se prometno navezuje na
lokalno cesto Smlednik–Tacen. Prometno omrežje obmo-
čja sestavljajo glavna napajalna cesta (1), ki ima priključek
na lokalno cesto Smlednik–Tacen. Priključek glavne napa-
jalne ceste na lokalno cesto Smlednik–Tacen se izvede po
sistemu štirikrakega krožišča. Od priključka z lokalno cesto
vodi glavna napajalna cesta ob gozdnem robu parcele št.
1023/53 k.o. Smlednik do območja zazidalnega načrta,
kjer poteka po njegovem južnem robu ter se nanjo pravokot-
no priključuje pet internih dovoznih poti (2, 3, 4, 5, 6) v
obliki posameznih krakov, ki segajo v globino zazidalnega
načrta. Kraki (4, 5, 6) so povezani s prečnimi povezovalnimi
cestami ter tvorijo dve krožni zanki. Na celotnem cestnem
omrežju je omogočen dvosmerni promet.

2. člen
V 18. členu se spremeni tretji stavek, tako da se glasi:
Naselje se bo oskrbovalo z vodo iz vodovodnega siste-

ma med Zavrhom in Verjem in bo priključeno na vodni vir v
Zavrhu, Svetju, ter na predvidene vodne vire na območju
levega brega reke Save, ki se bodo v skladu s programom
upravljavca vodovodnega omrežja vključevali v obstoječ si-
stem.

3. člen
V 20. členu se spremeni prvi stavek, tako da se glasi:
Za območje ŠS 10/13 bo predvidena transformator-

ska postaja kabelskega tipa 20/10/0,4 kV, ki bo napajana
iz srednjenapetostnega omrežja iz smeri Pirniče (območje
Elektro Gorenjska).

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

osmi dan po objavi.

Št. 003-7/01
Medvode, dne 25. septembra 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

VELIKE LAŠČE

4016. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Velike Lašče za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94. 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 – odl. US, 56/98), ter statuta Občine Velike
Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine
Velike Lašče na 18. redni seji dne 13. 9. 2001 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Velike

Lašče za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto

2001 (Uradni list RS, št. 4/01; v nadaljnjem besedilu: odlok)
se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

“Proračun Občine Velike Lašče za leto 2001 obsega
prihodke v višini 457,974.000 SIT in odhodke v višini
457,974.000 SIT.”

2. člen
Te spremembe odloka so sestavni del tega odloka.

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 2178/01
Velike Lašče, dne 13. septembra 2001.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

4017. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodolo-
giji za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih
služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostan-
kov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98),
uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Ura-
dni list RS, št. 111/00), uredbe o listi blaga in storitev, za
katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS,
št. 80/00), 8. člena odloka o obveznem zbiranju in od-
stranjevanju odpadkov na območju Občine Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 47/95) in 16. člena statuta Občine
Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet
občine Velike Lašče na 18. redni seji dne 13. 9. 2001
sprejel

S K L E P
o določitvi povprečne cene za obračun storitev

gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in
odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe rav-

nanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komu-
nalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih
na območju Občine Velike Lašče izvaja javno podjetje Sna-
ga d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec javne službe) je 1.266,10 SIT/m3 komunalnih od-
padkov. Od tega je:

– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki 829
SIT/ m3,

– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih od-
padkov 437,10 SIT/ m3.

2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so

določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za
prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpad-
kov je priloga sklepa.

3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso

upoštevane zakonsko predpisane dajatve.

4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa,

preneha veljati sklep o določitvi povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Ura-
dni list RS, št. 16/01).

5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po prete-
ku enega meseca od prijave cen storitev javne službe Mini-
strstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Št. 2168/01
Velike Lašče, dne 13. septembra 2001.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.
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Cenik

1. Cene storitev javne službe za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja
dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom, so za velikost tipizirane vrečke ali posode za
enkratni prevzem naslednje:

Za vrečko Ravnanje z odpadki Odlaganje odpadkov Osnovna cena
skupaj

(SIT) (SIT) (SIT)

50 l 66,00 22,50 88,50
100 l 112,00 45,00 157,00
za posodo
80 l 66,30 35,00 101,30
120 l 99,00 52,80 129,50
240 l 199,00 105,40 304,40
360 l 298,00 158,50 456,50
500 l 415,00 220,20 635,20
550 l 455,00 242,20 697,20
660 l 546,00 288,50 834,50
700 l 578,00 308,30 886,30
770 l 635,00 339,30 974,30
900 l 740,00 396,50 1.136,50
1000 l 825,00 440,60 1.265,60
1100 l 905,00 484,80 1.389,00

2. Cene storitev odlaganja ostalih vrst komunalnih odpadkov so:

Klasifikacijska št. Naziv odpadka Pvprečna Cena
odpadka (opis odpadka) specifična teža (SIT/m3)

(kg/m3)

20 02 01 odpadki iz vrtov in parkov
20 02 03 vključno z odpadki iz pokopališč 274 1.663,00
20 02 02 zemlja in kamenje iz vrtov, parkov

in pokopališč 1.800 10.923,00
20 03 01 mešani komunalni odpadki (ostanki 90 546,00

kom. odpadkov iz gospodinjstev
in njim podobnim odpadkom iz industrije,
obrti in storitvenih dejavnosti,
ki so po svoji naravi in sestavi podobni
gospodinjskim odpadkom)

20 03 01 mešani kom. odpadki (odpadki iz 262 1.590,00
gospodinjstev, ki so pomešani z
drugimi kom. odpadki)

20 03 03 odpadki iz čiščenja cest 262 1.590,00
20 03 07 kosovni odpadki 229 1.389,00

3. Cene storitev odlaganja posameznih vrst odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti so:

Klasifikacijska št. Naziv odpadka Povprečna Cena
odpadka (opis odpadka) specifična teža (SIT/m3)

(kg/m3)

01–12 odpadki iz industrije, obrti in 262 2.958,00
storitvenih dejavnosti

01–12 odpadki iz industrije, obrti in 996 11.243,00
storitvenih dejavnosti, z oceno
odpadkov po pravilniku o
odlaganju odpadkov
mešani gradbeni odpadki in

10 01 01 pepel, žlindra in kotlovski prah 1.000 11.288,00
17 gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 1.391 10.000,00

objektov (vključno z gradbenimi odpadki,
ki so pomešani s komunalnimi odpadki)

19 08 02 odpadki iz peskolovov 1.300 14.674,00
19 08 05 mulji iz čistilnih naprav komunalnih 1.100 12.418,00
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4. Za prevoz odpadkov iz tretje točke tega cenika na odlaga-
lišče nenevarnih odpadkov Barje, ki ga opravi izvajalec javne
službe, velja naslednja povprečna cena:

Zabojnik Prevoz odpadkov
5–7 m3 1.206,00/m3

10–30 m3 575,00/m3

5. Mesečni strošek za komunalne odpadke iz gospo-
dinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti,
ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim od-
padkom, se določi na podlagi naslednjega izračuna:

strošek
mesečni

 = E x N

kjer sta:
E – cena za komunalne odpadke za velikost vrečke ali

posode iz prve točke tega cenika in
N – število prevzemov posod ali vrečk v koledarskem

mesecu.
6. Mesečni strošek za odlaganje odpadkov iz industri-

je, obrti in storitvenih dejavnosti se določi na podlagi nasled-
njega izračuna:

strošek
mesečni 

= E x V x N

kjer so:
E – cena prevzema odpadkov iz industrije, obrti in

storitvenih dejavnosti iz tretje točke tega cenika,
V – prostornina zabojnika,
N – število prevzemov zabojnikov v koledarskem mesecu.
7. Pri izračunu cene za odlaganje komunalnih odpad-

kov iz prve in druge točke tega cenika je upoštevana osnov-
na cena odlaganja komunalnih odpadkov 6.068 SIT za tono
odloženih komunalnih odpadkov, za odpadke v vrečkah in
posodah pa tudi povprečna specifična teža 90 kg/m3 ter
80% povprečna stopnja polnjenja posod. Pri izračunu cen
za odlaganje odpadkov iz tretje točke tega cenika je upošte-
vana povprečna specifična teža posamezne vrste odpadkov
ter osnovna cena odlaganja odpadkov 11.288 SIT za 1 tono
odloženih odpadkov.

8. Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo, se
za obračun storitev javne službe upošteva 30% cene iz prve
točke te priloge, ki velja za prevzemanje komunalnih odpad-
kov v posodi s prostornino 120 l.

9. Če v primeru spremembe velikosti posode za pre-
vzem komunalnih odpadkov iz prve točke te priloge izvajalec
javne službe zaradi pomanjkanja posod ne zamenja posode,
se do zamenjave posode obračunava storitev javne službe
na podlagi spremenjene prostornine posode.

10. Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne
službe med posameznimi stanovanji v stavbi ali v več stav-
bah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih
odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali zača-
snim prebivališčem v posameznem stanovanju. Če izvajalcu
javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki
računov storitev javne službe niso posredovali pisno podat-
ke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem v posameznih stanovanjih, se uporabi kot me-
rilo za razdelitev stroškov storitev javne službe po posamez-
nih stanovanjih podatke o tlorisnih površinah stanovanj.

11. Povzročiteljem odpadkov, ki imajo z izvajalcem
sklenjeno pogodbo za odlaganje odpadkov in ne gre za
odpadke tretje točke tega cenika, se storitev odlaganja od-
padkov obračuna na podlagi mase pripeljanih odpadkov na
odlagališče in osnovne cene odlaganja odpadkov 11.288
SIT za 1 tono odloženih odpadkov.

VERŽEJ

4018. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Veržej za leto 2001

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 70/00), 28. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99), 16. in 93. člena Statuta
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01)
je občinski svet Občine Veržej na seji dne 20. 9. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Veržej za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Veržej za leto 2001

(Uradni list RS, št. 11/01, popr. 29/01) se spremeni 3.
člen tako, da se glasi:

»Proračun Občine Veržej za leto 2001 se določa v
višini 183,248.466 SIT.

Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-
tev in naložb ter račun financiranja je sestavni del tega
odloka.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 237/01
Veržej, dne 20. septembra 2001.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

Proračun
Občine Veržej za leto 2001

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Proračun Občine Veržej za leto 2001 se določa v

naslednjih zneskih:

zneski v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj 162,320.737,72
II. Odhodki skupaj 183.248.466
III. Proračunski presežek

(primanjkljaj) (I.-II.) - 20,927.728,28

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

in prodaja kapitalskih deležev 400.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih  deležev (IV.-V.) –
VII. Skupni presežek

(primanjkljaj) (I.+IV.) – (II.+V.) -20,527.728,28
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C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 14,000.000
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih - 6,527.728,28

Znesek v višini 6,527.728,28 SIT se v tekočem letu
pokriva s prenesenimi denarnimi sredstvi na žiro računu iz
preteklega leta.

VIDEM

4019. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za
leto 2001

Na podlagi 2., 28. in 29. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 61/99) in
16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99)
je Občinski svet občine Videm na 27. redni seji z dne 18. 9.
2001 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Videm za leto

2001

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S proračunom Občine Videm za leto 2001 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva
za financiranje ustavnih in zakonskih nalog Občine Videm v
letu 2001.

2. člen
Proračun Občine Videm sestavljata bilanca prihodkov

in odhodkov, račun financiranja, posebni del proračuna in
načrt razvojnih programov.

Prihodki in odhodki proračuna za leto 2001 so izkazani
v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev
in so obrazloženi v splošnem delu proračuna.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na kon-
cu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto,
ki se razdeli s sklepom Občinskega sveta občine Videm.

3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Videm

za leto 2001, opredeljeni v splošnem delu, so naslednji:

Bilanca prihodov Račun finančnih Račun
in odhodkov terjatev in naložb financiranja

v SIT

Prihodki 636,082.785 – 10,986.930
Odhodki 647,069.715 – –
Presežek – – 10,986.930
Primanjkljaj 10,986.930 – –

4. člen
Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% sred-

stev proračuna in nameni za sredstva rezerv občine. Izloča-

nje v občinsko rezervo se izvrši delno vsak mesec, do-
končno pa po zaključnem računu za preteklo leto. Izloča-
nje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve 2%
letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov za zadnje leto.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za fi-
nanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč
in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekolo-
ške nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča žu-
pan.

5. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva

za promocijo občine in pokroviteljstva. O razporeditvi pro-
mocijskih sredstev in sredstev za pokroviteljstva in repre-
zentanco odloča župan oziroma od župana pooblaščena
oseba in o porabi praviloma dvakrat letno poroča občin-
skemu svetu.

II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom upo-

rabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v po-
godbi ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno
drugače.

Župan lahko na predlog utemeljenih razlogov odobri
prerazporeditve proračunskih sredstev med proračunski-
mi postavkami v okviru zakona. Župan mora o izvršenih
prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu sve-
tu.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v na-

daljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sred-
stva le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finan-
čnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki
je sestavni del tega odloka.

Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo
tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo, v skla-
du z zakonom, odobreni na državni ravni in za katere bo
pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.

8. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom, upravi

in javnim zavodom zagotavljajo: sredstva za plače, za
druge osebne prejemke, za prispevke delodajalca, za
materialne in druge stroške ter sredstva za investicijske
izdatke.

Sredstva za delo delavcev se zagotavljajo mesečno,
glede na skupine delovnih mest, funkcij, osnovne plače
in dodatki.

Sredstva za materialne stroške občinske uprave in
javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti
proračuna.

Sredstva in druge odhodke na podlagi pogodb, fak-
tur oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.

9. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter

storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili
zakona o javnih naročilih.
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10. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati

v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna

obveznosti, ki presegajo z njim določena sredstva.

11. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za

vse dejavnosti je župan oziroma od njega pooblaščena
oseba.

Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovo-
ren župan.

12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih

za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v
predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih
mora predhodno obvestiti svet občine.

13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– o uporabi tekoče proračunske rezerve za financi-

ranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spreje-
manju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obve-
šča občinski svet,

– prenosih sredstev med različnimi postavkami iste-
ga namena, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki
so usklajeni s porabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidno-
stnih problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena
zakona o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne
porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih pre-
sežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,

– odpisih neizterljivih terjatev.

14. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo

dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja so prihodek občinskega proračuna.

15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica

je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovite-
lja. O dajanju soglasij odloča svet občine.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 031-01/493-01/24
Videm, dne 19. septembra 2001.

Župan
Občine Videm

Franc Kirbiš, inž. l. r.

ŽALEC

4020. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za
kulturo, šport in turizem Žalec«

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94), 32. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
15. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo,

šport in turizem Žalec«

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom ustanoviteljica ustanovi javni zavod za

opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa in turizma
(v nadaljevanju: zavod).

2. člen
Ustanoviteljica zavoda je Občina Žalec.
Ustanoviteljske pravice izvršuje pristojni organ ustano-

viteljice.

II. IME IN SEDEŽ

3. člen
Ime javnega zavoda je: Zavod za kulturo, šport in turi-

zem Žalec.
Sedež zavoda je v Žalcu, Aškerčeva 9/a.

III. DEJAVNOST

4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti

je:
– DE/22.110 izdajanje knjig
– DE/22.120 izdajanje časopisov
– DE/22.130 izdajanje revij in periodike
– DE/22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-

pisa
– DE/22.150 drugo založništvo
– G/51.190 posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-

delkov
– G/52.471 dejavnost knjigarn
– G/52.472 trgovina na drobno s časopisi, revijami
– G/52.473 dejavnost papirnic
– I/60.230 drug kopenski potniški promet
– I/63.300 dejavnost potovalnih agencij in organiza-

torjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
– K/71.401 izposojanje športne opreme
– K/71.402 dejavnost videotek
– K/71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe
– K/74.140 podjetniško in poslovno svetovanje
– M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških

šol
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– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.
– O/92.130 kinematografska dejavnost
– O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prire-

ditve
– O/92.330 dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-

kov
– O/92.340 druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.521 dejavnost muzejev
– O/92.522 varstvo kulturne dediščine
– O/92.610 obratovanje športnih objektov
– O/92.622 dejavnost smučarskih centrov in smu-

čišč
– O/92.623 druge športne dejavnosti
– O/92.720 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

IV. ORGANI ZAVODA

5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni sveti za področja kulture, športa in turi-

zma,
– uprava, ki jo sestavljajo poslovni direktor in pro-

gramski direktorji.
Ena oseba lahko opravlja funkcijo poslovnega in pro-

gramskega direktorja hkrati. V tem primeru mora izpolnje-
vati pogoje za obe funkciji.

6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov in ga

sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Ob-

činski svet občine Žalec,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresi-

rane javnosti na predlog društev ali njihovih zvez.
Način izvolitve predstavnikov delavcev in uporabni-

kov se določi v statutu zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta so lahko imenovani oziroma izvoljeni,

največkrat dvakrat zaporedoma.

7. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema letni program dela,
– spremlja izvrševanje sprejetih programov,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun

zavoda,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo in razširitev

dejavnosti zavoda,
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom.
Način dela sveta določi statut zavoda.

8. člen
Vsak strokovni svet zavoda ima pet članov, ki jih na

predlog programskega direktorja zavoda imenuje svet

zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda. Zastopanost posa-
meznih področij v strokovnem svetu podrobno določi sta-
tut zavoda.

Strokovni sveti obravnavajo vprašanja s področja
strokovnega dela zavoda in dajejo programskemu direk-
torju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj.

Mandat strokovnega sveta traja 5 let.

9. člen
Javni zavod vodi uprava.
Poslovni direktor organizira in vodi delo in poslova-

nje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren
za zakonitost dela zavoda.

Poslovni direktor zastopa zavod v pravnem prometu
neomejeno.

10. člen
Poslovnega direktorja imenuje in razrešuje ustanovi-

telj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju
sveta zavoda.

Mandat poslovnega direktorja traja 5 let.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko zno-

va imenovana za poslovnega direktorja.

11. člen
Strokovno delo zavoda vodijo in zanj odgovarjajo

programski direktorji vsak za svoje področje. Njegove
pravice, dolžnosti in odgovornosti se določijo v statutu
zavoda.

Programskega direktorja imenujejo in razrešujejo
strokovni sveti zavoda na podlagi javnega razpisa in po
predhodno pridobljenem mnenju ustanovitelja.

Mandat programskih direktorjev traja 5 let.

V. SREDSTVA ZAVODA

12. člen
Ustanoviteljica zagotovi sredstva, potrebna za usta-

novitev in začetek dela tako, da izroča zavodu v upravlja-
nje premoženje bivšega Zavoda za kulturo Žalec, skladno
s 26. členom pogodbe o razdružitvi premoženja bivše
Občine Žalec.

13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz

sredstev ustanoviteljice, s plačilom za opravljanje stori-
tev, z dotacijami, darili in iz drugih virov, vse v skladu z
zakonom.

Ustanoviteljica v svojih proračunih zagotavlja sred-
stva za redno delovanje zavoda po letnem programu,
skladno s kriteriji pristojnega resornega ministrstva.

14. člen
Presežek med prihodki in odhodki zavod uporablja

izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za dru-
ge namene pa le v soglasju z ustanoviteljico.
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VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

15. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s

katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica je odgovorna za obveznosti zavoda

do višine sredstev, ki jih z letnim programom nameni za
dejavnosti zavoda.

16. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje

dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJICO IN ZAVODOM

17. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in

obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s pro-

grami ustanoviteljice,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi pro-

grami in finančnimi načrti,
– daje soglasje k statutu, statusnim spremembam,

spremembam dejavnosti ter notranji organizaciji in siste-
mizaciji,

– druge zadeve, v skladu s predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljici najmanj enkrat letno

poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja
zavoda.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Ustanoviteljica s sklepom imenuje vršilca dolžnosti

poslovnega direktorja, ki opravi priprave za začetek dela
zavoda.

19. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda v roku 60 dni po

vpisu zavoda v sodni register.
Organi zavoda se konstituirajo v roku 1 meseca po

vpisu zavoda v sodni register.
V. d. poslovnega direktorja je zadolžen za registraci-

jo zavoda pri sodišču in za začetek dela in poslovanja.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 67000/00001/2001
Žalec, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

ŽELEZNIKI

4021. Pravilnik o sofinanciranju težjih pogojev
obdelave kmetijskih površin v Občini Železniki

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 25. redni seji
dne 19. 9. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju težjih pogojev obdelave

kmetijskih površin v Občini Železniki

1. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za dodelitev sred-

stev za sofinanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih
površin v Občini Železniki (v nadaljevanju: preprečevanje
zaraščanja).

2. člen
Sredstva, namenjena preprečevanju zaraščanja, so za-

gotovljena v občinskem proračunu. Predlog pripravi komisi-
ja za kmetijstvo in gozdarstvo.

3. člen
Za sredstva po tem pravilniku lahko zaprosijo občani, ki

obdelujejo kmetijska zemljišča v Občini Železniki.

4. člen
Upravičenci pridobijo sredstva pod pogoji, določenimi

s tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s
sklepom sprejme župan ter objavi v medijih.

Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– namen, za katerega se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumenta-

cije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkom, ki ne sme biti krajši od 15

dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo za-
htevki,

– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu
razpisa.

5. člen
O dodelitvi sredstev odloča župan na podlagi predloga

komisije za kmetijstvo in gozdarstvo.

6. člen
Pravilnik se uporablja za leto 2001.

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

dnem listu RS.

Št. 080-09-5840
Železniki, dne 19. septembra 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.
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4022. Uredba o spremembi uredbe o neposrednih
plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter
podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih
pridelkov oziroma živil za leto 2001

Na podlagi 5. člena, v zvezi z 12., 17. in 19. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o neposrednih plačilih za
rejo živali in plemenskih živali ter podporah za

pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil za leto 2001

1. člen
V uredbi o neposrednih plačilih za rejo živali in plemen-

skih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih
pridelkov oziroma živil za leto 2001 (Uradni list RS, št.
70/01) se četrta alinea tretjega odstavka 9. člena spremeni
tako, da se besedilo ‘’125 kg in ne več kot 150 kg’’ nado-
mesti z besedilom ‘’108 kg in ne več kot 150 kg’’.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-26/2001-2
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

VLADA

4023. Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni
operativni tehniki in naročilih zaupne narave

Na podlagi 77. člena zakona o obrambi (Uradni list RS,
št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 in 33/00 – odločbi US)
in četrtega odstavka 2. člena zakona o javnih naročilih (Urad-
ni list RS, št. 39/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni

tehniki in naročilih zaupne narave

1. člen
S to uredbo se določajo vrste oborožitve, vojaške opre-

me in specialne operativne tehnike, za katere je potrebno v
skladu z zakonom pridobiti koncesijo za promet ali dovolje-
nje za izvoz, uvoz ali tranzit ter naročila zaupne narave, za
katere v skladu z zakonom ob nabavi ni potreben javni
razpis.

Oborožitev in vojaška oprema

2. člen
Za oborožitev po tej uredbi se šteje:
1. vse vrste orožja (hladno orožje, pištole, puške, ročni

metalci, topovi in drugo) ne glede na vrsto, namen in kali-
ber, razen lovskega in športnega orožja;

2. strelivo vseh vrst in kalibrov ter minskoeksplozivna
sredstva (bombe, mine, razpršilna sredstva), razen lovskega
streliva;

3. vse vrste vozil, plovil in zrakoplovov z vgrajeno obo-
rožitvijo ali specialno opremo vseh vrst;

4. vse vrste raket in naprav za lansiranje in usmerjanje,
razen za obrambo pred točo in ognjemete;

5. smodnik, vse vrste razstreliva ter zažigalna, dimna in
osvetljevalna sredstva, razen lovskega smodnika ter gospo-
darskega eksploziva.

Za oborožitev se štejejo tudi pripadajoči kompleti re-
zervnih delov, orodij in opreme, rezervni ali sestavni deli,
programska oprema, stroji in orodja za vzdrževanje ter spe-
cialna embalaža za hrambo ali transport sredstev iz prejšnje-
ga odstavka.

Za oborožitev se štejejo tudi naprave in pripomočki za
usposabljanje na sredstvih iz prvega odstavka tega člena.

Oborožitev iz tega člena se šteje tudi za vojaško oboro-
žitev.

3. člen
Za vojaško opremo se šteje:
1. vse vrste naprav in aparatov za elektronsko ali radij-

sko izvidovanje, oziroma naprave, oprema in aparati za avto-
nomne telekomunikacijske informacijske, stacionarne ali mo-
bilne sisteme za obrambne in vojaške potrebe;

2. osebna in skupinska zaščitna oprema za opravljanje
vojaških in varnostnih nalog;

3. naprave, oprema in aparati za zračno, površinsko ali
podvodno opazovanje, identifikacijo, prepoznavanje, vključ-
no z radarji, laserji in namerilnimi napravami, izdelanimi za
vojaške potrebe;

4. naprave, oprema in aparati za detekcijo, dozimetri-
jo, identifikacijo, dekontaminacijo ter radiološko, kemijsko
in biološko zaščito, izdelana za vojaške potrebe;

5. specialna inženirska oprema, vključno z opremo za
miniranje, razminiranje, maskiranje in kamuflažo;

6. tovorna, specialna in druga vozila, izdelana za voja-
ške potrebe, oziroma s sredstvi za posebne svetlobne in
zvočne signale, oborožitvijo in drugo opremo, ki služi za
operativno uporabo in jih ni mogoče uporabljati za splošne
namene;

7. stroji, orodja in surovine za proizvodnjo oborožitve,
streliva in minskoeksplozivnih sredstev.

Za vojaško opremo se štejejo tudi raziskave, analize
oziroma druge storitve, ki so zaupne narave, zaradi njihove-
ga neposrednega pomena za obrambo ali varnost države.

Za vojaško opremo se štejejo tudi pripadajoči kompleti
rezervnih delov, orodij in opreme, rezervni ali sestavni deli,
programska oprema, pripadajoče orodje za vzdrževanje ter
specialna embalaža za hrambo ali transport sredstev in opre-
me iz prvega odstavka tega člena.

Za vojaško opremo se štejejo tudi oprema in naprave,
ki so izdelane po vojaških standardih Ministrstva za obrambo
in niso v prosti prodaji na trgu oziroma so določene z materi-
alno formacijo vojske.

Specialna operativna tehnika

4. člen
Za specialno operativno tehniko se šteje:
1. tehnična oprema, aparati, naprave in sistemi za izva-

janje policijskih pooblastil ter posebnih operativnih metod in
sredstev;
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2. oprema, aparati, naprave in sistemi za pregled oseb,
prtljage in prostorov;

3. oprema, aparati, naprave in sistemi za protidiver-
zantsko in protiteroristično dejstvovanje;

4. oprema, aparati, naprave in sistemi za razvoj in
proizvodnjo specialne operativne tehnike.

Za specialno operativno tehniko se štejejo tudi pripa-
dajoči kompleti rezervnih delov, orodij in opreme, rezervni
ali sestavni deli, programska oprema, pripadajoče orodje za
vzdrževanje in specialna embalaža za hrambo ali transport
naprav, sistemov in opreme iz prejšnjega odstavka.

Za specialno operativno tehniko se štejejo tudi napra-
ve, sistemi in oprema iz 3. člena in prvega odstavka tega
člena, če so izdelane ali prilagojene posebnim zahtevam, ki
jih določi minister za notranje zadeve, predstojnik Sloven-
ske obveščevalno varnostne agencije oziroma minister za
pravosodje, in niso v prosti prodaji.

Naročila zaupne narave

5. člen
Za naročilo zaupne narave se šteje naročila:
1. oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne

tehnike, opredeljene v 2., 3. in 4. členu te uredbe;
2. objektov in prostorov, ki so posebnega pomena za

obrambo ali varnost države (objekti in prostori za delovanje
sistema poveljevanja in nadzora, telekomunikacij, elektron-
skega bojevanja, raketni in radarski položaji, skladišča obo-
rožitve in vojaške opreme). Za naročilo zaupne narave se
šteje tudi nakup ali najem objektov in prostorov, ki se upo-
rabljajo izključno za potrebe operativnega dela Obveščeval-
no varnostne službe Ministrstva za obrambo in Ministrstva za
notranje zadeve ter za izvajanje zakonsko določenih nalog
Slovenske obveščevalno varnostne agencije;

3. vseh vrst naprav, sistemov in aparatov za zveze,
kriptografsko zavarovanje, protielektronsko zaščito;

4. naprav, sistemov, opreme in aparatov za orientacijo
in navigacijo, upravljanje in vodenje;

5. visečih, montažnih, pontonskih mostov;
6. tipiziranih tovornih, osebnih in drugih vozil, plovil in

zrakoplovov prilagojenih na podlagi posebnih zahtev za tran-
sporte posebnega državnega pomena, ali tipiziranih vozil
prilagojenih na podlagi posebnih zahtev, za nadaljnjo dogra-
ditev s sredstvi zvez;

7. vseh vrst vozil, plovil in zrakoplovov z napravami in
sistemi za pritrditev in napravami in sistemi za prenos bojnih
tovorov ter z vsemi vrstami naprav in sistemov, ki so poseb-
nega pomena;

8. vozil in opreme za varovanje oseb in objektov;
9. opreme, aparatov in naprav ter sistemov za tehnično

zaščito ali nadzor prostorov, objektov ali območij;
10. opreme, aparatov in naprav ter sistemov za zaščito

in prenos podatkov in informacij v funkcionalnih sistemih
zvez;

11. specialne opreme, aparatov in naprav ter sistemov
za zveze;

12. vozil in tehnike prirejene za operativno delo oziro-
ma osebnih vozil, namenjenih izključno za operativne potre-
be, kriminalistične policije, Obveščevalno varnostne službe
Ministrstva za obrambo in izvajanje zakonsko določenih na-
log Slovenske obveščevalne varnostne agencije;

13. tehnike, če se nabavlja za potrebe operativnega
dela Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravoso-
dje, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij za zagotavljanje
varnosti v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojne-
ga doma ter za potrebe izvajanja zakonsko določenih nalog
Slovenske obveščevalne varnostne agencije ali;

14. povezana z varnostjo listin, ki se nanašajo na
oblikovanje obrazcev in drugih tiskovin, izbor zaščitnih ele-
mentov, materialov in tehnologije izdelave obrazcev in dru-
gih tiskovin ter samo izdelavo in personalizacijo obrazcev
potovalnih in identifikacijskih dokumentov, prometnih do-
voljenj, vizumov, dovoljenj za prebivanje in drugih tiskovin
za tujce ter nalepk za tehnične preglede motornih in priklo-
pnih vozil;

15. povezana z dotiskavanjem bankovcev ali tiskanjem
novega apoena in kovanjem tečajnih oziroma priložnostnih
kovancev.

6. člen
Z dnem sprejema te uredbe preneha veljati uredba o

namenski opremi (Uradni list RS, št. 43/94, 72/95 in 84/98)
in odlok o določitvi naročil zaupne narave listin s področja
upravnih notranjih zadev (Uradni list RS, št. 70/01).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 833-01/2001-1
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4024. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001

Na podlagi 5. in 7. člena zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi uredbe o programih

kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leto 2001

1. člen
V uredbi o programih kmetijske strukturne politike in

kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 60/01) se druga alinea v četrtem odstavku 6. člena
spremeni tako, da se glasi:

“– za leto 2001 izvedba namakalnega sistema Oslu-
ševci in financiranje izdelave projektne dokumentacije za
namakalni sistem Kalce – Naklo ter financiranje kontinuira-
nih raziskav vodnega vira za namakanje Jernejske doline.“.

2. člen
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se

glasita:

“9.a člen
Proračunska postavka 2556 – ukrep: Skupni nameni:

Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesne-
mu združevanju v višini 16,000.000 SIT.

Namen ukrepa:
– sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih stanov-

skih oblik sodelovanja kmetov, ki so registrirane in delujejo
na območju Republike Slovenije;
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– spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik so-
delovanja kmetov ter pomoč pri izvajanju strokovnih priredi-
tev, informiranje na terenu in usposabljanje kmetov za nave-
dene oblike tovrstnega sodelovanja.

Prosilci, ki bodo uveljavljali zahtevke za sredstva iz tega
člena v letu 2001, morajo do 15. oktobra 2001 na Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana, oddati zahtevano dokumentacijo za prijavo vloge.

Dokumentacijo za prijavo vloge lahko dvignejo na
ARSKTRP med 1. oktobrom 2001 in 10. oktobrom 2001.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– zastopanost čim večjega števila aktivnega članstva,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim upo-

rabnikom in javnosti,
– sodelovanje s sorodnimi organizacijami v državah

Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in državah kandi-
datkah za članstvo v EU,

– zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na
področju izobraževanja za vstop v EU.

Upravičenci:
– pravne osebe, organizirane v skladu s predpisom, ki

ureja društva, in predstavljajo različne oblike združevanja
kmetov (društva, združenja, zveze društev).

Višina podpore iz tega člena znaša do 50% celotne
vrednosti programa, na katerega se nanaša vloga.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi ocene programa
vlagateljev, ki ga oceni in pregleda strokovna komisija.

Vlagatelji, ki so že prejeli sredstva na podlagi 9. člena
te uredbe, ne morejo ponovno vlagati prošenj na podlagi
tega člena. Vsi vlagatelji, ki so že vložili popolne in pravoča-
sne vloge po 9. členu te uredbe, lahko ponovno vložijo
svoje vloge na podlagi pogojev in rokov iz tega člena.

9.b člen
Proračunska postavka 2556– ukrep: Skupni nameni:

Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesne-
mu združevanju v višini 56,000.000 SIT.

Namen ukrepa:
– sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih stanov-

skih oblik sodelovanja kmetov, ki so registrirane in delujejo
na območju Republike Slovenije na podlagi programa
MKGP.

Upravičenci, ki bodo uveljavljali zahtevke za sredstva iz
tega člena v letu 2001 in so upravičeni do teh sredstev v
skladu s programom MKGP, morajo do 15. oktobra 2001
na ARSKTRP oddati zahtevano dokumentacijo za prijavo
vloge.

Dokumentacijo za prijavo vloge lahko upravičenci iz
tega člena dvignejo na ARSKTRP med 1. oktobrom 2001 in
10. oktobrom 2001.

Pogoj za pridobitev sredstev je sprejeti program MKGP.
Upravičenci do sredstev v skladu s programom MKGP:
– Zveza kmetic Slovenije,
– Sindikat kmetov Slovenije,
– Združenje za medsosedsko pomoč in Strojni krožki,
– Združenje govedorejcev Slovenije,
– Združenje rejcev lipicanca Slovenije,
– Združenje oračev Slovenije,
– Zveza za tehnično kulturo Slovenije,
– Združenje turističnih kmetij Slovenije.
Višina podpore iz tega člena znaša do 50% celotne

vrednosti programa, na katerega se nanaša vloga.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi ocene programa
vlagateljev, ki ga oceni in pregleda strokovna komisija.

Vlagatelji, ki so že prejeli sredstva na podlagi 9. člena
te uredbe, ne morejo ponovno vlagati prošenj na podlagi
tega člena. Vsi vlagatelji, ki so že vložili popolne in pravoča-
sne vloge po 9. členu te uredbe, lahko ponovno vložijo
svoje vloge na podlagi pogojev in rokov iz tega člena.“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-01/2001-2
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4025. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-
Hrastnik, d.o.o.

Na podlagi 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99,
119/00 in 30/01), 25. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 439. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 45/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

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

ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-
Hrastnik, d.o.o.

1. člen
V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-

Hrastnik, d.o.o, (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00 in
55/01) se v 2. členu spremeni firma podjetja tako, da se
glasi: “RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.“.

2. člen
V 3. členu se dodata novi alinei:
“- M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi na-

čini odstranjevanja trdnih odpadkov.“.

3. člen
V 9. členu se beseda “direktor“ nadomesti z besedo

“poslovodstvo“, besedilo “10% osnovnega kapitala podje-
tja“ pa se nadomesti z besedilom: “80,000.000 SIT“.

4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

“10. člen
Organi podjetja so: ustanovitelj, nadzorni svet in poslo-

vodstvo.“

5. člen
V zadnji alinei 11. člena se besedilo “direktor in name-

stnik direktorja“ nadomesti z besedo “poslovodstvo“.
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6. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

“12. člen
Podjetje neposredno vodi in zastopa poslovodstvo po-

djetja, ki ga sestavljata direktor in namestnik direktorja; ime-
novana sta za dobo 4 let ter sta lahko ponovno imenovana
brez omejitve.

Direktorja in namestnika direktorja podjetja imenuje
ustanovitelj podjetja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi
v enem izmed večjih dnevnih časopisov najmanj tri mesece
pred iztekom mandata. Postopek imenovanja določa statut.
Kolikor direktor ni izbran med kandidati po izvedenem po-
stopku iz tega člena, se postopek za izbiro ponovi.

Če namestnik direktorja ni imenovan ali ga iz katerega-
koli razloga ni, opravlja funkcijo poslovodstva direktor neo-
mejeno v skladu z akti družbe in zakonom.

Če je poslovodstvo odsotno ali zadržano, lahko podeli
splošno ali posebno pooblastilo enemu od vodilnih delav-
cev.“.

7. člen
Za 12. členom se dodajo novi 13.a, 13.b in 13.c člen,

ki se glasijo:

“13.a člen
Direktor in namestnik direktorja sta lahko odpoklicana

tudi pred iztekom mandata, če
– sama zahtevata,
– huje kršita obveznosti,
– prekoračita pooblastila,
– ne izvajata sklepov ustanovitelja in nadzornega sveta,
– sprejemata odločitve v nasprotju s predpisi,
– če obstajajo drugi utemeljeni razlogi.

13.b člen
Direktor in namestnik direktorja morata poleg izpolnje-

vanja splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje
zahteve:

– da imata najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da imata najmanj pet let delovnih izkušenj na podro-

čju vodenja,
– da obvladata angleški ali nemški jezik.

13.c člen
Poslovodstvo zastopa, predstavlja in vodi podjetje skup-

no v skladu z namenom podjetja in sprejetimi programi in
smernicami. Ne glede na skupno odgovornost poslovodstva
sta člana poslovodstva odgovorna za vodenje zaupanega
mu področja, vendar morata vodenje področja podrediti
skupnim interesom.

Poslovodstvo vodi redne posle, ki izvirajo iz narave
dejavnosti podjetja, uresničuje sprejeto poslovno politiko
podjetja, zlasti pa:

– organizira in vodi delovni proces,
– odgovarja za zakonitost dela podjetja,
– izdela temelje poslovne politike in jih predloži v mne-

nje nadzornemu svetu,
– izdela poslovni načrt in ga predloži v soglasje nadzor-

nemu svetu,
– izdela program razvoja, ki mora biti usklajen s smer-

nicami Republike Slovenije za energetsko področje in ga
predloži v soglasje ustanovitelju po predhodnem mnenju
nadzornega sveta,

– predlaga ustanovitelju v sprejem letno poročilo,
– določa organizacijo in sistemizacijo podjetja,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o

zaposlitvi,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnih raču-

novodskih izkazov,
– izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo nadzorne-

ga sveta,
– skrbi za obveščanje družbenikov,
– sprejema odločitve s področja delovnih razmerij po-

djetja v skladu s predpisi in akti,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in

akti podjetja.“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 310-07/2000-8
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4026. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodatnem premoženju, ki se preda
pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške ceritifikate

Na podlagi prvega in drugega odstavka 36. člena ter
prvega in drugega odstavka 37. člena zakona o prvem po-
kojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99
in 106/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

dodatnem premoženju, ki se preda
pooblaščenim investicijskim družbam za

lastniške ceritifikate

1. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda poobla-

ščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Urad-
ni list RS, št. 56/98, 69/98, 41/99, 102/99, 110/99,
5/00 in 34/01; v nadaljnjem besedilu: odlok) se besedilo
5. člena spremeni tako, da se glasi:

“Razlika v vrednosti med premoženjem iz 3. in 4. člena
in vrednostjo premoženja iz 2. člena tega odloka se pokrije
s premoženjem Republike Slovenije, premoženjem Sloven-
ske razvojne družbe, d.d., in premoženjem, ki je bilo prene-
seno na Republiko Slovenijo na podlagi menjalnih pogodb s
Slovensko odškodninsko družbo, d.d., in Kapitalsko družbo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., iz 5.a, 9. in
9.a člena tega odloka.“.

2. člen
V odloku se seznam premoženja, naveden v prilogi B,

dopolni z naslednjim premoženjem:



Stran 7942 / Št. 76 / 28. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije

“Zap. Mat. Naziv Št. delnic Vrednost
št. št.

383 5301971 G&P HOTELI BLED, d.o.o. 1.219.018.109
394 5005043 GRAND HOTEL TOPLICE, d.o.o. 23.513.200
395 5001773 INTERTRADE ITC, d.o.o. 157.376.925
396 5185661 ISKRA STIKALNI

ELEMENTI, d.d. 74.380 75.421.321
397 5268770 PROGRES, d.o.o. 74.724.000
398 5299896 RADIOCOM, d.o.o. 13.130.314
399 5095387 RIBE MARIBOR, d.o.o. 39.287.808
400 5357985 TERMIKA, d.o.o. 99.906.475
401 5033497 TOKOS, d.o.o. 21.947.300
402 5174511 VARNOST MOSTE, d.o.o. 40.925.974
403 5005582 VELETRGOVINA

VEMA, d.d. Maribor 151.882 953.059.550
404 NEPREMIČNINE 1.429.144.960“

V odloku se v prilogi B pod zaporedno številko 393 v
rubriki vrednost, številka “450.000.000“ nadomesti s števil-
ko “489.913.201“.

V odloku se v prilogi B v rubriki SKUPAJ številka
“17.570.947.938“ nadomesti s številko “21.758.317.075“.

3. člen
Besedilo 6. člena odloka se spremeni tako, da se

glasi:
“Predajo premoženja pooblaščenim investicijskim dru-

žbam za lastniške certifikate opravi Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.“.

4. člen
Črta se besedilo 7. člena odloka.

5. člen
Črta se besedilo 8. člena odloka.

6. člen
Črta se besedilo prvega in tretjega odstavka 9. člena

odloka.

7. člen
V odloku se črta priloga A.

8. člen
V odloku se priloga C nadomesti z novo prilogo C, ki je

sestavni del tega odloka.

9. člen
V odloku se priloga D1 nadomesti z novo prilogo D1, ki

je sestavni del tega odloka.

10. člen
V odloku se priloga D2 nadomesti z novo prilogo D2, ki

je sestavni del tega odloka.

11. člen
V odloku se priloga E nadomesti z novo prilogo E, ki je

sestavni del tega odloka.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 301-03/2001-2
Ljubljana, dne 20. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga C

Zap. Matična Ime družbe Št. delnic oziroma velikost Vrednost
št. številka deleža RS za prenos na PID

1 5026121 BANKA CELJE D.D. (navadne delnice) 2.446 57.874.009
2 5026121 BANKA CELJE D.D. (prednostne delnice) 287 27.159.155
3 5040302 CIMOS INTERNATIONAL  D.D. 1.015.450 2.048.162.650
4 5103061 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ 784 21.626.627
5 5461723 INDIP PROIZVODNJA OBLAČIL IN DEŽNIKOV D.D. 2.271 2.934.132
6 5150167 KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ D.D. 467.209 771.829.268
7 1124609 LITOSTROJ E.I.,D.O.O. 20,30% 135.778.640
8 5040116 NOVOTEKS TKANINA  D.D. 132.742 132.742.000
9 5151317 POMURKA MESNA INDUSTRIJA, D.D. 80.409 42.616.770

10 5036852 RAŠICA LJUBLJANA D.D. 769.906 512.757.396
11 5005817 SORA  MEDVODE, D.D. 5.812 8.160.048
12 5034167 SVEA - LESNA INDUSTRIJA  D.D. 9.967 9.967.000
13 5043093 TKI TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D. HRASTNIK 123.742 146.758.012
14 5500800 TOKO-LINE  D.D. 10.460 20.083.805
15 5033268 BOMBAŽNA PREDILNICA IN TKALNICA TRŽIČ D.D. 15.745 17.319.500
16 5385334 GEA COLLEGE D.D. 4.655 3.375.129
17 5103126 INLES  D.D. 122.944 367.848.448
18 5268656 LESTRO LEDINEK  D.D. 211.523 1
19 5039711 RADEČE PAPIR  D.D. 52.754 882.679.928
20 5405084 REVOZ  D.D. 200.376 449.080.624
21 5043816 SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI  D.D. 65.145 814.312.500
22 5478715 TDR-METALURGIJA RUŠE D.D. 121.213 63.427.687
23 5097444 ŽIČNICE VOGEL BOHINJ D.D. 261.157 330.102.448
24 5167019 SLOVENIJAVINO  D.D. 394.396 575.029.368
25 5044286 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR D.O.O. 7,50% 6.186.568.838
26 5223067 ELEKTRO CELJE  D.D., j.p. 858.830 1.073.537.500
27 5175348 ELEKTRO GORENJSKA  D.D., j.p. 901.262 1.126.577.500
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28 5227992 ELEKTRO LJUBLJANA  D.D., j.p. 2.737.304 3.421.630.000
29 5231698 ELEKTRO MARIBOR  D.D., j.p. 70.340 87.925.000
30 5229839 ELEKTRO PRIMORSKA  D.D., j.p. 809.552 1.011.940.000
31 5044405 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. 7,50% 2.387.024.671
32 5044421 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O. 7,50% 1.694.687.037
33 5033772 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. 10,51% 189.557.694
34 5040388 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. 7,50% 2.174.069.155
35 5035511 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O. 8,62% 517.798.759
36 5069041 CESTNO PODJETJE KOPER D.D. 113.323 113.323.000
37 5143802 CESTNO PODJETJE KRANJ, D.D. 98.030 139.398.660
38 5076790 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D. 94.282 120.680.960
39 5143578 CESTNO PODJETJE MARIBOR , D.D. 132.299 165.373.750
40 5143250 CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA D.D. 58.239 58.239.000
41 5143497 CESTNO PODJETJE NOVA GORICA D.D. 139.246 175.728.452
42 5069149 CESTNO PODJETJE NOVO MESTO D.D. 279.096 349.986.384
43 5143284 CESTNO PODJETJE PTUJ, D.D. 40.714 49.915.364
44 5511941 VOC CELJE VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST D.D. 21.791 21.791.000
45 5440572 BARTEC-VARNOST D.O.O. 0,0028% 22.958
46 5014018 TELEKOM SLOVENIJE D.D. 86.945 793.460.070

Skupaj 29.300.860.897

Priloga D1

Zap. Matična Naziv Število delnic, ki se predajajo Vrednost
št. številka oziroma velikost deleža

1 5094836 AGRARIA CVETJE ČATEŽ,d.d., Brežice 24.260 26.977.120
2 5376394 AGROGORICA, d.d., Šempeter 31.925 87.857.600
3 5146984 AGROKOMBINAT MARIBOR, d.d. 45.396 55.292.328
4 5003091 AGROPROGRES, d.d. Ljubljana 15.708 11.498.256
5 5097061 ALPETOUR, d.d., Škofja Loka 3.619 31.470.824
6 5097053 ALPETOUR-POT. AGENCIJA, d.d., Kranj 37.434 93.585.000
7 5033438 ALPOS, d.d., Šentjur 8.915 85.851.450
8 5041597 ALUMINIJ OPREMA d.d., Komen 15.326 15.326.000
9 5441161 ARCONT d.d., Gornja Radgona 53.009 53.009.000

10 5043794 BETI METLIKA, d.d. 36.786 189.815.760
11 5050391 BODOČNOST, d.d., Maribor 790 12.006.420
12 5076927 CREINA d.d., Kranj 4.640 26.002.560
13 5067219 DELOZA, d.d., Zagorje 21.063 21.063.000
14 5267978 DIVIDENDA, d.d., Ljubljana 2.561 3.201.250
15 5025109 DOM SMREKA d.d., Maribor 40.620 40.620.000
16 5072034 ELEKTRA, d.d., Maribor 21.735 16.562.070
17 5223067 ELEKTRO CELJE d.d. 157.493 196.866.250
18 5231698 ELEKTRO MARIBOR d.d. 315.526 394.407.500
19 5229839 ELEKTRO PRIMORSKA d.d., N. Gorica 110.137 137.671.250
20 5041805 ELEKTROMATERIAL LENDAVA, d.d. 16.830 33.660.000
21 5231922 ELEKTRON  SKOPICE, d.d. 8.687 8.687.000
22 5033829 ELKROJ, d.d., Mozirje 53.280 60.952.320
23 5403693 EMONA FARMA IHAN d.d.,  Domžale 166.513 98.242.670
24 5034426 GARANT, d.d., Polzela 20.560 41.120.000
25 5039886 GEP KARTONAŽA, d.d., Murska Sobota 2.896 28.960.000
26 5036682 GORENJSKA OBLAČILA, d.d., Kranj 2.981 29.810.000
27 5067995 GORIŠKI VODOVODI, d.d., Nova Gorica 17.492 21.865.000
28 5151325 GOZDNO IN LESNO GOSP. M. Sobota, d.d. 15.840 15.840.000
29 5075432 GRADBENO PODJETJE BOHINJ d.d. 12.465 13.861.080
30 5080681 GUMA, d.d., Grosuplje 12.611 12.611.000
31 5459753 HOJA GALANTERIJA PODPEČ d.d. 16.258 20.322.500
32 5001382 HTP GORENJKA Kranjska gora, d.d. 44.524 44.524.000
33 5071402 HYPOS d.d., MUTA 1.402 14.020.000
34 5075602 IBT Trbovlje d.d., Trbovlje 16.444 16.444.000
35 5144124 IKA AJDOVŠČINA, d.d. 6.671 11.420.752
36 5066948 IMKO, d.d., Ljubljana 37.614 37.614.000
37 5114233 IMP ITAK, d.d., Ljubljana 8.148 18.658.920
38 5078083 IMP MONTAŽA MARIBOR d.d. 37.765 50.076.390
39 5226384 IMP TELEKOM d.d., Ljubljana 17.656 24.824.336
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40 5504821 IMP TOVARNA ARMATUR d.d. Ivančna Gorica 29.677 37.096.250
41 5479231 INDE d.d., Vransko 4.700 7.990.000
42 5259363 INFORMATIKA, d.d., Maribor 133 1.662.500
43 5448727 INTEGRAL KUM TRBOVLJE, d.d. 1.090 10.900.000
44 5111099 IZOTERM PLAMA, d.d. Podgrad 2.518 9.467.680
45 5038634 JAVOR PIVKA, d.d. 135103 206.707.590
46 5048427 JEM JESENIŠKE MESNINE, d.d., Jesenice 1.284 4.753.368
47 5098629 JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d. 4.212 26.325.000
48 5098602 JERUZALEM ORMOŽ TGT d.d. 2.121 13.256.250
49 5142393 JVGP Kranj, d.d. 7.718 7.903.232
50 5544378 KAM-BUS, d.d., Kamnik 14.804 16.284.400
51 5035490 KLIMA CELJE, d.d. 24.014 30.017.500
52 5150167 KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ, d.d. 195.478 322.929.656
53 5077532 KOMUNALA TOLMIN, d.d. 447 4.470.000
54 5094917 KOMUNALNA OPER. LJUBLJANA, d.d. 4.094 8.188.000
55 5040035 KONFEKCIJA KOMET METLIKA, d.d. 45.954 45.954.000
56 5039088 KOPITARNA SEVNICA d.d. 28.932 29.799.960
57 5049032 KOŠAKI TMI d.d., Maribor 1.281 15.961.260
58 5144191 KOVINAR, d.d., Novo mesto 16.470 20.916.900
59 5072166 KOVINSKA BLED, d.d., Bled 6.862 7.328.616
60 5075335 KOVINSKA INDUSTRIJA KLS d.d., Ljubno 6.053 15.955.708
61 5033934 KREMEN d.d, Novo mesto 7.301 9.126.250
62 5037158 LABOD konfekcija Novo mesto d.d. 89.367 125.113.800
63 5041929 LAMA, d.d., DEKANI 32.749 43.163.182
64 5038804 LES trg.in storitve d.d., Ptuj 4.664 6.818.768
65 5316766 LIKO Vrhnika, d.d. 75784 91.092.368
66 5033993 LJUBEČNA IND. KERAMI. IZDELKOV, d.d. 38.678 53.066.216
67 5067880 MARIBORSKI VODOVOD d.d., Maribor 4.378 4.378.000
68 5025826 MARPETRO d.d., Maribor 23.566 38.601.108
69 5226422 MDS METALKA d.d., Ljubljana 660 9.547.560
70 5040469 MERINKA MARIBOR, d.d. 31.977 43.872.444
71 5034124 MINERVA d.d., Žalec 2.956 32.397.760
72 5038421 MIZAR, d.d., Volčja Draga 9.793 12.868.002
73 5025737 MIZARSTVO GROSUPLJE d.d., Grosuplje 19.495 20.742.680
74 5033942 MLINOSTROJ,d.d., Domžale 13.426 13.426.000
75 5426979 MODNA KONFEKCIJA, d.d., Ljubljana 2.062 5.291.092
76 5034213 MOTVOZ IN PLATNO, d.d., Grosuplje 9.886 56.844.500
77 5060940 MP INSTALATER, d.d., Prevalje 736 7.360.000
78 5481503 NIZKE GRADNJE d.d., Ptuj 9.070 11.337.500
79 5034175 ODEJA, Škofja Loka, d.d. 38.117 30.112.430
80 5033667 OPEKARNA NOVO MESTO, d.d. 6.678 8.347.500
81 5507219 PLETILJA, d.d., Litija 102 1.030.200
82 5067928 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 3.491 3.491.000
83 5066557 POHIŠTVO CELJE, d.d. 5.564 7.099.664
84 5094542 POLIDENT VOLČJA DRAGA, d.d. 8.091 8.091.000
85 5041210 POLZELA TOV.NOGAVIC, d.d., Polzela 94.195 117.743.750
86 5458854 PRAŠIČEREJA PODGRAD d.d., Gor. 22.892 30.034.304
87 5033217 PREDILNICA LITIJA, d.d., Litija 16.318 81.785.816
88 5040361 PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje 29.237 365.462.500
89 5499895 PREVOZ d.d., Tolmin 20.842 26.052.500
90 5045231 RESTAVRACIJA ISKRA, d.d., Kranj 16.358 16.358.000
91 5035899 SATURNUS OROD. IN STROJ. d.d., Ljubljana 32.449 32.449.000
92 5129451 SEMESADIKE MENGEŠ, d.d. 17.460 18.926.640
93 5171407 SERVIS VOZIL Ljutomer, d.d. 9.505 9.505.000
94 5094607 SLIKAR MARIBOR d.d. 8.729 10.108.182
95 5699169 SNEŽNIK d.d., Kočevska Reka 16.788 23.503.200
96 5151490 SOČA VGP, d.d., Nova Gorica 5.609 5.609.000
97 5515564 SP POLSKAVA d.d., Pragersko 5.852 7.911.904
98 5254132 STEKLARNA HRASTNIK, d.d. 137.095 171.368.750
99 5005965 STOLARNA DOBREPOLJE d.d. 15.863 9.612.978

100 5033390 STROJNA MARIBOR d.d. 67.028 35.256.728
101 5033225 SVILA d.d., Maribor 114.862 114.862.000
102 5036500 SVILANIT, d.d. Kamnik 38.525 105.712.600
103 5034248 ŠEŠIR, d.d., Šk. Loka 16.573 43.023.508
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104 5071976 TEKOL, d.d., Maribor 1.720 17.206.880
105 5449278 TEKSTIL PLETILSTVO d.d. Prosenjakovci 1.160 17.400.000
106 5040175 TEKSTILNA SENOŽEČE, d.d. 11.900 11.900.000
107 5037468 TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD, d.d. 13.289 132.890.000
108 5049369 TISKARNA KOČEVSKI TISK d.d., Kočevje 11.507 11.507.000
109 5033276 TISKARNA TONE TOMŠIČ, d.d., Ljubljana 4.804 15.862.808
110 5003067 TKANINA, d.d., Celje 3.667 39.816.286
111 5043093 TKI HRASTNIK, d.d., Hrastnik 79.884 94.742.424
112 5143683 TRAIG IVANČNA GORICA, d.d. 973 9.730.000
113 5143853 TRANSPORT, d.d. Krško 25.686 26.199.720
114 5003296 TRIFIX, d.d., Tržič 9.726 12.663.252
115 5033799 TRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ, d.d. 305 7.625.000
116 5033209 TRIKON, d.d., Kočevje 24.706 24.706.000
117 5039991 TRIO, d.d., Tržič 17.640 17.640.000
118 5216028 TVP-VZMETNI INŽENIRING, d.d., Ptuj 10.231 12.788.750
119 5144248 UNIMONT, d.d.,  Slov. Konjice 12.121 12.121.000
120 5015251 UNIVERSAL, d.d., Ivančna Gorica 4.872 4.872.000
121 5418992 VARSTROJ, d.d., Lendava 21.974 21.974.000
122 5033748 VELANA, d.d., Ljubljana 140.965 115.309.370
123 5105706 VELO d.d., Ljubljana 24.008 30.010.000
124 5150515 VGP DRAVA PTUJ d.d. 5.533 6.916.250
125 5408148 VINAG d.d., Maribor 11308 70.675.000
126 5666228 ZRC d.d., Trbovlje 6.808 7.339.024
127 5066255 ŽEL.RAVNE-MONTER DRAVOGRAD, d.d. 41.483 44.179.395
128 5097444 ŽIČNICE VOGEL, BOHINJ, d.d. 15.259 19.287.376
129 5145058 ALPEMETAL d.o.o., Ljubljana 9,25% 14.151.000
130 5269393 APP JESENICE, d.o.o., Jesenice 10,01% 1.209.610
131 5510929 ARHITEKTNI BIRO, d.o.o., Kranj 9,82% 2.050.000
132 5704049 AS DOMŽALE - ALU, d.o.o. 9,99% 6.662.500
133 5098092 ATC KANIN BOVEC, d.o.o., Bovec 7,85% 12.290.000
134 5143411 AVTOPRODAJA, d.o.o., NOVA GORICA 10,04% 1.080.000
135 5227747 CEN.ČISTIL.NAPRAVA d.o.o. Domžale 0,40% 675.000
136 5049091 CO LIBRI d.o.o., Lj. 10,00% 1.972.000
137 5057108 CRI CELJE d.o.o. 9,11% 10.359.040
138 5144744 DIMNIKAR RADEČE d.o.o., Radeče 10,00% 789.216
139 5144787 DIMNIKARSKO PODJETJE d.o.o. Kranj 10,00% 1.101.420
140 5496357 DVZ PONIKVE, d.o.o., Ponikve 7,46% 1.831.000
141 5521041 EIMD, d.o.o., Trbovlje 10,00% 1.765.568
142 5221374 EKONOMSKI CENTER MARIBOR, d.o.o. 10,00% 9.001.260
143 5521050 ELEKTROMEHANIKA d.o.o., Trbovlje 10,00% 1.464.960
144 5308119 EMONA TISKARNA, d.o.o., Ljubljana 4,91% 2.070.000
145 5198976 FARMIN Inženiring, d.o.o., Velenje 10,00% 10.285.000
146 5300266 FIBA,d.o.o., Koper 3,88% 1.981.802
147 5627630 FIRST, d.o.o., Mur. Sobota 9,45% 797.500
148 5144949 FOTOLIK d.o.o., Celje 10,00% 7.097.200
149 5066352 GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o. 10,00% 7.352.970
150 5072328 GOP ZIDAR VIPAVA, d.o.o. 10,00% 3.250.800
151 5279097 GTC KOPE, d.o.o., Slov. Gradec 10,00% 10.484.000
152 5072174 HISTOR d.o.o., Ljubljana 10,00% 2.089.000
153 5459745 HOJA ŽAGA ROB, d.o.o., Rob 8,92% 4.046.160
154 5052742 IGEA d.o.o., Nazarje 10,00% 2.766.348
155 5235006 ING INZENIRING d.o.o., Ljubljana 0,51% 260.000
156 5448719 INTEGRAL ZAGORJE, d.o.o. 9,89% 8.990.000
157 5101956 INTEREXPORT, d.o.o., Ljubljana 8,88% 3.997.600
158 5298652 IRAS SEŽANA, d.o.o. 3,91% 2.182.000
159 5421837 IZOBRAZEVALNI CENTER STORE d.o.o. 10,00% 1.309.000
160 5466016 JAVNO KOM. PODJETJE,d.o.o., Šentjur 3,74% 649.000
161 5060974 KAL-KO-PREM d.o.o., Prevalje 4,89% 4.279.000
162 5004586 KOMPAS HOTELI BLED d.o.o. 8,08% 12.830.000
163 5210461 KOMUNAL.STAN.DRUŽBA, d.o.o., Ajdovščina 3,17% 1.650.000
164 5071810 KOVINAR, d.o.o., Vitanje 10,00% 6.769.696
165 5521033 KOVIT  TRBOVLJE d.o.o. 10,00% 7.560.036
166 5286093 LOGIS, d.o.o., Ljubljana 9,93% 655.608
167 5001102 MERX TRABERG d.o.o., Dravograd 10,00% 8.179.944
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168 5503868 MIKRO ADA CRU, d.o.o., Ljublja 9,94% 265.000
169 5503850 MIKRO ADA d.o.o., Ljubljana 9,94% 265.000
170 5067766 OBRTNO PODJETJE KRANJ d.o.o. 10,00% 10.402.840
171 5622646 PA-NIZKE GRADNJE, d.o.o., Ljubljana 9,93% 1.416.000
172 5596866 PARTNER GRAF d.o.o., Grosuplje 9,86% 1.537.500
173 5042275 PLAMA-G.E.O. d.o.o., Podgrad 9,98% 7.382.068
174 5213649 PROJEKT INŽENIRING d.o.o., Ljubljana 10,00% 2.120.000
175 5076277 PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o 10,00% 12.650.000
176 5456754 PROJEKTIVA GORICA d.o.o., Nova Gorica 9,99% 1.890.000
177 5204925 RAZVOJNI CENTER INŽENIRING, d.o.o., Celje 9,09% 6.997.700
178 5076196 RAZVOJNI CENTER PLANIR. d.o.o., Celje 8,90% 2.554.464
179 5033080 SM STROJKOPLAST d.o.o., Maribor 10,00% 13.732.950
180 5144914 STANINVEST d.o.o. Postojna 10,00% 3.890.000
181 5041376 STROJ d.o.o., Radlje ob Dravi 10,00% 27.661.018
182 5064848 TAPETDEKOR, d.o.o., Ljubljana 10,00% 12.149.579
183 5291402 TELETRAC, d.o.o., Ljubljana 2,49% 925.000
184 5081408 TISKARNA FORMATISK d.o.o., Ljubljana 10,00% 1.011.250
185 5066808 TISKARNA KNJIGOVEZNICA Radovljica, d.o.o. 10,00% 7.290.000
186 5009278 TMG d.o.o., Pesnica 10,00% 5.738.700
187 5143942 TRELES, d.o.o., Trebnje 10,00% 8.873.400
188 5066999 UMETNI KAMEN, d.o.o., Ljubljana 10,00% 5.358.750
189 5035171 USNJE Celje, d.o.o. 10,00% 8.522.950
190 5067618 USZ, d.o.o., Ljubljana 10,00% 8.100.000
191 5144302 UTEŽ, d.o.o., Celje 10,02% 4.188.170
192 5958342 VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik 0,08% 20.020
193 5150426 VETERINAR.POSTAJA d.o.o. Šmarje pri Jelšah 6,70% 1.761.056
194 5149959 VETERINARSKA AMBULANTA Ljutomer, d.o.o. 1,99% 340.374
195 5939046 VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o. 8,16% 360.072
196 5958377 VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA, d.o.o. 10,04% 850.850
197 5907560 VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o.o. 2,50% 187.500
198 5944058 VETERINARSKA POSTAJA SEVNICA, d.o.o. 8,42% 640.640
199 5067944 VRTNARSTVO d.o.o., Murska Sobota 10,01% 5.387.500
200 5033705 VRVICA CELJE d.o.o., Celje 10,00% 10.427.120
201 5098971 ZARJA PLESKARSTVO ŽALEC d.o.o. 10,00% 1.728.750
202 5542812 ZOP INFORMAC.INŽENIRING d.o.o., Ljubljana 8,33% 2.113.750
203 5542804 ZOP Management consulting d.o.o., Ljubljana 8,22% 3.114.048
204 5542782 ZOP OS, d.o.o., Ljubljana 9,28% 736.506
205 5066204 ZUM, d.o.o., Maribor 4,00% 3.508.400
206 5024820 ZVON Trg. podj. d.o.o., Ljubljana 9,93% 151.590

Skupaj 5.964.518.148

Priloga D2

Zap. Matična Naziv Število delnic, ki se predajajo Vrednost
št. številka oziroma velikost deleža

1 5375347 ABC TRGOVINA D.D. LJUBLJANA 6.291 9.084.204
2 5003091 AGROPROGRES D.D. LJUBLJANA 15.708 11.498.256
3 5144337 ALCHROM D.D. RUŠE 1.115 11.150.000
4 5033438 ALPOS ŠENTJUR d.d. 15.033 144.767.790
5 5041635 ALUMINIJ MONTAL D.D. KOMEN 1.611 22.193.136
6 5050391 BODOČNOST MARIBOR D.D. 790 12.006.420
7 5159636 CELJSKI SEJEM CELJE 12.397 15.496.250
8 5024757 CENTER D.D. RADEČE 4.792 6.009.168
9 5067219 DELOZA ZAGORJE OB SAVI 21.063 21.063.000

10 5060788 FARMA STIČNA D.D. 3.764 5.819.144
11 5072573 FINO NOVA GORICA D.D. 17.294 17.294.000
12 5151503 GG NAZARJE D.D. 5.404 13.888.280
13 5151325 GLG MURSKA SOBOTA D.D 15.840 15.840.000
14 5000661 GPS SEVNICA D.D. 1.182 14.775.000
15 5076404 GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD D.D. LJUBLJANA 1.931 21.453.410
16 5459788 HOJA-MOBILES D.D. POLHOV GRADEC 12.893 19.107.426
17 5071402 HYPOS MUTA D.D. 2.396 23.960.000
18 5075602 IBT TRBOVLJE 16.444 16.444.000
19 5144124 IKA D.D. AJDOVŠČINA 6.671 11.420.752



Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 28. 9. 2001 / Stran 7947

Zap. Matična Naziv Število delnic, ki se predajajo Vrednost
št. številka oziroma velikost deleža

20 5114233 IMP ITAK D.D. LJUBLJANA 8.148 18.658.920
21 5504821 IMP TOVARNA ARMATUR IVANČNA GORICA 38.600 48.250.000
22 5479231 INDE D.D. VRANSKO 4.700 7.990.000
23 5129737 INDOV LJUBLJANA 8.880 8.880.000
24 5259363 INFORMATIKA D.D. MARIBOR 531 6.637.500
25 5060940 INSTALATER D.O.O. PREVALJE 736 7.360.000
26 5448727 INTEGRAL KUM D.D. TRBOVLJE 1.090 10.900.000
27 5048427 JEM D.D. JESENICE 1.284 4.753.368
28 5067464 KEMIČNA ČISTILNICA MARIBOR 6.323 6.323.000
29 5077532 KOMUNALA D.D TOLMIN 447 4.470.000
30 5073049 KOMUNALA ORMOŽ D.D. 2.707 2.707.000
31 5094917 KOMUNALNA OPERATIVA D.D. LJUBLJANA 4.094 8.188.000
32 5015707 KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA D.D. 6.975 8.718.750
33 5144728 KOMUNALNO STANOVANJ. PODJ. HRASTNIK 4.763 4.791.578
34 5013810 KOMUNAPROJEKT D.D. MARIBOR 9.062 9.062.000
35 5067545 KOP BREŽICE 4.113 5.207.058
36 5144191 KOVINAR NOVO MESTO D.D. 27.218 34.566.860
37 5072166 KOVINSKA BLED 7.703 8.226.804
38 5038804 LES D.D. PTUJ 4.664 6.818.768
39 5033993 LJUBEČNA CELJE 57.593 79.017.596
40 5067880 MARIBORSKI VODOVOD MARIBOR 4.378 4.378.000
41 5090725 MARMOR SEŽANA 14.382 18.581.544
42 5041929 MEDNARODNO PODJETJE LAMA DEKANI 32.749 43.163.182
43 5040469 MERINKA MARIBOR 42.355 58.111.060
44 5038421 MIZAR VOLČJA DRAGA 9.793 12.868.002
45 5426979 MODNA KONFEKCIJA LJUBLJANA 4.559 11.698.394
46 5000530 MOTEL GROSUPLJE D.D. 8.900 8.900.000
47 5150507 MURA - JVGP D.D. MURSKA SOBOTA 1.173 5.865.000
48 5037212 MURA MURSKA SOBOTA 609.191 655.489.516
49 5481503 NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ 16.885 21.106.250
50 5870909 NOVOGRAD, d.d., NOVO MESTO 12.289 12.289.000
51 5069114 OGP GRAD BLED 5.461 6.826.250
52 5507219 PLETILJA D.D. LITIJA 102 1.030.200
53 5067928 POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D. 3.491 3.491.000
54 5033217 PREDILNICA LITIJA D.D. 16.318 81.785.816
55 5040361 PREMOGOVNIK VELENJE 69.852 873.150.000
56 5459966 PROJEKT NIZKE ZGRADBE LJUBLJANA 14.587 16.220.744
57 5035899 SATURNUS-ORODJARNA IN STROJEGRADNJA D.D. LJUBLJANA 32.449 32.449.000
58 5129451 SEMESADIKE D.D. MENGEŠ 17.460 18.926.640
59 5076714 SGP ZASAVJE TRBOVLJE D.D. 29.791 33.782.994
60 5094607 SLIKAR D.D. MARIBOR 8.729 10.108.182
61 5221668 SOLIDARNOST D.D. MURSKA SOBOTA 15.370 15.370.000
62 5005817 SORA MEDVODE D.D. 16.620 23.334.480
63 5515564 SP POLSKAVA 5.852 7.911.904
64 5005965 STOLARNA DOBREPOLJE D.D. 15.863 9.612.978
65 5033390 STROJNA MARIBOR D.D. 168.800 88.788.800
66 5034248 ŠEŠIR D.D. ŠKOFJA LOKA 16.573 43.023.508
67 5071976 TEKOL D.D. MARIBOR 1.720 17.206.880
68 5034230 TIKA D.D. TRBOVLJE 15.152 17.546.016
69 5033276 TISKARNA TONE TOMŠIČ D.D. LJUBLJANA 4.804 15.862.808
70 5143683 TRAIG IVANČNA GORICA,d.d. 973 9.730.000
71 5033799 TRIGLAV KONFEKCIJA D.D. KRANJ 305 7.625.000
72 5033209 TRIKON KOČEVJE 24.706 24.706.000
73 5039991 TRIO TRŽIČ 17.640 17.640.000
74 5015740 TRŽNICA D.D. MARIBOR 2.531 2.531.000
75 5015251 UNIVERSAL D.D. IVANČNA GORICA 6.584 6.584.000
76 5418992 VARSTROJ LENDAVA 21.974 21.974.000
77 5150531 VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR 11.718 5.812.128
78 5098947 ZARJA KO PETROVČE D.D. 8.471 10.588.750
79 5094429 AA LIPA LJUBLJANA 14,81% 7.125.216
80 5494753 ABC POMURKA-SKUPINA PODJE. M. SOBOTA 0,69% 298.650
81 5143411 AVTOPRODAJA D.O.O. NOVA GORICA 10,04% 1.080.000
82 5066468 BIROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA 10,00% 513.750
83 5227747 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK DOMŽALE 0,40% 675.000
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84 5144744 DIMNIKAR RADEČE D.O.O. 10,00% 789.216
85 5144787 DIMNIKARSKO PODJETJE KRANJ 10,00% 1.101.420
86 5067405 DIMNIKARSTVO D.O.O. CELJE 8,72% 677.600
87 5496357 DVZ PONIKVE D.O.O. PONIKVE 7,46% 1.831.000
88 5221374 ECM D.O.O. MARIBOR 16,40% 14.757.762
89 5521041 EIMD TRBOVLJE 18,16% 3.205.722
90 5221412 EKONOMSKI INSTITUT D.O.O. MARIBOR 10,00% 2.638.652
91 5521050 ELEKTROMEHANIKA TRBOVLJE 14,48% 2.122.230
92 5308119 EMONA TISKARNA LJUBLJANA 4,91% 2.070.000
93 5063710 ERCI IDRIJA 9,88% 163.200
94 5300266 FIBA D.O.O. KOPER 3,88% 1.981.802
95 5144949 FOTOLIK D.O.O. CELJE 10,00% 7.097.200
96 5072328 GOP ZIDAR VIPAVA 10,00% 3.250.800
97 5034353 GORENJE TIKI D.O.O. LJUBLJANA 6,76% 39.103.000
98 5494907 GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. METLIKA 9,72% 6.050.000
99 5107024 GOSTINSTVO PODVELKA 19,26% 4.443.750

100 5279097 GTC KOPE SLOVENJ GRADEC 10,00% 10.484.000
101 5078156 HIDROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA 6,69% 4.470.000
102 5072174 HISTOR D.O.O. LJUBLJANA 10,00% 2.089.000
103 5459745 HOJA ŽAGA ROB D.O.O. 8,92% 4.046.160
104 5156815 IBIS D.O.O. SLOVENSKA BISTRICA 10,00% 3.687.544
105 5052742 IGEA NAZARJE 10,00% 2.766.348
106 5107741 INTEGRAL NOTRANJSKA D.O.O. CERKNICA 9,99% 5.360.000
107 5107750 INTEGRAL PRIMORSKA D.O.O. IDRIJA 10,01% 7.650.000
108 5101956 INTEREPORT D.O.O. LJUBLJANA 8,88% 3.997.600
109 5421837 IZOBRAŽEVALNI CENTER D.O.O. ŠTORE 10,00% 1.309.000
110 5466016 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠENTJUR 3,74% 649.000
111 5060974 KAL-KO-PREM PREVALJE 7,84% 6.853.000
112 5144647 KOMUNALA D.O.O. IDRIJA 3,19% 2.960.000
113 5073162 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O. 4,30% 2.164.000
114 5210461 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA 3,17% 1.650.000
115 5592771 KO-OP D.O.O. MOJSTRANA 9,97% 7.763.488
116 5521033 KOVIT TRBOVLJE D.O.O. 21,96% 16.599.990
117 5145023 KP TRŽIČ D.O.O. 2,83% 3.964.548
118 5286590 MARKING D.O.O. MARIBOR 10,00% 390.320
119 5067766 OBRTNO PODJETJE D.O.O. KRANJ 17,38% 18.084.024
120 5622638 PA-ARHING D.O.O. LJUBLJANA 9,91% 1.477.150
121 5596866 PARTNER GRAF D.O.O. GROSUPLJE 9,86% 1.537.500
122 5000653 PECA D.O.O. MEŽICA 10,00% 7.610.000
123 5042275 PLAMA-G.E.O. PODGRAD 9,98% 7.382.068
124 5943582 PODJETJE ZA GO.GRADNJE IN HOR. 10,00% 4.790.000
125 5213649 PROJEKT INŽENIRING LJUBLJANA 10,00% 2.120.000
126 5076277 PROJEKTA INŽENIRING PTUJ D.O.O. 10,00% 12.650.000
127 5456754 PROJEKTIVA GORICA NOVA GORICA 9,99% 1.890.000
128 5622646 PROJEKTIVNI ATELJE-NIZKE GRADNJE D.O.O. LJUBLJANA 9,93% 1.416.000
129 5204925 RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI D.O.O. CELJE 9,09% 6.997.700
130 5076196 RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE D.O.O. CELJE 8,90% 2.554.464
131 5000408 SANITA D.O.O. LJUBLJANA 14,96% 5.143.568
132 5273986 SONCE D.O.O. LJUBLJANA 9,19% 11.366.284
133 5144914 STANINVEST D.O.O. POSTOJNA 10,00% 3.890.000
134 5098319 STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE D.O.O. 10,00% 3.793.750
135 5066859 STEKLAR CELJE 10,00% 4.204.872
136 5041376 STROJ D.O.O. RADLJE OB DRAVI 19,18% 53.059.996
137 5291402 TELETRAC D.O.O. LJUBLJANA 2,49% 925.000
138 5064848 TAPETDEKOR D.O.O. LJUBLJANA 11,60% 14.093.802
139 5691460 TERACERSTVO IN KAMNOSEŠTVO D.O.O. MURSKA SOBOTA 9,96% 4.827.500
140 5066808 TISKARNA RADOVLJICA 10,00% 7.290.000
141 5009278 TMG D.O.O. PESNICA 10,00% 5.740.110
142 5143942 TRELES D.O.O. TREBNJE 18,70% 16.595.880
143 5034299 TVI MAJŠPERK 18,26% 31.978.006
144 5035171 USNJE CELJE D.O.O. 10,00% 8.522.950
145 5067618 USZ D.O.O. LJUBLJANA 10,00% 8.100.000
146 5144302 UTEŽ D.O.O. CELJE 10,02% 4.188.170
147 5958342 VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik 0,08% 20.020
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148 5907233 VETERINA ŠOŠTANJ d.o.o., Šošta 5,87% 535.500
149 5150426 VETERINAR.POSTAJA d.o.o. Šmarje 6,70% 1.761.056
150 5149959 VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER D.O.O. 1,99% 340.374
151 5939046 VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d 8,16% 360.072
152 5958377 VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA, 10,04% 850.850
153 5907560 VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o 2,50% 187.500
154 5150922 VRTNARSTVO CELJE D.O.O. 9,18% 13.673.750
155 5067944 VRTNARSTVO MURSKA SOBOTA 10,01% 5.387.500
156 5033705 VRVICA CELJE 19,87% 20.714.364
157 5222125 ZIM D.O.O. MARIBOR 2,25% 2.809.872
158 5542812 ZOP D.O.O. LJUBLJANA 8,33% 2.113.750
159 5542782 ZOP OS LJUBLJANA 9,28% 736.506
160 5024820 ZVON D.O.O. LJUBLJANA 9,93% 151.590

Skupaj 3.472.567.930

Priloga E

Zap. Matična Ime družbe Št. delnic SRD oziroma Vrednost
št. številka velikost deleža za prenos

1 5156505 ADRIA AIRWAYS, d.d. 65.081 587.616.349
2 5098092 ALPSKI TURISTIČNI CENTER BOVEC, d.o.o. 8,44% 40.032.255
3 5891019 BSC, d.o.o., KRANJ 29,46% 493.426
4 5041643 CERTA, d.d. 871.983 1.110.906.342
5 5045401 DOMEL, d.d.,  ŽELEZNIKI 54.116 69.809.640
6 5034353 GORENJE TIKI, d.o.o. 22,18% 128.297.620
7 5042518 HOLDING IMV, d.o.o. NOVO MESTO 80,00% 3.355.042.666
8 5004837 HOTELI BERNARDIN, d.d. 4.679.069 7.860.835.920
9 5249694 IGM SAVA, d.o.o., VELIKA VAS 21,46% 59.380.000

10 5033560 IMONT, d.o.o., DRAVOGRAD 20,00% 31.682.590
11 5077940 IMP, d.d. 70 91.140
12 5174929 ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d. 33.898 42.372.500
13 5330424 ISKRA, d.d. 356.281 555.798.360
14 5476135 LIK HOLDING, d.d. 35.500 35.784.000
15 1124609 LITOSTROJ E.I, .d.o.o. 33,52% 232.183.111
16 5038618 NOVOLES LESNA IND. D.D. 37.370 96.414.600
17 5040116 NOVOTEKS TKANINA D.D. 156.824 156.824.000
18 5000203 POHIŠTVO BREŽICE, d.d. 4.082 10.205.000
19 5151317 POMURKA mesna industrija, d.d., MS 689.438 365.402.140
20 5727286 PROPULSE d.o.o. 32,66% 688.340
21 5036852 RAŠICA TOVARNA PLETENIN, d.d. 200.000 133.200.000
22 5034523 SIP, STROJNA INDUSTRIJA, d.d. 56.890 322.054.290
23 5564697 STILLES, D.D. 213.116 114.869.524
24 5490707 STT STROJEGRADNJA, d.d 80.704 43.902.976
25 5103185 TOVARNA MERIL KOVINE, d.d., PAMEČE 15.030 21.492.900
26 5034299 TVI MAJŠPERK, d.o.o. 3,55% 6.216.973
27 5418992 VARSTROJ, d.d.,  LENDAVA 158.352 158.352.000
28 5213622 ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TOPLICE, d.d. 70.000 84.910.000
29 5037603 AGIS, d.d., Ptuj 78.245 244.124.400
30 5040302 CIMOS INTERNATIONAL, d.d. 2.112.843 4.261.604.331
31 5048770 ELAN, d.d. 579.401 401.606.426
32 5103126 INLES, d.d. 54.749 163.809.008
33 1554760 INTERCEMENT, d.o.o. 29,79% 2.664.816.970
34 5040736 IMPOL , d.d. 19,51 723.641.974
35 5185661 ISKRA STIKALNI ELEMENTI, d.d. 82.765 83.923.710
36 5038995 LESNA LIP, d.d., Slovenj Gradec 526.910 526.910.000
37 5255805 LESNINA VELETRGOVINA, d.o.o. 16,58% 1
38 5268656 LESTRO LEDINEK D.D. HOČE 44.287 1
39 5944384 TVM d.o.o. 100,00% 1.546.184.739
40 1304836 SKI MAR, tovarna športnih izdelkov, d.o.o. 50,00% 803.212.851

Skupaj 27.044.693.073
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4027. Odlok o povišanju Konzulata Republike
Slovenije v Torontu v Generalni konzulat
Republike Slovenije

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01), na predlog
ministra za zunanje zadeve št. 211-01/01-32 z dne 7. 6.
2001 je Vlada Republike Slovenije na 34. seji dne 28. 6.
2001 izdala

O D L O K
o povišanju Konzulata Republike Slovenije v

Torontu v Generalni konzulat Republike
Slovenije

1. člen
Konzulat Republike Slovenije v Torontu na čelu s ča-

stnim konzulom se poviša v Generalni konzulat Republike
Slovenije na čelu s častnim generalnim konzulom.

Konzularno območje se ne spremeni.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-103/2001-1
Ljubljana, dne 28. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4028. Odlok o postavitvi častnega generalnega
konzula v Torontu

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01), na predlog
ministra za zunanje zadeve št. 211-01/01-32 z dne 7. 6.
2001 je Vlada Republike Slovenije na 34. seji dne 28. 6.
2001 izdala

O D L O K
o postavitvi častnega generalnega konzula v

Torontu

1. člen
Za častnega generalnega konzula Republike Slovenije

se postavi Jože Slobodnik.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-103/2001-2
Ljubljana, dne 28. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4029. Odlok o postavitvi častnega konzula v Torontu

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01), ter na predlog
ministra za zunanje zadeve št. 211-01/01-33 z dne 7. 6.
2001 je Vlada Republike Slovenije na 35. seji dne 5. 7.
2001 sprejela

O D L O K
o postavitvi častnega konzula v Torontu

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Torontu se

postavi dr. Zlatko Aurelius Verbič.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 111-113/2001
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4030. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije, njegovega namestnika in članov
štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter
regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih
namestnikov in članov regijskih štabov Civilne
zaščite

Na podlagi 95. in 96. člena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o

imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba
Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih

poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov
in članov regijskih štabov Civilne zaščite

I
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Repu-

blike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civil-
ne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civil-
ne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov
Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97,
25/97, 13/99, 48/99) (v nadaljnjem besedilu: sklep) se:

I. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite Republike Slo-

venije Marjan Starc,
– za člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se

imenuje Bojan Skočir.

II
III. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko

se imenujeta Igor Naraks in Dušan Naglič.
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III
V. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Štaba Civilne zaščite za Severno-

primorsko Albin Krapež,
– za poveljnika Štaba Civilne zaščite za Severnopri-

morsko se imenuje Boris Lutman,
– razreši se namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite

za Severnoprimorsko Boris Lutman,
– za namestnika poveljnika Štaba Civilne zaščite za

Severnoprimorsko se imenuje Milan Leban.

IV
VI. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko

regijo Igor Vah.

V
VII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite

za Obalno regijo Remigij Kleva,
– za namestnika poveljnika Štaba Civilne zaščite za

Obalno regijo se imenuje Zvezdan Božič.

VI
IX. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite

za Koroško Silvester Ozimic,
– za namestnika poveljnika Štaba Civilne zaščite za

Koroško se imenuje Boris Balant,
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Koroško

Ivan Praprotnik in Branko Čas,
– za člane Štaba Civilne zaščite za Koroško se imenu-

jejo Silvester Ozimic, Benjamin Kotnik, Dušan Stojanovič in
Vinko Uhan.

VII
X. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Notranjsko

Miroslav Orel,
– za člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko se ime-

nujeta Darko Muhič in Danjel Cek.

VIII
XI. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenu-

jeta Janez Bošnak in Slavko Jauk.

IX
XII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite

za Posavje, Branko Zuber,
– za namestnico poveljnika štaba Civilne zaščite za

Posavje se imenuje, Sergejo Bizjak.

X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 810-01/2001-1
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4031. Sklep o četrti izdaji obveznic Slovenske
odškodninske družbe

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o Slovenskem odško-
dninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) in
tretjega odstavka 3. člena uredbe o izdaji obveznic in o
izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je
zavezanec Slovenski odškodninski sklad (Uradni list RS, št.
61/96) je Vlada Republike Slovenije na 42. seji dne 27. 9.
2001 sprejela

S K L E P
o četrti izdaji obveznic Slovenske odškodninske

družbe

1. člen
S tem sklepom se določa izdaja, način izdaje, oblika in

višina četrte izdaje obveznic Slovenske odškodninske druž-
be (v nadaljnjem besedilu: obveznice).

2. člen
Obveznice se izdajo v vrednosti 200,000.000 DEM

kot del izdaje obveznic za poravnavo obveznosti Slovenske
odškodninske družbe.

3. člen
Obveznice se izdajo v nematerializirani obliki in so izda-

ne z dnem vpisa v centralni register Klirinško depotne druž-
be, d.d., Ljubljana.

4. člen
Obveznice se izdajo v 2,000.000 apoenih po

100 DEM.

5. člen
Vsaka obveznica ima 40 kuponov, ki zapadejo v plačilo

v skladu z amortizacijskim načrtom, določenim v 9. členu
tega sklepa.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se prejemni-
ku obveznic ob izročitvi izplačajo vsi kuponi, ki so zapadli
pred izročitvijo obveznic.

6. člen
Obveznice se glase na prinosnika in se obrestujejo po

6% letni obrestni meri na dekurzivni in konformni način.
Obveznice se začnejo obrestovati od 1. julija 1996.

7. člen
Obresti se do zapadlosti glavnice v izplačilo izplačujejo

v šestnajstih obrokih vsakega pol leta, razen v letu 1997.
Prvi kupon obresti je zapadel v izplačilo 15. januarja

1997.
Vsi preostali kuponi obveznic zapadejo v izplačilo 1. ju-

nija in 1. decembra vsako leto.

8. člen
Glavnica se, skupaj z obrestmi, izplačuje polletno in se

odplača v štiriindvajsetih polletnih obrokih.
Prvi kupon glavnice zapade v plačilo 1. decembra

2004.
Zadnji kupon obveznice zapade v izplačilo 1. junija

2016.
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9. člen
AMORTIZACIJSKI NAČRT V (DEM)
Višina apoena: 100 DEM

Kupon Datum Izplačilo Obresti Glavnica Ostanek
št. dospelosti dolga

1 15. 1. 1997 3,20 3,203 0,000 100,000

2 1. 6. 1997 2,21 2,211 0,000 100,000
3 1. 12. 1997 2,96 2,965 0,000 100,000

4 1. 6. 1998 2,95 2,948 0,000 100,000
5 1. 12. 1998 2,96 2,965 0,000 100,000
6 1. 6. 1999 2,95 2,948 0,000 100,000

7 1. 12. 1999 2,96 2,965 0,000 100,000
8 1. 6. 2000 2,96 2,958 0,000 100,000

9 1. 12. 2000 2,96 2,956 0,000 100,000
10 1. 6. 2001 2,95 2,947 0,000 100,000

11 1. 12. 2001 2,96 2,965 0,000 100,000
12 1. 6. 2002 2,95 2,948 0,000 100,000
13 1. 12. 2002 2,96 2,965 0,000 100,000

14 1. 6. 2003 2,95 2,948 0,000 100,000
15 1. 12. 2003 2,96 2,965 0,000 100,000

16 1. 6. 2004 2,96 2,958 0,000 100,000
17 1. 12. 2004 4,00 2,956 1,042 98,958
18 1. 6. 2005 4,23 2,916 1,313 97,645

19 1. 12. 2005 4,48 2,895 1,585 96,060
20 1. 6. 2006 4,69 2,832 1,857 94,203

21 1. 12. 2006 4,92 2,793 2,129 92,074
22 1. 6. 2007 5,11 2,714 2,400 89,674
23 1. 12. 2007 5,33 2,658 2,672 87,002

24 1. 6. 2008 5,52 2,573 2,944 84,058
25 1. 12. 2008 5,70 2,485 3,216 80,842

26 1. 6. 2009 5,87 2,382 3,487 77,355
27 1. 12. 2009 6,05 2,293 3,759 73,596

28 1. 6. 2010 6,20 2,170 4,031 69,565
29 1. 12. 2010 6,36 2,062 4,303 65,263
30 1. 6. 2011 6,50 1,924 4,574 60,688

31 1. 12. 2011 6,65 1,799 4,846 55,842
32 1. 6. 2012 6,77 1,652 5,118 50,725

33 1. 12. 2012 6,89 1,500 5,389 45,335
34 1. 6. 2013 7,00 1,336 5,661 39,674
35 1. 12. 2013 7,11 1,176 5,933 33,741

36 1. 6. 2014 7,20 0,995 6,205 27,536
37 1. 12. 2014 7,29 0,816 6,476 21,060

38 1. 6. 2015 7,37 0,621 6,748 14,312
39 1. 12. 2015 7,44 0,424 7,020 7,292

40 1. 6. 2016 7,51 0,216 7,292 0
193,00 93,000 100,000

10. člen
Znesek, na katerega se glasijo obveznice, in pravice iz

obveznice se izplača v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju za DEM, kot ga objavi Banka Slovenije na dan zapa-
dlosti posameznega kupona oziroma v primeru iz drugega
odstavka 5. člena tega sklepa na dan izplačila.

11. člen
Za obveznosti iz obveznic jamči Slovenska odškodnin-

ska družba s celotnim premoženjem.

12. člen
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih od datuma

dospelosti posameznega izplačila, razen v primeru iz druge-
ga odstavka 5. člena tega sklepa.

13. člen
Slovenska odškodninska družba je dolžna zagotoviti

vpis obveznic v centralni register pri Klirinško depotni druž-
bi, d.d., Ljubljana takoj po uveljavitvi tega sklepa.

14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 447-17/2001-1
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4032. Sklep o spremembi sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in drugega
odstavka 7. člena uredbe o cestnini za uporabo določenih
cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99 in
105/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest

in višine cestnine

I
V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

(Uradni list RS, št. 105/00 in 29/01) se v tabeli v prvi točki
spremeni vrstica, ki določa cestninsko cesto HC Vipava–
Vrtojba tako, da se glasi:

“HC Vipava–Vrtojba 29,7 km Bazara odprt“.

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

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem predaje prometu dela hitre ceste pododseka Podna-
nos-Vipava.

Št. 425-03/2001-2
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4033. Odredba o spremembah odredbe o
podrobnejših pogojih in postopku izvedbe
intervencijskega nakupa žit letine 2001

Na podlagi četrtega odstavka 32. člena uredbe o ure-
ditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01 in 70/01)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sogla-
sju z ministrico za gospodarstvo

O D R E D B O
o spremembah odredbe o podrobnejših pogojih
in postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit

letine 2001

1. člen
V odredbi o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe

intervencijskega nakupa žit letine 2001 (Uradni list RS, št.
62/01) se:

– v naslovu 5. člena beseda “izvajalci” nadomesti z
besedo “izvajalec”,

– 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“Intervencijski nakup žit letine 2001 izvede zavod v

skladu z uredbo, ki ureja trg z žiti, in s to odredbo.
Zavod določi intervencijska skladišča s soglasjem

Agencije Republike Slovenije za kmetijstvo in razvoj podeže-
lja, izmed skladišč, ki so last zavoda.”

2. člen
Črta se 6. člen.

3. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kontrola kakovosti, to je vzorčenje in analiza kakovosti

žit, odkupljenih v intervencijskem nakupu, se izvaja po meto-
dah, določenih s pravilnikom, ki ureja metode za določanje
kakovosti žit, ki so predmet intervencijskega nakupa.”

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-01-26/01-8
Ljubljana, dne 3. septembra 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

MINISTRSTVA

4034. 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

4035. Sklep o 3. dopolnilu k Slovenskemu dodatku k
evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum

Na podlagi 2. in 3. člena odredbe o določitvi nacional-
nega dodatka k evropski farmakopeji (Uradni list RS, št.
79/00) izdaja minister za zdravje naslednji

S K L E P

I
1. avgusta 2001 je Ministrstvo za zdravje, Urad Repu-

blike Slovenije za zdravila, izdalo 3. dopolnilo k Slovenske-
mu dodatku k evropski farmakopeji – Formularium Sloveni-
cum, ki ga je založil Zavod za farmacijo in za preizkušanje
zdravil – Ljubljana.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 512/193/01
Ljubljana, dne 30. avgusta 2001.

Minister
za zdravje

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

4036. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove IZZIV

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97
in 31/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove IZZIV

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove IZZIV, s se-
dežem v Ljubljani, s katerim so ustanovitelji Jaka Lucu,
Ljubljana, Koroška ulica 2b, Tina Lucu, Ljubljana, Koroška
ulica 2b in Mateja Čelan, Ljubljana, Reška ulica 1, ustanovili
Ustanovo IZZIV, z namenom podpiranja in razvoja športa v
obliki financiranja nadarjenih športnikov na področju tenisa,
o čemer je notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, Tavčarjeva
ulica 3, dne 2. avgusta 2001 izdal notarsko listino št.
SV 348/01-1.

RS, št. 115/00, 54/01 in 62/01) se v prvem odstavku
7. člena besedilo »30. 9. 2001« nadomesti z besedilom
»30. 11. 2001«.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-445/00-3
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Z ustanovo upravlja tričlanska uprava v sestavi: Jaka
Lucu iz Ljubljane, Koroška ulica 2b, Tina Lucu, iz Ljubljane,
Koroška ulica 2b in Mateja Čelan, iz Ljubljane, Reška ulica
1; naslov sedeža ob ustanovitvi je Štefanova 5, Ljubljana.

Št. 022-27/2001-1
Ljubljana, dne 10. septembra 2001

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3966. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 7837

3967. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-
de Republike Slovenije 7837

3968. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San
Marino 7837

3969. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-
de Republike Slovenije 7837

VLADA
3970. Uredba o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s

posebnim namenom 7838

3971. Program priprave ureditvenega načrta za zavaro-
vano območje Kobilarne Lipica 7839

3972. Program priprave ureditvenega načrta za naravni
rezervat Škocjanski zatok 7840

3973. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkorišča-
nje vode na posameznih odsekih vodotokov Lju-
bnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo sal-
monidnih vrst rib 7841

3974. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
priznanjih in nagradah na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami 7843

4022. Uredba o spremembi uredbe o neposrednih
plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter
podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih
pridelkov oziroma živil za leto 2001 7938

4023. Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni
operativni tehniki in naročilih zaupne narave 7938

4024. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o pro-
gramih kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leto 2001 7939

4025. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hra-
stnik, d.o.o. 7940

4026. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o do-
datnem premoženju, ki se preda pooblaščenim
investicijskim družbam za lastniške ceritifikate 7941

4027. Odlok o povišanju Konzulata Republike Sloveni-
je v Torontu v Generalni konzulat Republike Slo-
venije 7950

4028. Odlok o postavitvi častnega generalnega konzu-
la v Torontu 7950

4029. Odlok o postavitvi častnega konzula v Torontu 7950

4030. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ime-
novanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slo-
venije, njegovega namestnika in članov štaba Ci-
vilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih po-
veljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in
članov regijskih štabov Civilne zaščite 7950

4031. Sklep o četrti izdaji obveznic Slovenske odško-
dninske družbe 7951

4032. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih
cest in višine cestnine 7952

MINISTRSTVA
3975. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-

tev vrednosti stanovanja 7843

4033. Odredba o spremembah odredbe o podrobnej-
ših pogojih in postopku izvedbe intervencijskega
nakupa žit letine 2001 7953

4034. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih pre-
ventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongi-
formnimi encefalopatijami 7953

3976. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska me-
rila splošnega namena 7843

4035. Sklep o 3. dopolniluk Slovenskemu dodatku k
evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum 7953

3977. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži nad sred-
njo točnostjo, katerih nazivna vrednost je večja
ali enaka 1 mg ter manjša ali enaka 50 kg, ki lah-
ko nosijo oznake in znake EEC 7851

3978. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za 5- do 50-ki-
logramske paralelepipedne uteži srednje točno-
sti in za 1- do 10-kilogramske cilindrične uteži
srednje točnosti, ki lahko nosijo oznake in znake
EEC 7855

3979. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za števce elek-
trične energije, ki lahko nosijo oznake in znake
EEC 7862

3980. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hek-
tolitrske mase žitaric, ki lahko nosijo oznake in
znake EEC 7875

3981. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za
hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC 7877

VSEBINA
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3982. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za
vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC 7879

3983. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju re-
gionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvoj-
nih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim
razvojnim agencijam 7883

3984. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnem za-
vodu Slovenska akreditacija 7883

3985. Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pri-
pomočkov 7889

3986. Pravilnik o postopku, po katerem pooblaščene
uradne osebe carinske službe ustavljajo prevoz-
na sredstva v cestnem in vodnem prometu 7891

3987. Pravilnik o izvajanju 6. in 10. člena zakona o ca-
rinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne la-
stnine 7893

3988. Navodilo o postopku odpiranja ponudb 7897

3989. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških
prehodov 7898

3990. Odločba o priznanju veljavnosti certifikatom o
skladnosti plinskih naprav 7898

4036. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove IZZIV 7953

USTAVNO SODIŠČE
3991. Odločba o razveljavitvi 23. člena odloka o pro-

storskih in ureditvenih pogojih za območje ureja-
nja MP 4/1 Letališče Mestne občine Ljubljana 7906

BANKA SLOVENIJE
3992. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ta-

rifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve,
ki jih opravlja Banka Slovenije 7907

3993. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 1. 10. do 7. 10. 2001 7908

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3994. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 2001 7913

3995. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za
odmero dodatnih pravic 7914

3996. Sklep o najvišji pokojninski osnovi 7915

3997. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo 7915

3998. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro 7915

3999. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 7916

4000. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživ-
ninskem varstvu kmetov 7916

4001. Sklep o znesku državne pokojnine 7916

4002. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o po-
drobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih
družb 7917

4003. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije 7918

4004. Poročilo o gibanju plač za julij 2001 7924

OBČINE

BREZOVICA

4005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Brezovica za leto 2001 7924

BREŽICE

4006. Odlok o višini in namenu porabe sredstev prora-
čunske rezerve za odpravo posledic pozebe in
neurja s točo v letu 2001 v Občini Brežice 7925

CERKVENJAK

4007. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-
čini Cerkvenjak 7925

4008. Sklep o soglasju k sklepu Občinskega sveta ob-
čine Sv. Andraž o priključitvi podružnične OŠ Vi-
tomarci k OŠ Cerkvenjak kot matični šoli 7926

4009. Sklep o združevanju sredstev za izgradnjo tran-
sformatorskih postaj 7926

4010. Sklep o prispevku za prvo priključitev na javno
vodooskrbno omrežje ali rekonstrukcijo omrežja
v Občini Cerkvenjak 7926

4011. Sklep o prispevku za priključitev na javno kanali-
zacijsko omrežje in čistilno napravo v Občini Cer-
kvenjak 7927

4012. Pravilnik o pridobivanju in dodeljevanju sredstev
za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva, turizma in kmetijstva v Občini Cer-
kvenjak 7928

DOBRNA

4013. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgoj-
no-varstvenem zavodu Dobrna 7929

KRANJ

4014. Sklep o javni razgrnitvi 7930

MEDVODE

4015. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13
Brezovec 7930

VELIKE LAŠČE

4016. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Velike Lašče za leto 2001 7930

4017. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun sto-
ritev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 7931

VERŽEJ

4018. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-
ne Veržej za leto 2001 7933

VIDEM

4019. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za
leto 2001 7934

ŽALEC

4020. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kul-
turo, šport in turizem Žalec« 7935

ŽELEZNIKI

4021. Pravilnik o sofinanciranju težjih pogojev obdela-
ve kmetijskih površin v Občini Železniki 7937
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

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

Priporočamo

PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
z uvodnimi pojasnili mag. Bojana Trnovška

IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA
z uvodnimi pojasnili Nine Gregori
Vladni predstavniki držav članic Evropske unije so določili, da je novi slovenski potni list bordo rdeče barve. V primerjavi z modrim, s katerim
slovenski državljani lahko potujejo po svetu do 5. avgusta 2002, ima novi potni list 25 zaščitnih elementov, vsi podatki o imetniku potne listine,
vključno s fotografijo in podpisom, pa so lasersko gravirani, tako da bo njihova zloraba bistveno težja kot s prvimi slovenskimi potnimi listi.
To je le nekaj podatkov iz obširnih uvodnih pojasnil mag. Bojana Trnovška, ki je na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije zadolžen za
izvedbo projektov izdaje novih osebnih izkaznic in potnih listin. Osebni dokumenti in njihove posebnosti so prikazani tudi v barvni prilogi, kjer so
dvojezično predstavljeni tudi motivi, vtisnjeni na posamezne strani potnega lista.

Zakon o prijavi prebivališča je bil v uradnem listu objavljen februarja 2001, novosti pa podrobno predstavlja Nina Gregori, Uvodna pojasnila
zanimivo začenja z nizanjem podatkov o dvestoletni zgodovini evidentiranja prebivališča ljudi na slovenskih tleh.

Cena: 4482 SIT z DDV 10551

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
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Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
· IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA Štev. izvodov

· PREDPISI O UPRAVNEM SPORU Štev. izvodov

Naročeno mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

PREDPISI O UPRAVNEM SPORU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška · (druga dopolnjena izdaja)
Slovensko upravno sodišče deluje od leta 1998. Že kmalu po njegovi ustanovitvi se je tudi to specializirano sodišče spopadlo z enakimi težavami
kot sve drugo sodstvo. Zaostanki se kopičijo in leta 2000 je državni zbor s spremembami in dopolnitvami zakona omogočil hitrejše reševanje
sporov na teh sodiščih in hkrati nekoliko razbremenil Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

V drugi dopolnjeni izdaji avtor uvodnih pojasnil opozarja na novosti. Podrobneje pa razloži tudi institut upravnega spora in obseg sodnega varstva

Cena: 1890 SIT 10555
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