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Nacionalni program visokega šolstva Republike
Slovenije (NPVS)

Na podlagi prvega odstavka 45. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odl. US,
18/98 – odl. US, 35/98 – odl. US, 99/99 in 64/01) in
168. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št.
40/93, 80/94, 3/95 – popravek, 28/96, 26/97, 46/00,
3/01, 9/01, 13/01 in 52/01 – odl. US) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 26. 2. 2002 sprejel

NACIONALNI PROGRAM
visokega šolstva Republike Slovenije (NPVS)
1. UVOD IN NAMEN
Devetdeseta leta so za visoko šolstvo tako v Sloveniji
kot v tujini čas velikih sprememb. Politične, gospodarske in
kulturne spremembe ter globalizem t.i. postindustrijskih
družb so postavili pred terciarno izobraževanje mnoge nove
izzive, obenem pa se je za študij po končani srednji šoli
začelo odločati čedalje več in več mladih, pa tudi nekoliko
starejših kandidatov. Tudi slovensko visoko šolstvo je soočeno predvsem z imperativom hitrega institiucionalnega razvoja in z zelo hitro naraščajočim številom študentov.
Decembra 1993 je Državni zbor Republike Slovenije
sprejel zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93,
39/95 – odl. US, 18/98 – odl. US, 35/98 – odl. US,
99/99 in 64/01). Na njegovi podlagi se je začelo temeljito
preoblikovanje univerz, prvič pa je bilo omogočeno tudi
ustanavljanje samostojnih ter zasebnih visokošolskih zavodov. Na podlagi novega zakona so bili v letih 1995 in 1996
preoblikovani ali na novo sprejeti najprej dodiplomski, nato
pa še podiplomski študijski programi. Nekdanji višješolski
programi so bili opuščeni, poleg univerzitetnih študijskih
programov pa so bili uvedeni še triletni visokošolski strokovni programi. S preoblikovanjem podiplomskih študijskih programov se je postopoma začela uveljavljati možnost pridobivanja doktorata znanosti brez vmesne magistrske stopnje.
Na podlagi zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel februarja 1996 (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), so se z
novimi višjimi strokovnimi šolami možnosti za študij na terciarni ravni vsebinsko še razširile, ob obeh univerzitetnih mestih tudi v nekaterih drugih regionalnih središčih. Novembra
1999 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel še zakon o
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spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 99/99), v katerem je uveljavil spremembe in
dopolnitve, ki so izhajale iz ocene doseženih sprememb in
potreb visokega šolstva. V odlokih o preoblikovanju univerz,
sprejetih v Državnem zboru Republike Slovenije marca leta
2000 (Uradni list RS, št. 28/00) so poleg široko opredeljene znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti študijska področja že razvrščena po mednarodni klasifikaciji Isced
(Unesco, 1997). V skladu z zakonskim načelom, po katerem je univerza “avtonomni, znanstvenoraziskovalni, umetniški in izobraževalni visokošolski zavod s posebnim položajem”, se v odloku urejajo le razmerja med državo in univerzo,
vsa notranja razmerja univerze kot pravne osebe do članic
pa so urejena v statutu.
V naslednjih letih je mogoče pričakovati postopno umirjanje velikega vpisnega zanimanja za terciarno izobraževanje, obenem pa nadaljnjo institucionalno krepitev, predvsem
pri izboljševanju kakovosti študija in mednarodnem sodelovanju, zato je nacionalni program za nadaljnji razvoj visokega šolstva toliko bolj pomemben. Sprejem nacionalnega
programa določa zakon o visokem šolstvu v IV. poglavju.
Skladno s tem je strokovna izhodišča zanj pripravil Svet za
visoko šolstvo Republike Slovenije (1997) v sodelovanju s
Svetom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, pa
tudi z visokošolskimi zavodi, študenti in drugimi zainteresiranimi institucijami.
2. CILJI VISOKEGA ŠOLSTVA
2.1. Opredelitev strateških ciljev visokega šolstva
v Republiki Sloveniji
Temeljni cilj razvoja visokega šolstva v Republiki Sloveniji je omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev
kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe; ta je
bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega
razvoja ter razvijanja nacionalne identitete in slovenskega
jezika kot njenega integralnega dela. Pridobivanje takšne
izobrazbe je mogoče le na podlagi znanstvenega, umetniškega in strokovnega delovanja univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, odprtih v regijo in svet. Izhodišča za
podrobnejše opredeljevanje ciljev visokega šolstva so usmeritve in strategije Republike Slovenije, zato je te cilje treba
primerjati in uskladiti tudi z drugimi nacionalnimi programi in
strategijami.
Poglavitni strateški cilji visokega šolstva v naslednjih
letih so:
2.1.1. povečati delež zaposlenega prebivalstva z višjo,
visoko oziroma podiplomsko izobrazbo na 25% leta 2005;
2.1.2. povečati delež prebivalstva, zlasti mladih generacij, v terciarnem izobraževanju, tako da bomo imeli v tem
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desetletju v Republiki Sloveniji okrog 35 študentov na 1000
prebivalcev in da se bo v različne oblike terciarnega izobraževanja vpisalo 50% vsakokratne generacije;
2.1.3. povečati število vpisnih mest v celotnem terciarnem izobraževanju in postopno odpravljati omejitev vpisa pri
večini študijskih programov; postopno sofinancirati izredni
študij, pri tem pa šolnine ni mogoče predpisati za redni
študij po dodiplomskih študijskih programih;
2.1.4. vsaj podvojiti število študentov in diplomantov
podiplomskega študija, zagotoviti sofinanciranje sistemsko
prenovljenih podiplomskih študijskih programov, ki povezujejo discipline, visokošolske in raziskovalne zavode ter druge institucije, so kakovostni in omogočajo sodelovanje v
mednarodnih projektih, pa tudi s preoblikovanjem sedanjih
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov;
2.1.5. zagotoviti razmere za uspešno delovanje integrirane, avtonomne in do slovenske družbe odgovorne univerze, pa tudi samostojnih visokošolskih zavodov, ter njihov
nadaljnji razvoj ter omogočiti nastanek decentralizirane mreže visokega šolstva;
2.1.6. izboljšati uspešnost in učinkovitost dodiplomskega in podiplomskega študija, tako z ustreznimi vlaganji v
osebje, opremo in prostor visokošolskih zavodov kot s posodobitvijo delovanja (integriranost raziskovalnega in pedagoškega dela, izboljševanje učiteljskih pedagoških sposobnosti, vsebinske novosti, uvedba kreditnega sistema, študij
na daljavo ipd.) in s sistemskim (samo)preverjanjem kakovosti študijskega dela na visokošolskih zavodih, pri katerem
enakopravno sodelujejo tudi študentje;
2.1.7. spodbujati sodelovanje med univerzami in visokošolskimi zavodi ter med gospodarstvom in neposrednim
okoljem; spodbujati financiranje dejavnosti visokega šolstva
iz več virov, tudi neproračunskih;
2.1.8. izboljšati uspešnost in učinkovitost študija z vlaganji v različne oblike univerzitetnega športa;
2.1.9. izboljšati in posodobiti štipendiranje ter študentski standard, še zlasti zmogljivosti študentskih domov;
2.1.10. spodbujati mednarodno sodelovanje visokošolskih zavodov, še zlasti v specializiranih projektih Evropske unije (npr. SOCRATES – ERASMUS) in regionalnih
programih (npr. CEEPUS) ter pri nastajanju evropskega visokošolskega prostora, skladno z deklaracijo evropskih ministrov za izobraževanje (Bologna, junij 1999) z naslovom
“Evropski visokošolski prostor”.
2.2. Dostopnost do visokošolskega izobraževanja
in njegovi učinki
2.2.1. Sedanja struktura delovno aktivnega prebivalstva z višjo, visoko oziroma podiplomsko stopnjo izobrazbe
ne ustreza razvojnim ciljem Republike Slovenije. Celo desetletje od 1984. do 1994. leta se število diplomantov
skoraj ni spreminjalo, opazno se povečuje šele od druge
polovice devetdesetih let, predvsem zaradi povečanega vpisa novincev in manjšega osipa. Ob upoštevanju usmeritev v
drugih evropskih državah si je ob nadaljnjem povečevanju
obsega vpisa v terciarno izobraževanje, zmanjšanju osipa in
izboljšanju kakovosti študija treba postaviti za cilj, da bo
imelo po letu 2005 več kot 20% zaposlenega prebivalstva
višjo, visoko oziroma podiplomsko stopnjo izobrazbe, proti
koncu desetletja pa okrog 25%. Brez intenzivnega pospeševanja visokošolskega izobraževanja in večjega števila diplomantov lahko postane naš zaostanek za evropskimi državami kritičen, čeprav je delež novincev v primerjavi z drugimi
državami že zelo ugoden. Ob upoštevanju sedanje izobrazbene strukture zaposlenih oziroma upokojevanja bo takšen
delež mogoče doseči, če se bo zaposlilo vsaj okrog 10.000
novih diplomantov na leto. Povečanje števila diplomantov v
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zadnjih letih to predpostavko potrjuje, poleg tega pa mora to
povečanje spremljati ustrezna politika zaposlovanja.
2.2.2. V terciarnem izobraževanju najmanj za nadaljnjih deset let ni mogoče niti pričakovati niti dopustiti, da bi
se število študentov zmanjšalo; nasprotno, število študentov
se mora še povečati. Če upoštevamo gibanje generacij devetnajstletnikov (teoretična starost za vstop v terciarno izobraževanje), so za naše razmere zelo velike generacije s po
okrog 30.000 mladih značilne za obdobje vse do leta 2000.
Od študijskega leta 2001/2002 do študijskega leta
2007/2008 se bodo postopoma zmanjšale z nekaj manj
kot 29.000 na okrog 25.000, do študijskega leta
2010/2011 pa na 21.500 mladih. Hkrati z zmanjševanjem
generacij pa se povečuje njihova udeležba v izobraževanju,
tako v sekundarnem kot v terciarnem. Da bi v Republiki
Sloveniji omogočali pravico do izobraževanja in dosegli takšno stopnjo vpisa v terciarno izobraževanje, kakršna je značilna za razvite države, strateško pa je še zlasti pomembna
za države z manjšim številom prebivalstva, moramo načrtovati, da bomo v tem desetletju imeli okrog 35 študentov na
1000 prebivalcev. Bolj opazno zmanjšanje generacij, ki se
bo na visokošolskih zavodih pojavilo v drugi polovici naslednjega desetletja, na nekaterih pa zaradi specifičnosti študijskih področij že nekoliko prej, mora spremljati postopno
uvajanje ugodnejših študijskih razmer (zlasti več študijskega
dela v manjših skupinah) ter zagotavljanje nadaljnjega stabilnega delovanja visokošolskih zavodov.
2.2.3. Prehod iz sekundarnega v terciarno izobraževanje se je po letu 1991 zelo povečal, prav tako pa se povečuje tudi vpis mlajših generacij v tiste oblike sekundarnega
izobraževanja, ki omogočajo prehod v terciarno izobraževanje. Mladim generacijam je treba ustvariti možnosti za kar
najbolj intenziven razvoj njihovih sposobnosti, zato se bodo
deleži vsakokratnih generacij, ki se odločajo za terciarno
izobraževanje, še povečevali. Kot splošno načelo pri tem
velja, da moramo po zgledu drugih držav, ki imajo ali načrtujejo v naslednjih letih približno 50% mladih v različnih oblikah terciarnega izobraževanja (tako v njegov univerzitetni kot
v neuniverzitetni sektor), tudi sami razvijati takšne oblike, ki
so v našem okolju smiselne in jih resnično zmoremo. Če
hočemo zagotavljati optimalno kakovost izobraževanja in nizek osip, bo tudi v prihodnje del izobraževanja potekal v
univerzitetnih, del pa v visokih strokovnih programih, delu
prihajajočih generacij pa je treba zagotoviti kakovostno terciarno strokovno izobrazbo v programih višjih strokovnih šol.
V celoti je treba zagotoviti uveljavitev vseživljenjskega izobraževanja tudi na ravni terciarnega izobraževanja. Vse oblike
terciarnega izobraževanja je treba prilagajati evropski in svetovni ravni.
2.2.4. Dodiplomski študij bo še naprej osrednje področje visokega šolstva.
2.2.4.1. Razmerje med rednim in izrednim študijem je
treba čim bolj prilagoditi možnostim posameznih skupin študentov. Temeljna oblika visokošolske študijske dejavnosti je
redni študij. Visokošolski zavodi organizirajo izredni študij
samo na tistih študijskih področjih, ki takšno obliko izvedbe
strokovno dopuščajo in kjer lahko zagotovijo enake oziroma
z rednim študijem primerljive študijske dosežke. Izredni študij mora biti namenjen predvsem študentom, ki se zaradi
zaposlitve oziroma drugih osebnih razlogov ne vpišejo med
redne študente. Vpis naj se omejuje le, kadar za kakovostno
izvajanje študijskega programa ni ustreznih prostorskih in
kadrovskih zmogljivosti ali če so potrebe po diplomantih
jasno določene.
2.2.4.2. Pri rednem študiju je treba postopoma odpraviti omejevanje vpisa na večini študijskih področij, podobno
kot v drugih evropskih državah in ob upoštevanju tamkajšnjih
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deležev vpisanih študentov na posameznih študijskih področjih. Pri tem je treba premišljeno upoštevati prehodne specifične okoliščine (položaj v gospodarstvu, zaposlitvene možnosti, poklicne perspektive in status ipd.), ki vplivajo na
občasne skrajnosti v vpisnih gibanjih, od prevelikega zmanjševanja na enih študijskih področjih do prevelikega zanimanja na drugih, pa tudi naše razvojne in zaposlitvene potrebe v prihodnosti. Prehitra sprostitev vpisa zaradi omejenih
materialnih in kadrovskih zmogljivosti ni mogoča ali bi vsaj
ogrozila kakovost študijskega dela, zaradi velike neuravnoteženosti med študijskimi interesi sedanjih generacij in možnostmi zaposlovanja pa tudi ni priporočljiva. Zato je treba kot
pogoj za sprostitev vpisa najprej uveljaviti bolj sistematično
informiranje in svetovanje kandidatom za študij, kar mora
potekati na univerzi, njenih članicah in samostojnih visokošolskih zavodih, pa tudi že v srednjih šolah. Kot usmerjevalno prvino pri izbiri študijskega programa je treba vpeljati
ustrezne mehanizme tudi v štipendijsko politiko. Te dejavnosti morajo zagotoviti tudi stabiliziranje razmer na tistih nacionalno pomembnih študijskih področjih, na katerih smo v
zadnjih letih opažali zmanjševanje števila študentov (nekatera področja tehnike).
2.2.4.3. Pri načrtovanju in vsakoletnem določanju vpisnih mest na posameznih študijskih področjih je poleg sedanjih kadrovskih in materialnih zmogljivosti visokošolskih zavodov, zanimanja kandidatov ter zaposlitvenih potreb treba
kot dodatni kazalec upoštevati tudi deleže vpisanih študentov po področjih v drugih evropskih državah. V primerjavah z
državami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) smo
npr. po deležu študijskih mest za redni študij poslovnih in
družbenih ved ter tehnike zelo visoko, relativno nizek pa je
pri nas delež vpisanih npr. na naravoslovnih študijskih področjih ter v matematiki in računalniških vedah. Med naštetimi področji veljajo pri nas omejitve vpisa le za posamezne
programe iz poslovnih in družbenih ved. Na nekaterih področjih so, podobno kot v tujini, omejitve povezane z zahtevnostjo in zaposlitvenimi možnostmi (medicina, zdravstvo,
umetnost), vendar še niso izrabljene možnosti za uveljavitev
različnih oblik terciarnega izobraževanja, tudi krajših (višje
strokovne šole), ponekod pa se vpis še vedno omejuje
zaradi nezadostnih prostorskih in kadrovskih možnosti (npr.
tuji jeziki). Število mest za redni študij, ki se financirajo iz
proračunskih sredstev, bo torej treba v celoti še povečati,
zlasti za visokošolski strokovni študij, kljub temu pa bodo na
nekaterih študijskih področjih omejitve neizogibne, vsaj toliko časa, dokler ne bo večjega ravnotežja med namerami ter
študijskimi in zaposlitvenimi možnostmi. Na študijskih področjih, kjer je takšno ravnotežje že doseženo, ali pa tam,
kjer je število kandidatov za redni študij glede na potrebe
premajhno, bo treba vpis v redni študij povečati vsaj za
sedanje število izrednih študentov, mlajših od 21 let. Univerze in visokošolski zavodi so dolžni zagotoviti enako kakovost
študija in nameniti enako skrb tako študentom rednega kot
izrednega študija.
2.2.4.4. To narekuje postopno odpravljanje razlik v financiranju rednega in izrednega študija. Povečevalo se bo
število rednih študentov in zmanjševalo število izrednih mlajših nezaposlenih študentov, ki se zdaj zaradi omejitve vpisa
ne uvrstijo na redni študij, hkrati pa bo treba iz proračunskih
virov postopoma zagotavljati tudi sofinanciranje izrednega študija. Takšno približevanje obeh oblik študija ne bo uresničljivo
brez vlaganja dodatnih sredstev, ta proces pa mora spremljati zmanjšanje osipa ter ponudba po trajanju in zahtevnosti
različnih, tudi krajših študijskih programov. Pri tem se pospeši razvoj študija na daljavo, saj je dosedanje poskusno
obdobje pokazalo, da je mogoče s to sodobno obliko na
nekaterih študijskih področjih dosegati zelo dobre uspehe.
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Več spodbud je treba nameniti visokošolskemu izobraževanju odraslih, še zlasti v krajših programih za izpopolnjevanje po diplomi, ki omogočajo hiter pretok najnovejših
znanstvenih in strokovnih spoznanj ter učinkovit način posodabljanja strokovnega znanja že zaposlenih. V nekaterih
evropskih državah takšen študij že pomeni znaten del visokošolske dejavnosti, s katerim se dopolnjuje ponudba visokošolskega izobraževanja in s tem omogoča stabilnejše
delovanje visokošolskih zavodov v obdobjih, ko se zmanjšuje vpis v redne oblike študija zaradi številčno manjših
generacij študentov.
2.2.4.5. Posebna pozornost naj se še naprej namenja
vpisovanju študentov s posebnimi potrebami. Predpis, ki
ureja vpisna merila in postopke, že predvideva, da se ta
skupina študentov, kadar kandidira za vpis v študijske programe z omejitvijo vpisa, obravnava posebej, ustrezno pa
velja tudi za sprejem v študentske domove.
2.2.4.6. Posebna pozornost naj se namenja tudi vseživljenjskemu izobraževanju.
2.3. Razvoj univerz oziroma visokošolskih
zavodov
2.3.1. Osnovni institucionalni razvojni cilj visokega šolstva v Republiki Sloveniji je integrirana in avtonomna univerza. Samo integrirana univerza, ki združuje različne discipline
in stroke, lahko izvaja svoje znanstveno, kulturno in širše
družbeno poslanstvo. Z avtonomijo raziskovanja in poučevanja ter vodenja in upravljanja prevzemajo univerze oziroma
visokošolski zavodi svoj del odgovornosti pri družbenem
razvoju. Integrirana in avtonomna univerza zagotavlja enotne
standarde delovanja članic pri sprejemanju in izvajanju študijskih in raziskovalnih programov, pri akademski promociji,
sprejemanju študentov, podeljevanju diplom ipd. Z zakonom o visokem šolstvu (1993) in statutoma univerz (1994)
je bil na tem področju dosežen pomemben korak naprej,
novela zakona (1999) in odloka o preoblikovanju univerz
(marca 2000) pa so še dopolnili pravno preureditev sistema
tam, kjer so nastale ovire za uresničevanje ciljev visokega
šolstva in kjer je bilo treba način delovanja visokošolskih
zavodov izpopolniti v skladu s sodobnimi spoznanji o organizaciji in vodenju na akademskem področju. Pri tem je namenjena posebna podpora integriranju visokošolskih zavodov,
tako v akademskih kot v statusnih in organizacijskih vidikih,
ter financiranju visokošolske dejavnosti. Ugotovitve delovnih
skupin za spremljanje bolonjskega procesa in morebitne
nove odločitve o razvojnih usmeritvah bodo po potrebi na
novo tudi zakonsko opredeljene.
2.3.2. Tudi pri institucionalnem razvoju mora biti v
ospredju integralnost raziskovalnega in pedagoškega dela v
visokem šolstvu. Zato je treba spodbuditi hitrejše povezovanje poučevanja in raziskovanja, poleg tega pa tudi izboljševanje učiteljskih pedagoških sposobnosti.
2.3.3. Pri razvoju študijskih programov si morajo visokošolski zavodi prizadevati za odpravo razdrobljenosti in
večje medsebojno sodelovanje ter za oblikovanje programov, ki pri nas pomenijo vsebinsko novost ter ustrezajo
študijskim in zaposlitvenim interesom. K tem ciljem pomembno prispeva uvajanje kreditnega sistema po zgledu ECTS,
kot so ga razvili v državah EU in ki se je na naših univerzah
začelo junija 1999. Naslonitev na sistem ECTS je smiselna
tudi zaradi sodelovanja v programih EU (SOCRATES –
ERASMUS), v katere je bila Slovenija sprejeta 1. maja 1999.
Uvedba takšnega sistema olajša povezovanje med fakultetami iste univerze, omogoča študentom več izbirnih predmetov ter prehode med fakultetami iste univerze oziroma visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji nasploh, spodbuja
izbiro, pomembna pa je tudi v mednarodnem okviru. Naloga
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visokošolskih zavodov je, da pripravijo bolj usklajene temeljne dele študijskih programov (kompatibilnost temeljnih teoretskih predmetov) ter spodbujajo izmenjavo študentov in
profesorjev glede na specializacije posameznih univerzitetnih središč, tako doma kot v tujini. Za enakovredno sodelovanje pri izmenjavi študentov v programih EU se bodo morali
večkrat kot doslej odločiti za izvajanje študijskih programov
ali njihovih delov tudi v tujem jeziku. Na novo in podrobneje
je treba opredeliti tudi razmerje med splošnim in specialnim
študijem na univerzi, z različnimi mehanizmi spodbuditi in
okrepiti delež izbirnih predmetov v visokošolskem študiju ter
znova vzpostaviti medfakultetni studium generale.
2.3.4. Prenova in razvoj podiplomskega študija.
2.3.4.1. Sredi devetdesetih let je bila oblikovana konsenzualna ocena, da je podiplomski študij na slovenskih
univerzah potreben temeljite prenove. Svet za visoko šolstvo
Republike Slovenije je na seji 30. maja 1996, tik pred
začetkom priprave strokovnih izhodišč za nacionalni program visokega šolstva, v zvezi s tem sprejel naslednja stališča in oceno:
“Veliko število podiplomskih programov opozarja, da
so preveč razdrobljeni, kar ne pospešuje kakovosti študija in
zmanjšuje ugled diplom, ki jih univerza podeljuje. Število ur
je pri večini na zgornjem robu dovoljenega ali ga celo presega, kar ni vedno utemeljeno v strokovnih razsežnostih študijskega programa. Večji del programov razkriva, da je podiplomski študij mišljen kot pridobivanje pozitivističnega znanja na višji stopnji, le redki so koncipirani kot razvijanje
posebnih pogledov in raziskovalnih metod določenega področja, kar pomeni znanstvenega mišljenja. Svet je priporočil nadaljnje izvajanje obravnavanih podiplomskih študijskih
programov, predlagal pa je tudi izdelavo enotnega in novega
koncepta o tem vprašanju na obeh univerzah. Ta koncept
mora biti dovolj širok, da bo pokril vso različnost znanstvenih
disciplin, hkrati pa toliko premišljen, da bo onemogočil komercializacijo študija in znanstvenih naslovov.”
2.3.4.2. Ker so bili podiplomski študijski programi preveč razdrobljeni, njihovo sistemsko financiranje – kljub nekaterim poskusom – ni uspelo. Tudi zato je bilo število
podiplomskih študentov v primerjavi z razvitimi državami majhno. Še bolj kot na dodiplomskem je postalo pomembno
spodbujanje integracijskih procesov na tem področju, saj je
le tako mogoče zagotoviti večjo kakovost in učinkovitost
dela. Vključevanje javnih raziskovalnih zavodov v podiplomski študij ter njihovo tesnejše sodelovanje z univerzami in
samostojnimi visokošolskimi zavodi je pri tem prednostna
naloga, ki zahteva ustrezno sistemsko rešitev v obliki nacionalnih podiplomskih povezav. Sredstva, ki so bila v preteklosti neposredno ali posredno namenjena sofinanciranju podiplomskega študija, niso bila zadostna za resne spodbude v
omenjeni smeri. Na podlagi strokovnih analiz in priporočil je
Vlada Republike Slovenije maja 1998 sprejela sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 42/98).
V študijskem letu 1998/1999 se je začelo sistematično
sofinanciranje tistih podiplomskih študijskih programov, za
katere visokošolski zavodi izpolnijo določene pogoje. Obenem so bila v proračunih za leto 1998, 1999 in 2000
predvidena povečana sredstva, ki so takšen projekt sofinanciranja omogočila. Dogovorjeni programski in finančni mehanizmi, opredeljeni v tem sklepu, vplivajo na povezovanje
visokošolskih zavodov pri izvajanju podiplomskega študija,
spodbujajo kakovost in sodelovanje z raziskovalnimi inštituti
ter uveljavljenimi ustanovami v tujini ter podpirajo prizadevanja za vsebinsko prenovo, ki je v pristojnosti visokošolskih
zavodov. Že po enem letu sta univerzi in dva samostojna
visokošolska zavoda izoblikovali temeljna pravila kreditnega
sistema študija, visokošolski zavodi in raziskovalni zavodi so
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sklenili dogovore o sodelovanju, povečalo se je sodelovanje
s tujimi partnerji, nastala pa je tudi prva “podiplomska šola”,
to je skupen podiplomski študijski program “biomedicina”,
ki povezuje pet fakultet Univerze v Ljubljani in tri raziskovalne
inštitute. Do te sistemske ureditve je finančno pomoč dobivalo le okrog 500 podiplomskih študentov letno (t.i. asistenti stažisti ter mladi raziskovalci). V študijskem letu
1998/1999 jih je bilo poleg teh dveh skupin 884, v študijskem letu 1999/00 1760, v študijskem letu 2000/01 pa
že 2522. Do leta 2005 se bo vpis v prvi letnik v vse vrste
podiplomskega študija enakomerno povečeval najmanj po
250 študentov letno, tako da bo ob koncu obdobja skupno
število študentov najmanj 7000. Pri tem lahko pričakujemo
okoli 1200 diplomantov magistrskega in specialističnega
študija ter najmanj 600 doktorjev znanosti letno.
2.3.4.3. Nadaljnja prenova podiplomskega študija po
eni strani prinaša bolj racionalno urejen in bolj kakovosten
študij, po drugi pa povečanje števila podiplomskih študentov. To zahteva nadaljnje povečevanje sredstev za podiplomski študij. Zlasti nujna so večja vlaganja v laboratorije in
raziskovalno infrastrukturo in zagotavljanje sredstev za njihovo vzdrževanje in posodabljanje. Temeljni cilj prenove podiplomskega študija mora biti predvsem povečanje števila dobro usposobljenih diplomantov. Študij je treba načrtovati in
organizirati tako, da se bo povečeval delež mladih magistrov
in doktorjev znanosti, tako da bi pridobljena podiplomska
izobrazba omogočila čimprejšnji vstop v samostojno raziskovalno delo, še zlasti v gospodarstvu. Pri nas si kandidati
v povprečju pridobijo doktorski naslov pozneje kot v tujini,
zato je treba bolj spodbujati podiplomski študij za pridobitev
doktorata brez vmesne magistrske stopnje, kar je bilo sistemsko omogočeno z zakonom o visokem šolstvu (1993)
in s statuti obeh univerz (1994). Ob zadnjih generacijah
diplomantov je pozitivne učinke te zakonske določbe že
mogoče opaziti. Visoko šolstvo pa se mora čim prej odločiti
o magisteriju kot vse večji posebnosti na poti k pridobitvi
doktorata znanosti, saj v sedanji obliki mednarodno ni več
primerljiv, ter o vlogi hitro razvijajočega se podiplomskega
izobraževanja za pridobitev specializacije. Za podiplomski
študij še bolj velja, da lahko kakovostno poteka samo ob
širokem mednarodnem sodelovanju in mednarodni akademski delitvi dela.
2.3.5. Osrednje naloge nacionalnega programa visokega šolstva izvajata Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Ob izpolnjevanju pogojev za kakovostno delo se omogoči ustrezno preoblikovanje sedanjih študijskih programov
in uvajanje novih, skladno z razvojnimi načrti univerz, kadrovskim stanjem na posameznih področjih in zaposlitvenimi potrebami v državi in regijah. Posebna pozornost bo
posvečena zdravstvu – pri čemer je treba čimprej razširiti
možnosti zlasti za študij medicine – informacijskim tehnologijam in študiju jezikov. Obe univerzi del svoje dejavnosti
izvajata tudi v drugih krajih, bodisi prek posameznih članic
(Kranj, Portorož) bodisi prek njihovih enot (Celje, Koper,
Novo mesto) ter stalnih ali občasnih središč za izredni študij
(Črnomelj, Kranj, Krško, Nova Gorica, Postojna, Ptuj, Ravne na Koroškem, Sežana, Trbovlje, Trebnje itd.) oziroma
študija na daljavo (Nova Gorica, Ptuj, Trebnje). Ob univerzitetnih središčih je treba tudi v prihodnje ohraniti in okrepiti
mrežo višješolskih in visokošolskih središč. Ustanovitev oziroma razvoj teh središč v regijah (Savinjska, Dolenjska, Posavje, Gorenjska, Pomurje, Koroška, Zasavska, Podravska,
Goriška...) bo ob vložku lokalnih skupnosti oziroma gospodarstva podprla tudi država.
2.3.5.1. Nastajanje novih visokošolskih zavodov ne
more biti stihijno, ampak ga mora spremljati skrb za njihovo
kakovost. Po letu 1994 se je poleg Ljubljane in Maribora
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znatno okrepila visokošolska dejavnost na Obali in v Novi
Gorici. Del te dejavnosti še poteka v okrilju Univerze v Ljubljani (Fakulteta za pomorstvo in promet, Pedagoška fakulteta), od študijskega leta 1998/1999 pa so tudi samostojnim
visokošolskim zavodom na tem območju, ki jih ni ustanovila
Republika Slovenija, zagotovljena proračunska sredstva na
podlagi zakonske določbe o koncesiji, prav tako pa tudi že
poteka financiranje študentskih domov na tem območju. Ob
nadaljnjih vlaganjih države, pa tudi ob uspešnem nadaljnjem
kadrovskem in prostorskem razvoju teh visokošolskih zavodov, pa tudi inštitutov, ob njihovem tesnejšem sodelovanju
in krepitvi skupnih prizadevanj za kakovosten razvoj, je tako
zaradi razvojnih ciljev visokega šolstva kot zaradi skupnih
nacionalnih interesov to območje potencialni prostor za ustanovitev tretje slovenske univerze. Njen ustanovitelj bo Republika Slovenija. Proučiti je treba tudi vse možnosti za sodelovanje lokalnih skupnosti. Pogoji za ta korak, ki jih v okviru
zakonskih pooblastil spremlja in oceni Svet za visoko šolstvo
Republike Slovenije, so postopno doseganje mednarodno
primerljivih akademskih standardov na več različnih znanstvenih področjih na sedanjih in na novo oblikovanih visokošolskih zavodih (zlasti je pomembna pridobitev habilitiranih
učiteljev), njihovo tesnejše organizacijsko povezovanje, oblikovanje skupne razvojne strategije in poslanstva bodoče
univerze ter postopno vzpostavljanje nekaterih skupnih infrastrukturnih služb (npr. za informacijski sistem, mednarodno sodelovanje, študentski standard ipd.), ki so smiselne
ob zadostni ‘kritični masi’.
2.3.5.2. Po letu 1994 zakonodaja omogoča tudi nastanek in delovanje samostojnih visokošolskih zavodov; ti
ob neposredni povezavi z gospodarstvom ali družbenimi
dejavnostmi lahko dopolnijo študijsko ponudbo. Samostojni
visokošolski zavodi so v naših razmerah tudi realna oblika, ki
omogoča ustanovitev zasebnih visokošolskih zavodov in s
tem popestritev ponudbe. Ponudbo terciarnega izobraževanja v več regionalnih središčih dopolnjujejo višje strokovne
šole kot del poklicnega izobraževanja, ki ima podlago v
zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
2.3.6. Sodobno visoko šolstvo je odprto v svoje okolje, kar mu ponuja možnosti za dodatno izobraževalno in za
raziskovalno ter svetovalno in drugo strokovno delo, obenem pa krepi vlogo dejavnika splošnega nacionalnega in
regionalnega razvoja. Zato poleg dejavnosti, ki sestavljajo
nacionalni program, visoko šolstvo izvaja tudi druge dejavnosti. S tem namenom bo Republika Slovenija spodbujala
partnerstvo univerz in gospodarstva, ki prispeva k inovacijam v industriji, pa tudi druge oblike neposrednega sodelovanja z okoljem, npr. v kulturi in drugih družbenih dejavnostih, ter zagotovila tudi pravne možnosti, da se bodo te
dejavnosti še naprej razvijale. Partnerstvo univerz in gospodarstva pa bo treba krepiti tudi v obratni smeri, in sicer pri
praktičnem izobraževanju, ki naj zlasti v visokošolskih strokovnih programih poteka v neposrednem delovnem procesu. Zato bo potreben dogovor med socialnimi partnerji in
premislek o ustanovitvi ustreznega sklada za praktično izobraževanje.
3. ŠTUDIJSKA, ZNANSTVENORAZISKOVALNA
IN UMETNIŠKA PODROČJA NACIONALNEGA
POMENA
3.1. Cilji visokega šolstva se uresničujejo na posameznih študijskih, znanstvenoraziskovalnih, umetniških in strokovnih področjih. Dejavnost, ki jo na teh področjih opravljajo visokošolski zavodi, omogoča nastanek novih znanstvenih, umetniških in strokovnih spoznanj ter izobraževanje novih rodov, hkrati pa je temelj ekonomskega, socialnega in
kulturnega razvoja Republike Slovenije.
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3.2. Današnje in prihodnje študijsko, znanstvenoraziskovalno in umetniško delo temelji na domačih tradicijah in
dosedanjih dosežkih ter ob sodelovanju z mednarodnim
prostorom in primerjanju z njim. Zato mora delovanje visokošolskih zavodov, ki jih je ustanovila Republika Slovenija,
zagotavljati kontinuiteto in mednarodno odprtost na vseh
študijskih, znanstvenoraziskovalnih, umetniških in strokovnih področjih.
3.3. Nacionalni pomen študijskih področij opredeljujejo naslednja merila:
a) kakovost študijskega, znanstvenoraziskovalnega,
umetniškega in strokovnega dela, ki je primerljiva tako v
domačem kot v mednarodnem okviru;
b) strateška vloga v gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju Republike Slovenije ter pri ohranjanju nacionalne identitete;
c) zaposlitvene potrebe oziroma zakonska ureditev poklicev, za katere se zahteva visokošolska izobrazba;
d) izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva.
3.4. Uresničevanje ciljev ter učinkovito, racionalno delovanje in razvoj visokega šolstva zahteva preseganje dosedanje razdrobljenosti in zagotavljanje večje integriranosti na
posameznih študijskih področjih ter med njimi.
3.5. Ob upoštevanju mednarodne klasifikacije Isced
(upoštevana je klasifikacija, sprejeta na 29. zasedanju Generalne konference Unesca, novembra 1997; namesto prejšnjih 17 zajema 22 visokošolskih področij) Republika Slovenija zagotavlja delovanje visokošolskih zavodov na naslednjih študijskih področjih (v oklepaju je mednarodna šifra
področja):
1. področje: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške
vede
2. področje: (21) umetnost
3. področje: (22) humanistične vede
4. področje: (31) družbene vede
5. področje: (32) novinarstvo in informatika
6. področje: (34) poslovne in upravne vede
7. področje: (38) pravo
8. področje: (42) vede o živi naravi
9. področje: (44) vede o neživi naravi
10. področje: (46) matematika in statistika
11. področje: (48) računalništvo
12. področje: (52) tehniške vede
13. področje: (54) proizvodne tehnologije
14. področje: (58) arhitektura in gradbeništvo
15. področje: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
16. področje: (64) veterinarstvo
17. področje: (72) zdravstvo
18. področje: (76) socialno delo
19. področje: (81) osebne storitve
20. področje: (84) transportne storitve
21. področje: (85) varstvo okolja
22. področje: (86) varnost
3.6. V okviru nacionalnega programa visokega šolstva
Republike Slovenije deluje na vsakem študijskem področju
po en visokošolski zavod ali več, odvisno od izpolnjevanja
pogojev za ustanovitev in kakovostno delo, od strategij razvoja na posameznih strokovnih področjih ter od zaposlitvenih in izobraževalnih potreb. Z ustanovitvijo in delovanjem
več javnih visokošolskih zavodov na posameznem študijskem področju oziroma s podeljevanjem koncesij Republika
Slovenija zagotavlja optimalno dostopnost do študija, odprtost visokošolskih zavodov in njihovo sodelovanje v domačem in mednarodnem okolju ter njihovo pozitivno tekmovalnost in dopolnjevanje.
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3.7. Skladno z zakonom in ob sodelovanju z visokošolskimi zavodi daje mnenje o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev javnih visokošolskih zavodov Svet za visoko šolstvo
Republike Slovenije, odlok o njihovi ustanovitvi pa sprejme
Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. Zasebni visokošolski zavodi se ustanavljajo
skladno z zakonom.
3.8. Študijsko, znanstvenoraziskovalno, umetniško in
strokovno delo na posameznem študijskem področju izvajajo univerze prek fakultet, umetniških akademij in visokih
strokovnih šol ali samostojni visokošolski zavodi. Pri izvajanju svojega dela sodelujejo z raziskovalnimi organizacijami
in drugimi zavodi (inštituti, klinike, zdravstveni, veterinarski
zavodi ipd.) ter gospodarskimi družbami.
3.9. Visokošolski zavodi na svojem študijskem področju oblikujejo študijske programe. Študijske programe izvajajo samostojno ali pa ob sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v okviru univerze ali zunaj nje. Način financiranja iz javnih sredstev spodbuja uvajanje sistema kreditnega
študija kot organizacijske oblike ter oblikovanje interdisciplinarnih študijskih programov.
4. DEJAVNOSTI, POTREBNE ZA RAZVOJ IN
UČINKOVITO DELO V VISOKEM ŠOLSTVU
Razvoj, učinkovito delovanje in uresničevanje ciljev visokega šolstva zagotavljajo tudi nekatere specifične dejavnosti, kot so spremljanje in spodbujanje kakovosti, služba za
svetovanje, visokošolska prijavna in vpisna služba, pomlajevanje kadrov, študentski domovi, štipendiranje, mednarodno sodelovanje, izmenjava profesorjev in vključevanje tujih
študentov, zdravstvena oskrba študentov, obštudijska dejavnost študentov ipd.
4.1. Za nadaljnji razvoj visokega šolstva je bistvenega
pomena ugotavljanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti
izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in
drugega strokovnega dela. Visoko šolstvo mora zagotoviti
ustrezen obseg kakovostnega in mednarodno primerljivega
raziskovalnega dela, pri tem pa ga izpostaviti javni presoji. V
naših razmerah je mogoče zagotoviti visoko kakovost le ob
tesnem sodelovanju visokošolskih, raziskovalnih in drugih
zavodov (inštituti, klinike, zdravstveni, veterinarski zavodi
ipd.), pa tudi gospodarskih družb, kar mora postati eden
izmed osrednjih ciljev naslednjega obdobja. S proračunskim financiranjem je treba spodbujati izobraževalno dejavnost kot osrednjo nalogo visokega šolstva.
4.1.1. Visokošolski zavodi morajo večjo pozornost kot
doslej nameniti vstopu novincev, uspešnosti študija, večji
prehodnosti in zmanjševanju študijskega osipa, večji učinkovitosti in pravočasnemu dokončanju študija ter spremljanju in spodbujanju kakovosti študija z vzpostavitvijo sistema
preverjanja in ocenjevanja kakovosti v visokem šolstvu. V
zadnjih letih je sicer opazno povečevanje prehodnosti in
zmanjševanje osipa, zato je treba sistematično proučiti razloge za te spremembe ter še izboljšati razmere za učinkovit
študij. Visokošolski zavodi morajo sistematično spremljati
tudi kakovost svojega študijskega dela in v evalvacijske postopke pritegniti tako študente kot delodajalce, hitreje pa
morajo zagotoviti tudi potek evalvacijskih postopkov v komisiji za kakovost visokega šolstva, kot to določa zakon. Skrb
za kakovost in študijsko uspešnost je pomembna zlasti zato,
da bi preprečili izgubo tudi najmanjših delov populacije, ki
lahko doseže zaključeno stopnjo izobrazbe.
4.1.2. Kakovost terciarnega izobraževanja je treba
spodbujati z različnimi programi, ki posamezniku omogočijo
pridobitev višje strokovne ali visokošolske (univerzitetne ali
strokovne) izobrazbe v skladu z njegovimi interesi, zmožnostmi in poklicnimi pričakovanji. Nezadovoljiv delež vpisa na
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nekaterih študijskih področjih narekuje ob sistematičnem
informiranju in svetovanju ter ustrezni štipendijski politiki tudi
programske spremembe in predstavitveno delovanje, kar pa
je v pristojnosti visokošolskih zavodov. Osrednjo vlogo na
tem področju opravlja Visokošolska prijavno-informacijska
služba (VPIS) na obeh univerzah. Ustrezne naloge s tega
področja opravljajo tudi članice univerz skladno s statuti
oziroma samostojni visokošolski zavodi. Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani vodi prijavni postopek tudi za vse koncesionirane visokošolske zavode in
opravlja skupne naloge za vso Slovenijo. Okrepiti pa bi bilo
treba njeno informacijsko in svetovalno dejavnost.
4.2. Razvoj visokošolskega izobraževanja, zlasti doseganje bolj uravnoteženega vpisa med različnimi študijskimi
področji, mora ob študijskem svetovanju spremljati aktivna
štipendijska politika. Na nacionalni ravni je bil ustanovljen
javni sklad za štipendiranje “Ad futura”, predvsem za podeljevanje študijskih pomoči slovenskim državljanom za študij
na priznanih tujih univerzah in tujim študentom na visokošolskih in raziskovalnih zavodih v Republiki Sloveniji.
4.3. S sistemskimi ukrepi je treba olajšati študij študentov s posebnimi potrebami. Prilagoditi je treba komunikacijske poti v visokošolskih zavodih in študentskih domovih, jim
omogočiti uporabo knjižnic, laboratorijev in drugih storitev,
pomembnih za uspešen študij. Z ustrezno organiziranim
študijskim procesom (zlasti preverjanjem znanja) jim je treba
omogočiti uresničevanje statusnih pravic, ki jih določa zakon. Ob upoštevanju zakona o visokem šolstvu ter zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.
54/00) se s proračunskimi sredstvi za visoko šolstvo vsako
leto uresničujejo tudi projekti, namenjeni odpravljanju prostorskih, didaktičnih in drugih ovir ter zagotavljanju druge
dodatne opreme, potrebne pri njihovem študiju.
4.4. Ob skrbi za dodiplomske in podiplomske študente je treba nameniti posebno pozornost obnavljanju kadrovske zasedbe na visokošolskih zavodih (asistenti, docenti) ter
ustreznemu številu visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
znanstvenih delavcev za uresničevanje drugih ciljev nacionalnega programa. Zato bo Republika Slovenija do leta 2005
zagotovila pogoje za vzpostavitev globalnega ravnovesja med
številom profesorjev in docentov ter asistenti in drugimi sodelavci. Za ta cilj je posebej pomembno nadaljevanje in
okrepitev projektov, kot sta “asistenti stažisti” in “mladi raziskovalci”, pa tudi sistemska zagotovitev vzporedne nastavitve novega visokošolskega učitelja ob napovedani upokojitvi. Pri tem je treba razmerje med številom študentov na
učitelja znotraj univerz (fakultet, oddelkov) čim bolj poenotiti
in zmanjšati sedanje razlike glede na vrsto in zahteve študijskega programa. Republika Slovenija od univerz in visokošolskih zavodov pričakuje, da bo pri razpisih novih mest
zagotovljena najširša odprtost za vse potencialne kandidate.
4.5. Postavljeni cilji, še zlasti večje število študentov,
zahteva nadaljnji razvoj materialnih razmer za izvajanje visokošolske dejavnosti. Učinkovitejše zagotavljanje materialnih
razmer predpostavlja odpravo sedanje institucionalne in programske razdrobljenosti v visokem šolstvu oziroma njegovo
večjo integracijo.
4.5.1. Najbolj nujno povečevanje prostorskih zmogljivosti je bilo opredeljeno z zakonom o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v
vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 13/94). Program
za povečanje prostorskih zmogljivosti je bil do leta 1999
pretežno uresničen, še nerešene potrebe in prioritete za
naslednje obdobje do leta 2002 pa je opredelil zakon o
najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in
izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/98). Zagotovitev
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in vzdrževanje ustreznih prostorov je stalna naloga v visokem
šolstvu.
4.5.2. Zaradi zastarevanja ter zaradi povečevanja obsega dela in novih standardov je treba pri načrtovanju proračuna več pozornosti nameniti financiranju raziskovalne in
študijske opreme. Podobno velja za pridobivanje literature in
razvoj informacijskih sistemov, knjižnična dejavnost pa se
mora organizirati po zgledu tujih univerz.
4.5.3. Po uspešnem poskusnem obdobju projekta
(1994–1999) se kot pomembna razvojna naloga pojavlja
študij na daljavo. Nujno je treba sistemsko zagotoviti materialno podlago za njegovo širitev in za vzpostavitev nacionalnega centra.
4.6. Poleg izboljševanja prostorskih razmer visokošolskih zavodov so nujno potrebne tudi razširitve zmogljivosti
študentskih domov z novimi poslopji, adaptacijami in s pridobivanjem koncesionarjev, tako da bi leta 2005 tretjina
vseh rednih študentov bivala v študentskih domovih. Skladno s projektom prenove študentskih bivalnih zmogljivosti v
Sloveniji, sprejetem v Vladi Republike Slovenije aprila 2000,
je treba do leta 2005 na novo zagotoviti 4500 ležišč. Hkrati
s temi kapacitetami je treba zagotoviti gradnjo spremljajočih
objektov kot so: športne dvorane, študentske restavracije,
kolesarnice in prostori za kulturno dejavnost študentov. Tako se bo postopoma zmanjšalo neskladje med številom
študentov in zmogljivostmi študentskih domov iz zadnjih 15
let. V državnem proračunu je potrebno še naprej zagotavljati
sredstva za subvencioniranje bivanja v študentskih domovih.
4.7. Vključevanje v mednarodno sodelovanje in v mednarodno delitev dela v visokem šolstvu postaja v sodobnih
globalizacijskih procesih neizogibno, pri manjših visokošolskih sistemih pa spodbudno vpliva tudi na splošno kakovost
njihovega delovanja in inovativnost, ki jo v večjih sistemih
zagotavlja že razvejenost domačih institucij. Zato je treba v
naslednjem obdobju zagotoviti pogoje, v katerih bosta univerzi lahko dokazovali konkurenčnost v mednarodnem prostoru, pri čemer je posebej pomembno doseganje t.i. akademske kritične mase na domačih visokošolskih zavodih. V
primerjanju s tujino si je treba prizadevati zlasti za kakovost
raziskovalnega in izobraževalnega dela v visokem šolstvu; to
pa lahko bistveno izboljšajo izmenjave študentov in profesorjev, skupno oblikovanje in izvajanje študijskih programov
ter vključevanje v sisteme preverjanja kakovosti. Ta prizadevanja lahko dopolni tudi omogočanje obiskov gostujočih
profesorjev. Temeljni poudarki v naslednjem obdobju morajo biti zato namenjeni sodelovanju slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov v programih EU (premik od
Tempusa k Socrates – Erasmusu, pa tudi drugim programom), širjenju in poglabljanju regionalnega sodelovanja v
visokem šolstvu (Ceepus) ter neposrednemu medinstitucionalnemu sodelovanju. Zato imajo posebna sredstva za mednarodne izmenjave študentov in visokošolskih učiteljev,
vključno z bivalnimi zmogljivostmi, v sedanjem obdobju strateški pomen. Pomemben vidik mednarodnega sodelovanja
je tudi vključitev v multilateralne aktivnosti za medsebojno
priznavanje diplom. Republika Slovenija bo pospeševala vse
mednarodne aktivnosti, ki bodo vodile k uresničevanju teh
ciljev. Univerzitetno mednarodno sodelovanje oziroma sprejem tujih študentov vodita službi za mednarodno sodelovanje na obeh univerzah v sodelovanju z mednarodno službo
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter Službo za programe EU.
4.8. Zdravstvena oskrba študentov je zagotovljena na
podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 – ZP, 9/96,
29/98, 6/99, 56/99 – ZVZD in 99/01) . Pogoj za uveljavljanje pravic do zdravstvenega varstva in zdravstvenega za-
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varovanja je status študenta. Zakon o visokem šolstvu je
vsem študentom, ki se izobražujejo v okviru rednega ali
izrednega študija in niso zaposleni ali iskalci zaposlitve omogočil uveljavljanje pravic do zdravstvene oskrbe. Študentom
so zagotovljene tudi druge pravice, ki izhajajo iz naslova
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, družinskih prejemkov preživnin in dohodnine.
4.9. Interesne dejavnosti študentov so pomembno dopolnilo k študijskemu delu študentov. Organizacija in izvajanje programov interesnih dejavnosti študentov poteka v skladu z zakonom o visokem šolstvu in z zakonom o skupnosti
študentov (Uradni list RS, št. 38/94). Sestavni del teh dejavnosti je tudi športna dejavnost študentov, določena z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 24/00 in 31/00 – popravek).
5. STANDARDI ZA OPRAVLJANJE VISOKOŠOLSKE
DEJAVNOSTI
5.1. Obseg visokošolske dejavnosti
Visokošolska dejavnost obsega:
– integralno povezano pedagoško ter znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev,
– knjižničarsko, informacijsko in drugo strokovno dejavnost,
– organizacijske, upravne, administrativne in druge infrastrukturne naloge univerz oziroma visokošolskih zavodov,
– investicije in vzdrževanje javnih visokošolskih zavodov in javnih študentskih domov,
– dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v
visokem šolstvu.
Visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci
opravljajo drugo raziskovalno delo skladno z nacionalnim
raziskovalnim programom (Uradni list RS, št. 8/95).
5.2. Standardi za delo visokošolskih učiteljev
in sodelavcev
Gledano v celoti naj bo na univerzah največ 20 študentov na visokošolskega učitelja oziroma 25 študentov na visokošolskega sodelavca. V petletnem obdobju po sprejetju
nacionalnega programa se ta standard izboljšuje, tako da bi
bilo mogoče postopoma uvajati aktivne študijske oblike in s
kakovostnejšim študijskim procesom realno skrajšati študij.
Razmerje med učitelji in sodelavci ter študenti bi moralo biti
1:15 oziroma 1:20, posebej v programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
Tri leta pred upokojitvijo visokošolskega učitelja se na
njegovo mesto sistemizira nov visokošolski učitelj.
Visokošolskim učiteljem in sodelavcem pripadajo redna letna sredstva za individualno znanstvenoraziskovalno,
umetniško in strokovno delo.
5.3. Standardi za izvajanje dodiplomskih študijskih
programov
Visokošolski študij obsega organizirano študijsko delo
po študijskih programih, to je predavanja, seminarje, vaje,
praktično izobraževanje, pripravljanje na izpite in druge študijske obveznosti ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji in
sodelavci ter mentorji, ter individualno študijsko delo.
5.3.1. Študijski programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe trajajo tri leta ali šest semestrov in obsegajo
predavanja, seminarje, vaje, pripravljanje na izpite in druge
študijske obveznosti – te potekajo na visokošolskem zavodu
– ter praktično izobraževanje v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih ali organih lokalnih skupnostih. Izjemoma in dokler se ne izvaja soroden študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe, trajata štiri leta ali osem
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semestrov študijska programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe “socialno delo” ter “sanitarno inženirstvo”.
5.3.2. Pri praktičnem izobraževanju kot integralnem
delu študijskih programov za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe se iz javnih sredstev poravnavajo stroški za plačo organizatorja praktičnega izobraževanja v gospodarskih
družbah, zavodih, državnih organih ali organih lokalnih skupnosti.
Praktično izobraževanje organizirajo visokošolski zavodi v sodelovanju z zbornicami, gospodarskimi družbami,
zavodi, državnimi organi ali organi lokalnih skupnosti, izvaja
pa se v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih ali
organih lokalnih skupnosti.
5.3.3. Študijski programi za pridobitev univerzitetne
izobrazbe trajajo štiri leta ali osem semestrov, razen:
– študijskih programov arhitekture, elektrotehnike, farmacije, gradbeništva, geodezije, računalništva in informatike, strojništva, ki lahko trajajo devet semestrov,
– študijskih programov veterine in enopredmetne teologije, ki trajata 10 semestrov,
– študijskih programov medicine in stomatologije, ki
trajata šest let oziroma 12 semestrov.
5.4. Standardi za izvajanje podiplomskih študijskih
programov
5.4.1. Podiplomski študij po študijskih programih za
pridobitev specializacije ali magisterija obsega organizirano
študijsko delo ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji, sodelavci in mentorji, ter individualno študijsko delo.
Študijski programi za pridobitev specializacije obsegajo največ 300 ur organiziranega študijskega dela, če trajajo
eno leto, oziroma največ 450 ur, če trajajo do dveh let.
Študijski programi za pridobitev magisterija obsegajo
največ 300 ur organiziranega študijskega dela v prvem letniku in do 150 ur v tretjem semestru, četrti semester pa je v
celoti namenjen izdelavi magistrske naloge.
5.4.2. Študij za pridobitev doktorata znanosti obsega
individualno študijsko delo ob konzultacijah z visokošolskimi
učitelji in sodelavci ter mentorji, skladno s študijskim programom pa tudi skupinsko študijsko delo. Študij za pridobitev
doktorata poteka kot enovit samostojen študij, ki traja štiri
leta, v prvih dveh letnikih pa lahko poteka kot študijski program za pridobitev magisterija.
5.5. Načela za financiranje visokošolskih zavodov
5.5.1. Da bi zagotovili učinkovito in racionalno uporabo sredstev, zlasti pa skrajšali trajanje študija, povečali prehodnost med letniki in pospešili končanje študija, se pri
odločanju o financiranju iz javnih sredstev upoštevajo naslednja načela in merila:
5.5.1.1. Iz javnih sredstev se visokošolski zavodi lahko
financirajo le za študijske programe, h katerim skladno z
zakonom Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije oblikuje pozitivno mnenje ali soglasje.
5.5.1.2. Načelo učinkovitosti: da bi bila razpoložljiva
sredstva čimbolj učinkovito porabljena in da bi omogočili
pridobitev visoke izobrazbe čim večjemu številu kandidatov,
imajo pri financiranju prednost krajši študijski programi (triletni strokovni in štiriletni univerzitetni) ali tisti, ki so povezani
pri izvajanju (npr. v kreditnem sistemu), oziroma visokošolski
zavodi, ki ob zagotovljeni kakovosti ponujajo tudi materialno
bolj racionalno izvedbo programa (tudi z zasebnimi visokošolskimi zavodi na podlagi koncesijske pogodbe). V študijskih programih se poleg organiziranega študijskega dela
(predavanja, vaje ipd.) upošteva tudi individualno študijsko
delo (samostojna izdelava seminarskih oziroma diplomskih
nalog, priprave na vaje, izpite ipd.)
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5.5.1.3. Načelo intenzivnosti in kakovosti: ob predpostavki, da v Sloveniji zaradi omejenih človeških in finančnih
virov ni mogoče razviti visoko kakovostnih in obenem stroškovno sprejemljivih študijskih programov na prav vseh specialnih področjih, se spodbuja usmeritev visokošolskih zavodov na tista področja, na katerih lahko oblikujejo kakovostne programe, v katere se bodo vključevali tudi tuji študenti. Na specialnih področjih je priporočljivo izobraževanje
naših študentov v tujini ter njihovo štipendiranje, kar še
posebej velja za podiplomski študij. Programi, ki se zaradi
majhnega števila študentov razpisujejo občasno in je za
njihovo izvajanje težje zagotoviti kakovost, obenem pa bistveno presegajo povprečne stroške za izobraževanje v tujini,
se ne financirajo.
5.5.1.4. Načelo izbire: visokošolski zavodi študentom
omogočajo čim večjo izbiro ne le vsebinsko raznovrstnih
programov in programov različnega trajanja, temveč tudi
izbiro izvajalcev.
5.5.1.5. Načelo vseživljenjskosti: ker vsega znanja ni
mogoče posredovati med dodiplomskim študijem, se dodiplomski študijski programi dopolnjujejo s študijskimi programi za izpopolnjevanje ter s podiplomskimi specialističnimi in
magistrskimi študijskimi programi. Po trajanju in načinu izvedbe neekstenzivni dodiplomski programi zagotavljajo bolj
stabilno financiranje ter možnost hitrejše širitve rednega podiplomskega študija.
5.5.1.6. Načelo mednarodne primerljivosti: ob uporabi meril učinkovitosti, intenzivnosti, kakovosti, izbire in vseživljenjskosti je treba upoštevati tudi mednarodno primerljivost oziroma možnost izvajanja določenega programa v sodelovanju z mednarodno visokošolsko mrežo.
5.5.1.7. Pri financiranju študijskih programov, ki se
začnejo izvajati na novo, se upoštevajo naslednja merila:
a) na danem študijskem področju je izkazana akumulacija zadostnega novega in mednarodno potrjenega znanja in
zadostno število mednarodno uveljavljenih visokošolskih učiteljev;
b) zagotovljen je zadosten vpis kandidatov, pri delodajalcih pa so izkazane potrebe po diplomantih na novem
področju (tudi možnost samozaposlovanja);
c) zagotovljena je mednarodna uveljavljenost programa
oziroma se program izvaja v povezavi s tujimi univerzami ali
visokimi šolami;
č) z novim programom se posodablja oziroma nadomešča prejšnji;
d) novi program pripomore k bolj uravnovešenemu razvoju posameznih študijskih področij in k večji izbiri;
e) izvedba novega programa je zasnovana časovno intenzivno oziroma je oblikovan iz predmetov ali modulov obstoječih programov (kreditni sistem);
f) v določenem deležu je izvajanje novega programa
sofinancirano iz drugih virov.
Izpolnjevanje pogojev od a) do c) je obvezno. Z merili
od č) do f) se razvrščajo programi, če je treba med njimi
določiti prioritete oziroma če sredstva ne zadoščajo za financiranje vseh.
5.5.2. Vpisna mesta za dodiplomski študij. Skladno s
predpisom iz 75. člena zakona o visokem šolstvu se Vlada
Republike Slovenije s posamezno univerzo oziroma visokošolskimi zavodi za vsako študijsko leto dogovori in da soglasje k številu prostih vpisnih mest za prvi letnik dodiplomskega študija. Ta mesta so navedena v razpisu za vpis.
Visokošolski zavod lahko po merilih za prehode dovoli
vpis v višje letnike drugim študentom, vendar se financiranje
opredeli največ do števila, ki je bilo za posamezno generacijo na tem visokošolskem zavodu določeno z razpisom za
vpis v prvi letnik.
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Visokošolski zavod mora vsem študentom izrednega
študija, ki izpolnijo pogoje za vpis v drugi ali katerikoli naslednji letnik, na njihovo pisno prošnjo dovoliti vpis v redni
študij, vendar največ do števila, ki je bilo za vpisno generacijo določeno z razpisom za vpis v prvi letnik.
Podlaga za financiranje dodiplomskega študija v nacionalnem programu je število vseh vpisanih študentov na univerzi oziroma visokošolskem zavodu in ne število študijskih
programov. Izvajanje posameznih študijskih programov urejajo univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi z ustreznim organiziranjem študija (kreditni sistem, interdisciplinarne povezave). Kadar na določenem študijskem področju
delujeta dva ali več visokošolskih zavodov, se njihova dejavnost financira, če je v prvem letniku na posamezni fakulteti,
akademiji ali visoki strokovni šoli skupaj vpisanih najmanj
100 študentov (brez ponavljalcev in ne glede na število
študijskih programov); ob zmanjševanju tega števila se dejavnost financira še dve leti, pozneje pa le ob ustrezni reorganizaciji (združitev, pripojitev ipd.). Če je število vpisanih
študentov manjše od tega standarda, se dejavnost lahko
financira samo na enem visokošolskem zavodu v državi.
5.5.3. Podiplomski študij se financira na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje, če visokošolski
zavod:
a ) izvaja veljavne študijske programe, ovrednotene po
kreditnem sistemu, zagotavlja interdisciplinarnost in izbirnost ter vpisuje zadostno število podiplomskih študentov;
b) programe sestavi tako, da omogočajo individualno
raziskovalno delo študentov;
c) izvaja študij in raziskovalno delo v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi oziroma raziskovalnimi organizacijami doma ali v tujini, tako da skupno zagotavljajo najbolj
uveljavljene profesorje, optimalno uporabo prostorov, laboratorijev in raziskovalne opreme, knjižnic, informacijskega
servisa ipd.;
č) upošteva pravila za določanje šolnine;
d) dokazuje aktivno mednarodno sodelovanje;
e) načrtno spremlja in ocenjuje svoje delo ter izkazuje
kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela (reference).
5.5.4. Za specializirana študijska področja z zelo majhnim številom študentov se lahko razpišejo štipendije za
študij v tujini; te vsebujejo tudi stroške šolnine.
6. OKVIRNI OBSEG SREDSTEV ZA IZVEDBO
NACIONALNEGA PROGRAMA
6.1. Strateški cilji, mednarodne primerjave ter ocena
potrebnega okvirnega obsega sredstev za izvedbo. Razvoj
visokega šolstva ter vlaganje vanj danes strokovnjaki postavljajo prav v vrh nacionalnih strateških prioritet. Generacije, ki
se bodo vpisovale na naše univerze in samostojne visokošolske zavode na prelomu stoletja, bodo nosilke prihodnjega razvoja Slovenije. Kot samostojna država s primerljivo
manjšim številom prebivalcev moramo še posebej poskrbeti
za kakovostno visokošolsko izobraževanje, ki bo dosegljivo
čim večjemu deležu mladih ljudi, pa tudi za izobraževanje
odraslih in vseživljenjsko visokošolsko izobraževanje. Hitro
povečevanje števila študentov zato nikakor ne sme poslabšati študijskih razmer (razmerje med profesorji in študenti,
prostorske razmere, oprema ipd.). Na podlagi postavljenih
ciljev visokega šolstva bo treba še povečevati število visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ne le zaradi povečevanja
števila študentov, temveč tudi zaradi nujnega spodbujanja
drugih, doslej podcenjenih dejavnosti v visokem šolstvu (temeljno raziskovalno delo, podiplomski študij, izredni študij,
študij na daljavo, študijski programi za izpopolnjevanje ipd.).
Ista gibanja narekujejo potrebe po nadaljnjem urejanju kritič-
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nih prostorskih razmer, večjo pozornost pa bo treba nameniti investicijskemu vzdrževanju in opremi. Vlaganja v študijsko
in raziskovalno opremo so nujna že zaradi zastarelosti, poleg tega pa je treba opremo prilagoditi novim zahtevam dela
v visokem šolstvu (informacijska podpora za samostojno
delo, študij na daljavo ipd.) in povezovanju s tujino, kar lahko
občutno racionalizira delovanje visokošolskih zavodov.
Izhodišče za opredeljevanje razvojnih ciljev je bila analiza našega položaja (strokovna izhodišča za nacionalni program visokega šolstva v RS, 1997, 1. in 5. poglavje) v
mednarodnih primerjavah; takšno izhodišče je potrebno tudi
pri ocenah okvirnih sredstev za doseganje teh ciljev.
6.1.1. Povprečni delež javnih sredstev, namenjenih
terciarnemu izobraževanju v državah OECD, je leta 1992
znašal 1,4% BDP, ob precejšnjih nihanjih med posameznimi
državami. Po podatkih za leto 1991 so javna sredstva, namenjena terciarnemu izobraževanju v Sloveniji, dosegla
1,06% BDP, po podatkih za leto 1996 1,18% BDP, po
podatkih za leto 1999 in 2000 pa po oceni 1,21% oziroma
1,23%. Povprečni letni izdatki na študenta v terciarnem
izobraževanju v državah OECD so leta 1992 znašali 7.940
USD ali 45,3% povprečnega BDP na prebivalca. Tudi tu so
nihanja med državami precejšnja, saj razlike presegajo faktor 3. Po podatkih za leto 1991 je Slovenija porabila 3.235
USD ali 51,1% BDP na prebivalca, po podatkih za leto
1996 5.915 USD ali 64,7%, po podatkih za leto 1999 pa
5.435 USD ali 54,81 BDP na prebivalca, za leto 2000 pa
5.970 USD ali 54,58% BDP.
6.1.2. Vlaganje v (terciarno) izobraževanje spada med
najbolj pomembne investicije, kar kažejo tudi tuji podatki za
države s primerljivo majhnim številom prebivalcev. Ob tem je
treba opozoriti, da je bil na začetku devetdesetih naš zaostanek za državami, s katerimi se želimo primerjati, velik, in da
še vedno ni v celoti nadoknaden. Če hočemo zagotoviti z
drugimi razvitimi državami primerljiv delež visokošolsko izobraženih strokovnjakov, bomo v naslednjem desetletju –
tudi ob upoštevanju siceršnjih neugodnih demografskih gibanj – morali ohraniti in še povečati doseženo skupno število študentov, visokemu šolstvu v celoti pa zagotoviti tudi bolj
sodobne, kakovostne študijske razmere, boljše pogoje za
raziskovalno delo in večjo vpetost v mednarodni prostor.
6.1.3. Da bi dosegli postavljene cilje, mora Slovenija, v
primerjavi z drugimi razvitimi državami, iz javnih sredstev v
naslednjih letih namenjati za terciarno izobraževanje najmanj
1,4% BDP po metodologiji OECD. Glede na predvideno
večanje števila študentov, ki so kalkulativna osnova za izračun potrebnih sredstev, je potrebna 5% realna rast sredstev
letno.
6.1.4. Prioritete pri tem morajo biti usmerjene predvsem v:
– nove nastavitve (izvajanje novih študijskih programov,
dodatna študijska mesta, novi visokošolski zavodi, pomlajevanje visokošolskih učiteljev in asistentov),
– vlaganja v razvoj in posodabljanje opreme (laboratoriji, knjižnice, informatika),
– temeljno raziskovalno dejavnost,
– subvencioniranje bivanja študentov in druge socialne
transfere.
6.2. Sistem financiranja visokega šolstva je do zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 99/99) izhajal iz financiranja posameznih
študijskih programov in posameznih drugih dejavnosti, kar
je za sodobno organizacijo in delovanje univerz in drugih
visokošolskih zavodov preveč razdrobljeno, neprilagodljivo,
nespodbudno in pretirano administrativno. Strokovna razprava in mednarodne primerjave so pokazale, da je treba
izpeljati prehod od financiranja po študijskih programih in
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posameznih dejavnostih, ki so državo postavljale v administratorja visokega šolstva, k financiranju univerz oziroma visokošolskih zavodov po v svetu vse bolj uveljavljenem načelu
integralnega financiranja (“lump sum”, “v kosu”). Takšen
način, ki ga je uvedla zakonska novela, izhaja iz stroškov za
izvedbo celotnega dogovorjenega programa določenega obsega oziroma zahtevnosti, univerza oziroma samostojni visokošolski zavodi pa pri tem v okviru siceršnjih predpisov kar
najbolj preudarno upravljajo s sredstvi. Uvedba takšnega
sistema zahteva odprtost in odgovornost (“accauntability”)
univerz in samostojnih visokošolskih zavodov do javnosti ter
praktično uveljavitev sistema preverjanja in ocenjevanja njihove kakovosti. Pri uvedbi novega načina financiranja je
treba upoštevati postopnost, pa tudi mednarodne izkušnje
in dokumente, še zlasti tiste, ki so nastali v Svetu Evrope
(predvsem v Odboru za visoko šolstvo in raziskovanje) ali na
pobudo univerzitetnih okolij (npr. Erfurtska deklaracija o avtonomiji univerze, 1996; Five Ways to improve University
Funding, 1997).
6.3. Obseg sredstev za izvedbo študijske dejavnosti se
določi ob upoštevanju števila študentov in diplomantov na
posameznem študijskem področju (t.j. za več študijskih programov z istega disciplinarnega področja) ter študijskega
področja. Tako se posredno uveljavljajo nekateri elementi
t.i. “vaucher” sistema. Ta sredstva si pridobijo univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi “v kosu” za izvajanje
temeljne, to je študijske dejavnosti. Ob tem se posebej
zagotavljajo sredstva za razvojne naloge oziroma dejavnosti,
potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem šolstvu, v
okviru nacionalne raziskovalne politike pa tudi sredstva za
temeljno raziskovalno dejavnost. Sredstva za investicije in
vzdrževanje objektov v visokem šolstvu oziroma za nakup
drage opreme se posebej določijo s proračunom. V njem se
zagotovijo tudi sredstva za socialne transfere (štipendije,
subvencioniranje prehrane, študentski domovi, bivanje ipd.).
Zagotoviti je treba pravočasno in preudarno načrtovanje dejavnosti ter usklajevanje med univerzami oziroma visokošolskimi zavodi in resornimi ministrstvi, kar mora biti podlaga za
oblikovanje vsakoletnega proračuna, upoštevaje tudi poročanje univerz oziroma samostojnih visokošolskih zavodov o
realizaciji. Na tej podlagi država in univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi sklenejo ustrezne vsakoletne ali
večletne medsebojne pogodbe.
6.4. Obseg sredstev v kratkoročnem obdobju do leta
2005. Na podlagi ciljev, opredeljenih v tem dokumentu, ob
upoštevanju sedanjih gibanj v obsegu dejavnosti visokošolskih zavodov in njihovega financiranja iz državnega proračuna ter ob upoštevanju projekcije števila študentov do leta
2005, je mogoče izračunati okvirni obseg potrebnih sredstev za to obdobje. Upoštevana so proračunska sredstva, ki
se zagotavljajo (1) prek Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport za plače visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev,
visokošolskih sodelavcev ter drugih delavcev, za materialne
stroške in druge namenske naloge ter za investicije, mlade
raziskovalce, temeljne in aplikativne raziskave in druge namenske naloge ter (2) prek Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve in deloma prek Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za štipendije, subvencije za bivanje, prehrano
in prevoze ter druge socialne transfere. Izračun ne vsebuje
pogodbenih obveznosti, ki neposredno ne zadevajo ciljev,
določenih v tem nacionalnem programu, oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev.
6.4.1. Bistveni dejavnik, ki vpliva na obseg potrebnih
proračunskih sredstev, namenjenih osnovni dejavnosti visokošolskih zavodov, to je nemotenemu študijskemu procesu,
je število vpisanih študentov. To posredno ali neposredno
vpliva na obseg sredstev za plače, materialne stroške, inve-
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sticije v prostor in opremo, raziskovalno delo, socialne transfere ipd. Ob upoštevanju projekcije vpisnih gibanj je mogoče v naslednjem desetletju pričakovati, da se skupno število
študentov ne bo več tako dramatično povečevalo, kot po
letu 1990, in da se bo postopno ustalilo na okrog 70.000
dodiplomskih študentov (50.000 rednih) v terciarnem izobraževanju. Da bi zagotovili povečan vpis, uresničili razvojne
cilje visokega šolstva, kot so zlasti obnova kadrovske zasedbe, izboljšanje učinkovitosti in kakovosti študija, postopno
zmanjševanje omejitev vpisa in postopno financiranje izrednega študija, vpeljava sistemskega financiranja podiplomskega študija, izboljšanje materialnih razmer za izvedbo visokošolske dejavnosti ter okrepljeno mednarodno sodelovanje v visokem šolstvu, bo treba po oceni tudi v naslednjih
letih za to dejavnost zagotoviti realno povečana sredstva,
najmanj za 5% letno.
6.4.2. V nadaljevanju (gl. tabelo 1) je prikazana projekcija sredstev za uresničevanje nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije do leta 2005 ob predpostavki najmanj 5% realne letne rasti. Sredstva so prikazana v
cenah iz leta 2000. Rast sredstev predvideva predvsem:
– povečanje števila asistentov in visokošolskih učiteljev
zaradi povečanega števila študentov,
– povečanje sredstev za materialne stroške in opremo
zaradi povečanega števila študentov in diplomantov, prostora in opreme,
– povečanje sredstev za individualno raziskovalno dejavnost visokošolskih učiteljev in postopno povečanje materialnih sredstev za raziskovalno delo asistentov,
– povečanje sredstev za mednarodno dejavnost univerz oziroma visokošolskih zavodov ob vključevanju v projekte EU (participacija Slovenije v programu Socrates – Erasmus ipd),
– povečanje sredstev za izboljšanje opreme in za posodobitev informacijsko-komunikacijskih sistemov na univerzah in visokošolskih zavodih,
– povečanje sredstev za štipendije, študentske domove in druge socialne transfere.
6.4.3. Glede na oceno realne rasti slovenskega bruto
družbenega proizvoda v prihodnjih letih je treba ob tej projekciji upoštevati, da moramo vsekakor zadržati dosedanji,
že doseženi delež sredstev za dejavnost visokega šolstva
(1,2% BDP). Za približanje stopnji 1,4%, kot je v povprečju
dosežena v državah OECD, ki naj bi jo dosegli v letu 2005,
bo treba sredstva za financiranje visokega šolstva dodatno
realno povečevati za stopnjo realne rasti bruto domačega
proizvoda. Dinamika rasti, ki pomeni približno dvakratno
povečanje sredstev glede na leto 2000, je prikazana s projekcijo v tabeli 1. Povečanje do 1,4% BDP bo doseženo z:
a) realno najmanj 5% letno rastjo, b) 10% rastjo za materialne stroške in opremo ter individualno raziskovalno delo,
c) 20% rastjo za modernizacijo informacijsko-komunikacijskih sistemov ter č) okrog 1.700,000.000 SIT letno za
najpomembnejše razvojne naloge. Ob nespremenjenih virih
financiranja se bodo sredstva najprej usmerila v postopno
povečevanje števila študentov rednega študija in sofinanciranje izrednega študija, v zagotavljanje zadostnih prostorskih zmogljivosti in drugih razmer, ki jih zahtevajo povečano
število študijskih mest in sodobni standardi študija, ter za
pospeševanje tiste visokošolske dejavnosti, ki je bila doslej
zapostavljena, postaja pa razpoznavna razvojna nujnost visokega šolstva na pragu novega stoletja (širitev podiplomskega izobraževanja, razvoj programov za izpopolnjevanje,
mobilnost profesorjev in študentov, programi vseživljenjskega izobraževanja, razvoj nacionalnega sistema izobraževanja na daljavo, razvoj samostojnih visokošolskih zavodov v
nekaterih regijskih središčih ipd.).
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TABELA 1: Projekcija sredstev za uresničevanje nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije do leta
2005
v mio SIT
VISOKO ŠOLSTVO

Realizacija 2000

Proračun 2001

Plan 2002

Plan 2003

Plan 2004

Plan 2005

25.585
18
2.579
1.845
30.027

30.142
22
2.639
2.459
35.262

37.580
22
2.036
3.283
42.921

41.263
24
2.236
3.447
46.970

45.306
27
2.455
3.620
51.408

49.837
29
2.700
3.797
56.363

2. VIR MŠZŠ
Mladi raziskovalci
Temeljne in aplikativne raziskave
Drugo
Skupaj

2.679
4.416
1.211
8.306

2.891
5.458
874
9.223

3.430
5.553
813
9.796

3.588
5.872
815
10.275

3.767
6.186
861
10.814

3.956
6.496
909
11.361

3. VIR MDDSZ in MŠZŠ
Štipendije (ocena)
Subvencije za bivanje
Subvencije za prehrano
Subvencije za prevoz
Skupaj socialni transferji

6.268
447
1.570
488
8.773

6.992
575
1.765
520
9.852

7.677
675
1.836
776
10.964

8.136
834
1.891
793
11.654

8.393
945
1.947
827
12.112

8.657
1.064
2.006
844
12.571

47.106

54.337

63.681

68.899

74.334

80.295

1. VIR MŠZŠ
Dejavnost visokega šolstva1
Obštudijska dejavnost 1,2
Investicije in investicijsko vzdrževanje1
Razvojne naloge
Skupaj

Skupaj 3 (1+2+3)

Opombe:
1 Pri oblikovanju plana je bil za leto 2002 upoštevan okvir proračuna za leto 2002, za leta 2003–2005 pa se je
upoštevala nominalna rast BDP (2003=9,8%, 2005=10,0%) kot jo predvideva osnovni makroekonomski okvir razvoja
Slovenije v letih 1995-2006 z dne 12. 6. 2001.
2 Niso upoštevana sredstva, namenjena za univerzitetni šport.
3 Proračunska sredstva so v tabeli razporejena v skladu s spremenjenim sistemom financiranja visokega šolstva, ki ga
uvaja novela zakona o visokem šolstvu (1999), temu so prilagojeni tudi podatki za leto 2000, da je razvidna primerjava
dinamike sredstev v naslednjih letih.
Pri zagotavljanju javnih sredstev za nekatere druge naloge, ki jih opravljajo posamezni visokošolski zavodi, poleg
naštetih z manjšimi sredstvi sodelujejo tudi druga ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za
zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve idr.), vendar ta sredstva niso upoštevana.
Vir: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Legenda: MŠZŠ – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
TABELA 2: Proračunska sredstva v visokem šolstvu od leta 1997 do leta 2000 v tekočih
cenah
v mio SIT
VISOKO ŠOLSTVO
1. VIR MŠŠ
Plače
Materialni stroški
Drugo
Investicije

1997

1998

1999

20001

15.254
3.015
752
2.884

16.993
3.100
745
1.787

19.801
3.461
1.053
3.527

22.153
3.644
1.133
3.122

Skupaj

21.905

22.625

27.842

30.052

2. VIR MZT
Mladi raziskovalci
Temeljne in aplikativne raziskave
Drugo
Skupaj

1.840
2.407
1.178
5.425

2.002
2.968
1.385
6.355

2.379
3.453
1.337
7.169

2.498
3.626
1.924
8.048

3. VIR MDDSZ in MŠŠ
Štipendije (ocena)
Subvencije za bivanje
Subvencije za prehrano
Subvencije za prevoz
Skupaj socialni transferji

5.152
359
1.009
460
6.980

5.265
400
1.234
504
7.403

5.870
468
1.169
612
8.119

6.397
521
1.411
756
9.085

34.310

36.383

43.130

47.185

Skupaj2 (1+2+3)
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Opombe:
1 Niso upoštevani podatki za univerzitetni šport.
2 Pri zagotavljanju javnih sredstev za nekatere druge
naloge, ki jih opravljajo posamezni visokošolski zavodi, poleg naštetih z manjšimi sredstvi sodelujejo tudi druga ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve idr.),
vendar ta sredstva niso upoštevana.
Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve.
Legenda: MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport
MZT– Ministrstvo za znanost in tehnologijo
MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 602-04/90-3/82
Ljubljana, dne 26. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

854.

Odlok o imenovanju Sveta Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Na podlagi 5. in 21. člena zakona o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
10/93, 1/96 in 23/96 – popravek) ter dvanajste alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 28. 2. 2002 sprejel
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855.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
28. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o izvolitvi predsednika,
podpredsednika in članov Komisije Državnega
zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
I
V odloku o izvolitvi predsednika, podpredsednika in
članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve (Uradni list RS,
št. 101/00, 3/01, 13/01, 24/01 in 28/01) se:
– besedilo II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Richard Beuermann;
izvoli se:
za člana:
Davorin Terčon.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/3
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ODLOK
o imenovanju Sveta Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
V Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije se imenujejo:
Mladen Berginc,
Branko Merhar,
Franc Potočnik,
Venčeslav Radi,
Niko Rainer
ter
Milan Cajner,
Franc Obran,
Marija Stritar

Odlok o spremembi odloka o izvolitvi
predsednika, podpredsednika in članov
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

856.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za peticije

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. 2.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za peticije

za dobo štirih let.
Št. 412-01/93-9/4
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

I
V odloku o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije (Uradni list RS, št. 9/01, 13/01,
24/01, 56/01 in 108/01) se:
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:

Uradni list Republike Slovenije
“za člane:”
se črta besedilo:
“Franc Čebulj, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,”
izvoli se:
za člana:
France Cukjati, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/18
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

857.

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

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
28. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije
za zunanjo politiko
I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko (Uradni list RS, št.
109/00, 3/01, 24/01 in 62/01) se:
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Davorin Terčon, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije;
izvoli se:
za člana:
Richard Beuermann, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije.

Št.

858.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
gospodarstvo

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. 2.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije
za gospodarstvo
I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 109/00,
3/01 in 43/01) se:
– v besedilu prvega odstavka III. točke spremeni v naslednjem:
črta se besedilo:
“Odbor za gospodarstvo ima predsednika, dva podpredsednika in štirinajst članov.”
ter se nadomesti z besedilom:
“Odbor za gospodarstvo ima predsednika, dva podpredsednika in petnajst članov.”
– v besedilu drugega odstavka III. točke spremeni v
naslednjem:
na koncu se doda besedilo:
“samostojni poslanec enega člana.”
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Franc Čebulj, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,”
izvolita se:
za člana:
Jožef Jerovšek, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Franc Čebulj, samostojni poslanec.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/23
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
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859.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
infrastrukturo in okolje

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. 2.
2002 sprejel

Stran
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ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije
za infrastrukturo in okolje
I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje (Uradni list RS, št.
109/00 in 3/01) se:
– v besedilu prvega odstavka III. točke spremeni v naslednjem:
črta se besedilo:
“Odbor za infrastrukturo in okolje ima predsednika,
podpredsednika in štiriindvajset članov.”
ter se nadomesti z besedilom:
“Odbor za infrastrukturo in okolje ima predsednika,
podpredsednika in petindvajset članov.”
– v besedilu drugega odstavka III. točke spremeni v
naslednjem:
na koncu se doda besedilo:
“samostojni poslanec enega člana.”
– v besedilu IV. točke spremeni v naslednjem:
izvoli se:
za člana:
Franc Čebulj, samostojni poslanec.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
črta se besedilo:
“Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima predsednika, podpredsednika in šestnajst članov.”
ter se nadomesti z besedilom:
“Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima predsednika, podpredsednika in sedemnajst članov.”
– v besedilu drugega odstavka III. točke spremeni v
naslednjem:
na koncu se doda besedilo:
“samostojni poslanec enega člana.”
– besedilo IV. točke spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Franc Čebulj, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,”
izvolita se:
za člana:
Janez Cimperman, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Franc Čebulj, samostojni poslanec.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/27
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Št. 020-02/92-28/26
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

860.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. 2.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Uradni
list RS, št. 109/00 in 3/01) se:
– v besedilu prvega odstavka III. točke spremeni v naslednjem:

861.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 in
26/01 – PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. 2.
2002 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Boženka Felicijan Hladnič, na sodniško mesto okrožne
sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru.
Št. 700-04/90-15/5
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Uradni list Republike Slovenije

862.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 in
26/01 – PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. 2.
2002 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Sonja Železnik, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici.

Št.

odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Dragi Bočko Žižek, na sodniško mesto sodnice za
prekrške pri Sodniku za prekrške Ormož.
Št. 716-01/89-2/101
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
865.

863.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 in
26/01 – PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. 2.
2002 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena Hribar Povše, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trbovljah.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.

Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini
Švedski

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

UKAZ
o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Kraljevini Švedski
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Kraljevini Švedski imenujem
Darjo Bavdaž Kuret.
Št. 001-09-1/02
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

866.
864.
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Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 in
26/01 – PZ), prvega odstavka 258.c člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85,
2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
I-17/91 – ZUDE, 13/93, 66/93, 39/96 – odl. US, 61/96
– odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 – odl. US in 24/01), osme alinee drugega

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 odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije

Stran
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Za zasluge pri spodbujanju in razvijanju odprte demokratične in humane družbe v sodobnem svetu ter za zasluge
pri uveljavljanju odprte, strpne in razsvetljene civilne družbe
v Sloveniji podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije Georgu
Sorosu.
Št. 996-01-4/2002
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
867.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga

Uradni list Republike Slovenije
– črta tarifna oznaka 0106 31 00 s pripadajočim besedilom;
– pri tarifnih oznakah 0106 32 00 do vključno 0106 90
00 režim uvoza “S51“ nadomesti z režimom uvoza “S62“;
– črtajo tarifne oznake od 2619 00 do vključno 2713 90
90 s pripadajočim besedilom;
– črta tarifna oznaka 2842 10 00 s pripadajočim besedilom;
– črtajo tarifne oznake od 3006 do vključno 3201 90 90 s
pripadajočim besedilom;
– pri tarifni oznaki 3824 90 99 pri režimu izvoza in uvoza
“D6“ doda opomba št. 1, ki se glasi: “Samo za mešanice
delno halogeniranih acikličnih ogljikovodikov“;
– črtajo tarifne oznake od 3825 do vključno 3825 30 00 s
pripadajočim besedilom;
– črtajo tarifne oznake od 8548 10 21 do vključno 8548
10 99 s pripadajočim besedilom;
– črta tarifna oznaka 9305 90;
– tarifna oznaka “9305 90 10“ nadomesti s tarifno oznako
“9305 91 00“ in tarifna oznaka “9305 90 90“ s tarifno
oznako “9305 99 00“.
2

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95,
28/95, 58/95, 23/99 in 36/00), 13., 18. in 31. člena
zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78,
29/86 in 5/90, Uradni list RS – stari, št. 10/91, Uradni list
RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93
in 29/95), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in
sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), 4. člena
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I), šestega odstavka 24. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01), drugega odstavka
3. člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list
SFRJ, št. 10/70), točke C.2. Akta o notifikaciji nasledstva
glede konvencij Sveta Evrope, ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92),
6. člena Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem
uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 – mednarodne pogodbe, št. 9/97), zakona o ratifikaciji baselske konvencije o
nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS, št. 48/93) in zakona o
ratifikaciji rotterdamske konvencije o postopku soglasja po
predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in
pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/99 –
mednarodne pogodbe, št. 26/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi
režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga (Uradni list RS, št. 111/01) se v Prilogi 1:
– črtata tarifni oznaki 0106 11 00 in 0106 12 00 s pripadajočim besedilom;
– za tarifno oznako 0106 19 10 in pripadajočim besedilom, doda tarifna oznaka in besedilo, ki se glasita:
D62“
“0106 19 90 – – – drugi
D62
– pri tarifni oznaki 0106 20 00 režim uvoza “S51“ nadomesti z režimom uvoza “S62“;

Samo za prostoživeče vrste živali

2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/2000-6
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

868.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekočin

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi
za obremenjevanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekočin
1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 2/02) se v 3.
členu doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“(1) Takse se ne plačuje za uporabo mazalnih olj mineralnega ali sintetičnega izvora, če so namenjena kot surovina
proizvajalcu mazalnih olj ali so kot proizvod namenjena za
mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v teh materialih.“.
Dosedanja prvi in drugi odstavek 3. člena postaneta
drugi in tretji odstavek.
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Obveznost obračunavati takso nastane ob uvozu.
Če gre za proizvodnjo mazalnih olj na ozemlju Republike

Uradni list Republike Slovenije
Slovenije, nastane obveznost obračunavati takso, ko je mazalno olje prvič dano v promet v Republiki Sloveniji, razen če
proizvajalec sam ali druga oseba za njegov račun mazalna
olja izvozi in to izkaže z izvozno deklaracijo“.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
“(2) Uvoz po tej uredbi je sprostitev blaga v prost promet ali katerikoli drug carinski postopek ali dejanje, pri katerem nastane carinski dolg v smislu druge točke prvega odstavka 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95,
28/95, 32/99, 40/99, 13/01 in 62/01).“
3. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Zavezanec za obračunavanje in plačilo takse je
proizvajalec mazalnih olj, pri uvozu pa je zavezanec za plačilo takse uvoznik mazalnih olj.“
V tretjem odstavku se na koncu stavka za besedo “takse“ doda besedilo “ali za katere je oproščen plačila takse“.
V petem odstavku se na koncu stavka za besedo “takse“ doda besedilo “in količine mazalnih olj, ki jih je izvozil in
za katere takse ni obračunal“.
4. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“(3) V skladu s prejšnjim odstavkom se takse ne plačuje od mazalnih olj, sproščenih v prost promet, za katere je v
skladu s 5. členom ali 159. do 164. členom carinskega
zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99,
13/01 in 62/01) uveljavljena oprostitev plačila carinskih
dajatev.“.
5. člen
V 8. členu se za besedilom “pravnih sredstev,“ doda
besedilo “doplačila in povračila takse,“.
6. člen
V naslovu III. poglavja pred 9. členom se beseda “ZAVEZANCEV“ nadomesti z besedo “PROIZVAJALCEV“.
7. člen
V 9. členu se v prvem odstavku beseda “Zavezanec“
nadomesti z besedo “Proizvajalec“.
V drugem odstavku se besedi “Vsaka oseba“ nadomestita z besedo “Proizvajalec“, besedilo “uvozom ali pričetkom“ pa z besedo “začetkom“.
V tretjem odstavku se beseda “Zavezanec“ nadomesti
z besedo “Proizvajalec“.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
“(4) Proizvajalec mora predložiti davčnemu organu prijavo na obrazcu 2 TAKSA-mazalna olja-Prijava, ki je kot
priloga sestavni del te uredbe.“.
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8. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(1) Če proizvajalec preneha opravljati dejavnost, davčni organ odloči o izbrisu iz evidence iz 11. člena te uredbe
po uradni dolžnosti ali na zahtevo proizvajalca.“.
Drugi odstavek se črta.
9. člen
V 11. členu se v prvem odstavku beseda “zavezancev“
nadomesti z besedo “proizvajalcev“.
V drugem odstavku se v drugi alinei beseda “zavezanca“ nadomesti z besedo “proizvajalca“.
10. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se
kaznuje oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec mazalnih olj:
– proda mazalno olje brez plačila takse,
– ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati
takso,
– ne predloži pravočasno obračuna takse,
– z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za
obračun takse, oziroma predloži neresnične podatke.“.
11. člen
V 14. členu se beseda “plačevati“ nadomesti z besedo
“obračunavati“.
12. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
“14.a člen
Proizvajalec, ki proizvaja mazalna olja iz 2. člena te
uredbe, mora pri davčnem organu prijaviti dejavnost najmanj
15 dni po uveljavitvi te uredbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.“.
13. člen
Priloga se nadomesti s prilogo, ki je sestavni del te
uredbe.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-16/2001-3
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Sklep, št. 1/2002 Pridružitvenega sveta EU –
Slovenija o sprejemu določil in pogojev za
udeležbo Republike Slovenije v programu
“Kultura 2000“

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi na drugi strani s sklepno listino – v nadaljnjem besedilu: evropski sporazum (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 59. seji dne 24. 1. 2002 se
objavi

Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA I
Določila in pogoji za udeležbo Republike Slovenije
v programu “Kultura 2000“
1.

2.

S K L E P, št. 1/2002
Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu
določil in pogojev za udeležbo Republike
Slovenije v programu “Kultura 2000“
Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. 2/2002 z
dne 25. 1. 2002 in prilog se v slovenskem besedilu glasi:
PRIDRUŽITVENI SVET je
ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije, na drugi strani1, ki se nanaša na udeležbo
Slovenije v programih Skupnosti, predvsem pa na 106. člen
tega Sporazuma,
ker,
1) Slovenija v skladu s 106. členom Evropskega sporazuma in Prilogo XI k njemu lahko sodeluje v okvirnih programih Skupnosti, posebnih programih, projektih ali drugih
dejavnostih, predvsem na področju kulture;
2) mora Pridružitveni svet v skladu z navedenim členom
odrediti določila in pogoje za udeležbo Slovenije na tem
področju,
SKLENIL, KOT SLEDI:

3.

4.

5.
6.

1. člen
Slovenija sodeluje v programu “Kultura 2000“ iz proračunskega leta 2002 v skladu z določili in pogoji, določenimi v Prilogah I in II, ki sta sestavni del tega sklepa.
2. člen
Ta sklep začne veljati na dan, ko je sprejet.
Uporablja se v času trajanja programa “Kultura 2000“,
in sicer od 1. januarja 2002.

7.

V Bruslju,
za Pridružitveni svet
Predsednik
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Št. 900-15/2001-9
Ljubljana, dne 24. januarja 2002.

8.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretar
Mirko Bandelj l. r.

1

OJ L 51, 26. 2. 1999, str. 3.

9.

Slovenija bo sodelovala pri dejavnostih programa “Kultura 2000“ (v nadaljnjem besedilu “program“) v skladu,
če v tem sklepu ne bo drugače določeno, s cilji, merili,
postopki in roki, opredeljenimi v Sklepu št.
508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. februarja 2000 o uvedbi programa.
Za udeležbo v programu bo Slovenija v skladu s podrobnimi dogovori, opisanimi v Prilogi II, vsako leto v
splošni proračun Evropske unije plačala prispevek. Če
je zaradi upoštevanja programskega razvoja ali spremembe absorpcijske sposobnosti Slovenije to potrebno, ima Pridružitveni odbor pravico, da ta prispevek
ustrezno spremeni, da bi se tako izognil proračunski
neuravnoteženosti pri izvajanju programa.
Določila in pogoji za oddajo, presojo in izbor vlog
upravičenih ustanov, organizacij in posameznikov iz
Slovenije bodo enaki, kot so določila in pogoji, ki se
uporabljajo za upravičene ustanove, organizacije in
posameznike iz Skupnosti. Komisija bo pri imenovanju
neodvisnih strokovnjakov, ki ji bodo pomagali pri vrednotenju projekta, v skladu z ustreznimi določbami sklepa o uvedbi programa, lahko upoštevala slovenske
strokovnjake.
Da bi bila programu zagotovljena dimenzija Skupnosti,
ki jo potrebuje, da bi izpolnjeval pogoje za pridobitev
finančne podpore Skupnosti, bodo projekti in dejavnosti morali vključevati vsaj enega partnerja iz ene od
držav članic Skupnosti.
Največji znesek finančne podpore za dejavnosti kulturnih stičnih točk ne bo presegal 50% skupnega proračuna za te dejavnosti.
Ne glede na obveznosti Komisije Evropskih skupnosti
in Računskega sodišča Evropskih skupnosti v zvezi s
spremljanjem izvajanja in vrednotenjem programa po
8. členu Sklepa št. 508/2000/ES bo udeležba Slovenije pri programu nenehno spremljana na podlagi
partnerstva med Komisijo Evropskih skupnosti in Slovenijo. Slovenija bo Komisiji pošiljala ustrezna poročila
in se udeleževala drugih posebnih dejavnosti, ki jih bo
v tem okviru določila Skupnost.
V skladu s finančnimi uredbami Skupnosti, so v pogodbenih dogovorih, ki jih sklenejo subjekti iz Slovenije ali
so sklenjeni z njimi, predvidene kontrole in revizije, ki
jih opravljata Komisija in Računsko sodišče ali pa se
opravljajo po njunem pooblastilu. Če gre za finančne
revizije, se te lahko opravljajo z namenom nadzora
dohodka in izdatkov takih subjektov, ki so povezani s
pogodbenimi obveznostmi do Skupnosti. Pristojni organi Slovenije v duhu sodelovanja in vzajemnega interesa zagotavljajo vsakršno razumno in izvedljivo pomoč, ki je v danih razmerah lahko potrebna ali koristna
za opravljanje takih kontrol in revizij.
Ne glede na postopke iz 5. člena Sklepa št.
508/2000/ES, bodo predstavniki Slovenije kot opazovalci sodelovali v upravljalnem odboru, kadar se bodo
obravnavale točke, ki jih zadevajo. Pri obravnavi vseh
drugih vprašanj in pri glasovanju bo ta odbor zasedal
brez predstavnikov Slovenije.
Jezik, ki ga je potrebno uporabljati za vse vrste stikov s
Komisijo, kar se tiče postopka prijave, pogodb, poročil,
ki jih je potrebno pošiljati, in drugih upravnih dogovorov
zaradi programa, bo eden od uradnih jezikov Skupnosti.
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Št.

10. Skupnost in Slovenija lahko kadarkoli odpovesta dejavnosti po tem sklepu v pisni obliki, upoštevaje dvanajstmesečni odpovedni rok. Projekti in dejavnosti, ki so
v času odpovedi v teku, se nadaljujejo, dokler niso
izpolnjeni v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu.

PRILOGA II
Finančni prispevek Republike Slovenije h “Kulturi
2000“
1.

2.

3.

4.

5.

Finančni prispevek, ki ga bo Slovenija plačala v splošni
proračun Evropske unije za udeležbo v programu, bo
naslednji (v evrih):
Leto 2002
Leto 2003
Leto 2004
161 820
161 820
161 820
Zgoraj navedeni prispevek bo Slovenija plačala delno
iz slovenskega državnega proračuna in delno iz
državnega programa PHARE Slovenije. Ob upoštevanju ločenega postopka programiranja PHARE se bodo
zaprošena sredstva PHARE prenesla na Slovenijo s
pomočjo ločenega Finančnega memoranduma. Skupaj
z delom sredstev iz slovenskega državnega proračuna
bodo ta sredstva predstavljala prispevek Slovenije, iz
katerega bo Slovenija plačevala, ko se bo odzivala na
letne pozive Komisije za plačilo sredstev.
Prošnje za sredstva PHARE se bo vlagalo v skladu z
naslednjo tabelo:
Leto 2002
Leto 2003
Leto 2004
61 598
61 598
61 598
Preostali del prispevka Slovenije bo krit iz slovenskega
državnega proračuna.
Finančna uredba, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti, se bo uporabljala predvsem za upravljanje prispevka Slovenije.
Potne stroške in stroške bivanja predstavnikov in strokovnjakov iz Slovenije, ki jih ti imajo zaradi svoje udeležbe
kot opazovalci na sestankih odbora, kot je navedeno v 8.
točki Priloge I, ali na drugih srečanjih, povezanih z izvajanjem programa, Komisija povrne na enaki podlagi, kot
to velja za nevladne strokovnjake držav članic Evropske
unije, in v skladu s postopki, ki trenutno veljajo zanje.
Po začetku veljavnosti tega sklepa in na začetku vsakega naslednjega leta bo Komisija Sloveniji poslala poziv
za plačilo sredstev v višini njenega prispevka v proračun programa po tem sklepu.
Ta prispevek bo izražen v evrih in plačan na bančni
račun Komisije, ki se vodi v evrih.
Slovenija bo v skladu s pozivom za plačilo sredstev
svoj prispevek plačala kot sledi:
– do 1. maja del sredstev, ki se financirajo iz njenega
državnega proračuna, če bo Komisija poziv za plačilo sredstev poslala pred 1. aprilom, ali najpozneje
en mesec po poslanem pozivu za plačilo sredstev,
če bo ta poslan pozneje;
– do 1. maja del sredstev, ki se financira iz programa
pomoči PHARE, če bodo ustrezni zneski Sloveniji
že poslani do tega časa, ali najpozneje v 30 dneh
po tem, ko so bila ta sredstva poslana Sloveniji.
Za vsakokratno nepravočasno plačilo prispevka mora
Slovenija od dolgovanega zneska plačati zamudne
obresti, ki tečejo od datuma zapadlosti. Obrestna mera
je enaka stopnji, ki jo Evropska centralna banka na
dan zapadlosti uporablja za svoje operacije v evrih,
povečani za 1,5 odstotne točke.
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Odločba o napredovanju na mesto višje državne
tožilke na Višjem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 23. člena
zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99) in petega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01), je Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra za pravosodje, številka 111-51/01 z dne
25. 1. 2002, na 61. seji dne 7. 2. 2002 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Elizabeta Györkös, rojena 19. 12. 1940, okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru,
napreduje na mesto višje državne tožilke na Višjem državnem tožilstvu v Mariboru.
Št. 115-6/02
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
Dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

871.

Odločba o imenovanju na funkcijo državne
tožilke na mesto okrožne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, številka 111-41/01 z dne 25. 1. 2002, na
61. seji dne 7. 2. 2002 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Danica Kozmelj, rojena 15. 12. 1949, se imenuje na
funkcijo državne tožilke na mesto okrožne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Št. 115-7/02
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
Dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
872.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne
ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo

Na podlagi 68. in 126. člena energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 2. člena zakona o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
(Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja minister
za okolje in prostor
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ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o
zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne
ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo
1. člen
V odredbi o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne
ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo (Uradni list RS,
št. 107/01), se pojasnilo pod črto spremeni tako, da se
glasi:
» * Ta odredba vsebinsko povzema direktivi 92/42/ES
in 93/68/ES o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne
ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo«.
2. člen
V 2. členu se druga, tretja, četrta in peta alinea nadomestijo z novo drugo alineo, ki se glasi:
»- naprava je:
kotel, na katerega se namesti gorilnik
ali
gorilnik, ki se namesti na kotel«.
Dosedanja šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinea postanejo tretja,
četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta in enajsta
alinea.
3. člen
Priloga IV se dopolni tako, da se doda besedilo:
»Modul E: Zagotavljanje kakovosti izdelka
1. Ta modul opisuje postopek, po katerem proizvajalec, ki izpolnjuje zahteve 2. točke, zagotavlja in izjavlja, da
so kotli in naprave skladne z vzorcem, opisanim v tipskem
certifikatu, in izpolnjujejo zahteve te odredbe. Dobavitelj
mora na vsak kotel in napravo pritrditi oznako skladnosti in
pripraviti pisno izjavo o skladnosti. Oznaki skladnosti mora
biti dodana identifikacijska organa za ugotavljanje skladnosti, odgovornega za preverjanja iz 4. točke tega modula.
2. Proizvajalec mora uporabljati odobren sistem končne kontrole ter testiranja kotlov in naprav, kot je to določeno v 3. točki tega modula. Sistem končne kontrole se preverja po določilih 4. točke tega modula.
3. Sistem kakovosti
3.1 Proizvajalec pri organu za ugotavljanje skladnosti
po lastni izbiri vloži vlogo za oceno sistema kakovosti za
kotle in naprave.
Vloga mora vsebovati:
– vse potrebne informacije za predvideno kategorijo
kotla ali naprave;
– dokumente o sistemu kakovosti;
– tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in kopijo
tipskega certifikata.
V okviru sistema kakovosti je potrebno vsak kotel ali
napravo pregledati in na njem opraviti potrebna testiranja,
kot so določena v ustreznih standardih, navedenih v 5.
členu te odredbe, ali enakovredna testiranja, s katerimi se
preveri skladnost z ustreznimi zahtevami odredbe. Vsi elementi, zahteve in določila, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti sistematično in urejeno dokumentirana v obliki pisnih
izjav, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati nedvoumno razumevanje programov,
načrtov, navodil in zapisnikov o kakovosti.
Vsebovati mora predvsem ustrezen opis naslednjega:
– ciljev kakovosti ter organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva za kakovost naprav;
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– pregledov in testiranj, ki se opravljajo po proizvodnji;
– načinov nadzora učinkovitega delovanja sistema kakovosti;
– zapisnikov o kakovosti, kot so na primer poročila o
pregledih ali testni rezultati, kalibracijski rezultati, potrdila o
usposobljenosti osebja, itd.
3.3 Organ za ugotavljanje skladnosti mora oceniti sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve, navedene
v točki 3.2 tega modula. Pri tem mora predpostaviti skladnost s tistimi zahtevami glede sistemov kakovosti, ki uveljavljajo ustrezni harmonizirani standard.
V skupini presojevalcev mora biti vsaj en član, ki ima
izkušnje s presojo ustrezne tehnologije. Postopek presoje
vključuje tudi obisk proizvodnih prostorov proizvajalca.
Organ mora odločitev sporočiti proizvajalcu. Obvestilo
mora vsebovati ugotovitve pregleda in oceno presoje, izrečeno na podlagi ugotovitev.
3.4 Proizvajalec mora izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kakršen je bil odobren, in ga vzdrževati na ustrezno učinkoviti ravni.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik morata,
o vseh načrtovanih spremembah sistema kakovosti, obveščati organ za ugotavljanje skladnosti, ki je odobril sistem
kakovosti.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora oceniti načrtovane spremembe in odločiti, ali bo spremenjeni sistem kakovosti še vedno zadovoljeval zahteve iz točke 3.2 tega
modula, ali pa je potrebna ponovna presoja.
O svoji odločitvi mora obvestiti proizvajalca. Obvestilo
mora vsebovati ugotovitve pregleda in oceno presoje na
njegovi podlagi.
4. Nadzor s strani organa za ugotavljanje skladnosti
4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje svoje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema
kakovosti.
4.2 Proizvajalec mora organu za ugotavljanje skladnosti omogočiti inšpekcijski dostop do kontrolnih, testnih in
skladiščnih prostorov ter mu zagotoviti vse potrebne informacije, predvsem pa:
– dokumente sistema kakovosti;
– tehnično dokumentacijo;
– zapisnike o kakovosti, kot so na primer poročila o
pregledih ali testni rezultati, kalibracijski rezultati, potrdila o
kvalificiranosti osebja, itd.
4.3 Organ za ugotavljanje skladnosti mora periodično
opraviti presoje, s katerim preveri, ali proizvajalec vzdržuje in
uporablja sistem kakovosti, in proizvajalcu posredovati poročilo o presoji.
4.4 Poleg tega lahko organ za ugotavljanje skladnosti
nenapovedano obišče proizvajalca. Med takimi obiski lahko
organ za ugotavljanje skladnosti opravi testiranja ali zahteva
njihovo izvedbo, da preveri, ali sistem kakovosti ustrezno
deluje. Po potrebi mora organ za ugotavljanje skladnosti
proizvajalcu predati poročilo o obisku in poročilo o testiranju, če je to bilo opravljeno.
5. Proizvajalec mora za potrebe organov oblasti hraniti
vsaj deset let po koncu proizvodnje zadevnega izdelka:
– dokumente, navedene v tretji alinei točke 3.1;
– dokumente o spremembah, navedene v drugem odstavku točke 3.4;
– odločbe in poročila organa za ugotavljanje skladnosti, navedene v zadnjem odstavku točke 3.4 in v točkah 4.3
in 4.4.
6. Vsak organ za ugotavljanje skladnosti mora druge
organe za ugotavljanje skladnosti obveščati o izdanih in
preklicanih odobritvah sistemov kakovosti.«

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-56/01
Ljubljana, dne 1. februarja 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

873.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Tolmin

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dne 7. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Tolmin
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

874.

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Most na Soči
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v gostilni Pod korito, Dolenja
Trebuša 12, Dolenja Trebuša organizirana javna obravnava.
Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih
javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-3/2001/2
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v istih prostorih organizirana
javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih javne razgrnitve.

875.

Št. 322-01-01-2/2001/7
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Most na Soči

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dne 7. 2. 2002 sprejel

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Velike Lašče

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dne 7. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Velike Lašče

Stran
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1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Velike Lašče, Velike Lašče 70, Velike Lašče. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V času javne razgrnitve bo v Krajevnem uradu Šentjanž,
Šentjanž 12, Šentjanž, organizirana javna obravnava. Datum
javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih javne
razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-3/00
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Velike Lašče.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v istih prostorih organizirana
javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-5/00
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

876.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Šentjanž

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dne 7. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Šentjanž
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Mokronog, Slovenska vas 5, Šentrupert. Javna razgrnitev
se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mokronog.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

877.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kamnik

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dne 7. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kamnik
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Kamnik, Tunjiška c. 21, Kamnik. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kamnik.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v istih prostorih organizirana
tudi javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen
naknadno v prostorih javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-7/00
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Uradni list Republike Slovenije

878.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Grintovec

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99
– ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dne 7. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Grintovec
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grintovec,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.

Št.
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gle in baloni (v nadaljnjem besedilu: merila), postopek
ugotavljanja skladnosti, rok redne overitve in način označevanja.
Ta pravilnik se označi s skrajšano z oznako MP–34.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »sodi, kadi, kangle in baloni« so posode, ki se
uporabljajo za hrambo tekočih živil in določanje njihove prostornine;
2. »skupna prostornina (Vs)« je največja prostornina
posode, ki jo merilo lahko vsebuje v pogojih, običajnih za
njegovo uporabo;
3. »nazivna prostornina (Vn)« je zaokrožena celoštevilska vrednost, ki jo merilo lahko vsebuje v pogojih, običajnih
za njegovo uporabo.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Pugled, Rožna ulica 39, Kočevje. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. člen
Vrednost nazivne prostornine kadi ne sme biti večja od
90% njene skupne prostornine.
Vrednost nazivne prostornine soda mora biti enaka
skupni prostornini soda.
Vrednost nazivne prostornine kangel in balonov ne sme
biti manjša od 95% njihove skupne prostornine.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pugled.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

4. člen
V času javne razgrnitve bo v istih prostorih organizirana
javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-6/00
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

879.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za sode, kadi,
kangle in balone

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

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za sode, kadi, kangle
in balone
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sodi, kadi, kan-

4. člen
Sodi brez označene nazivne prostornine se lahko izdelujejo v velikostih nad 2 l.
Sodi z označeno nazivno prostornino se lahko izdelujejo v naslednjih velikostih:
– v večkratnikih 5 l za prostornine, ki so manjše ali
enake 100 l,
– v večkratnikih 50 l za prostornine, ki so večje od
100 l.
Kadi se lahko izdelujejo v različnih velikostih.
Kangle se lahko izdelujejo v velikostih od 5 l do 50 l.
Baloni se lahko izdelujejo v velikostih od 3 l do 50 l.
5. člen
Največji dopustni pogreški za nove ali popravljene sode so:
– ± 0,5%, vendar ne manj kot 0,10 l za kovinske sode,
– ± 1%, vendar ne manj kot 0,15 l za sode iz drugih
materialov.
Največji dopustni pogreški pri rednih overitvah so:
– za kovinske sode:
– ± 1%, vendar ne manj kot 0,2 l;
– za sode iz drugih materialov:
do 5 l
± 4%,
nad 5 l do 15 l
± 2%,
nad 15 l do 60 l ± 1,5%,
nad 60 l do 75 l ± 1%,
nad 75 l
± 0,3%.
Meje največjih dopustnih pogreškov za prve in redne
overitve so:
– za kadi
± 1% nazivne prostornine
– za kangle
manj ali 10 l
± 1% nazivne prostornine
več od 10 l
± 0,5% nazivne prostornine
– za balone
± 0,5% nazivne prostornine
(samo prvi pregled)
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Uradni list Republike Slovenije

III. TEHNIČNE ZAHTEVE
6. člen
Sodi morajo biti izdelani iz materialov, ki so dovolj trdni
in odporni za nameravano uporabo. Zaradi materialov, uporabljenih za izdelavo in njihove nadaljnje obdelave, se skupna prostornina ne sme povečati za več kot:
– 0,25% za kovinske sode,
– 0,50% za sode iz drugih materialov,
ko se temperatura spremeni med 10 °C in 30 °C.
Sodi morajo biti izdelani v obliki valja. Leseni sodi se
izdelujejo iz dog, povezanih s kovinskimi obroči, odpornimi
proti koroziji. Če je plašč raven, sme biti dno z zadnje strani
izbočeno, odprtina za praznjenje ali polnjenje pa mora biti
na najnižji točki dna. Če je plašč z zunanje strani izbočen,
mora biti dno ravno, odprtina za praznjenje ali polnjenje pa
na najvišjem mestu plašča.
Odprtine morajo biti postavljene tako, da se sod popolnoma napolni, ko se tekočina dotakne spodnjega roba odprtine.
Pri sodih za tekočine pod tlakom, se zaradi materialov,
uporabljenih za izdelavo, in njihove nadaljnje obdelave:
a) skupna prostornina pri 20 °C in atmosferskem tlaku ne sme povečati za več kot:
– 0,25% pri kovinskih sodih,
– 0,50% pri sodih iz drugih materialov,
ko so izpostavljeni notranjemu nadtlaku 105 pa za
48 ur;
b) pri sodih, ki so izpostavljeni notranjemu nadtlaku
105 pa za 72 ur in potem vrnjeni na normalni atmosferski
tlak za 72 ur, mora biti razlika med začetno skupno prostornino in končno skupno prostornino manj od 1/10 vrednosti
iz alinee a).
7. člen
Kadi morajo biti izdelane iz materialov, ki so dovolj trdni
in odporni proti upogibanju in deformacijam. Imeti morajo
obliko prisekanega stožca, katerega prerez je krog ali elipsa.
Največji premer, izmerjen na dnu kadi, ne sme biti večji
od 1,5 x višina kadi.

Prostornina

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

5l
15 l
60 l
150 l
300 l
600 l
1500 l

do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno

5l
15 l
60 l
150 l
300 l
600 l
1500 l

Pred merjenjem prostornine lesenih meril brez zaščitnih prevlek je treba notranjost merila predhodno zmočiti. V
ta namen mora biti merilo napolnjeno z vodo ali drugo tekočino, s katero bodo potekale meritve, najmanj 24 ur pred
meritvijo.

8. člen
Kangle se izdelujejo iz kovin. Sestavljene so iz valjastega
dela, stožčastega dela z vratom in dna. Dno kangle sme biti
ravno ali izbočeno. Zgornji in spodnji rob kangle morata biti
ojačena. Notranja površina je lahko prevlečena z emajlom.
9. člen
Baloni morajo biti izdelani iz prozornega stekla ali plastike in morajo imeti obliko steklenice s kratkim vratom.
IV. NAPISI IN OZNAKE
10. člen
Napisi in oznake na okviru meril morajo biti v slovenskem jeziku ter jasni, dobro vidni v delovnih pogojih in
napisani tako, da jih ni mogoče zbrisati ali sneti.
Sodi, kadi in kangle morajo imeti napisno ploščico, ki
je neločljivo pritrjena na plašč merila. Napisna ploščica mora vsebovati vsaj naslednje napise in oznake:
1. blagovno znamko oziroma ime proizvajalca,
2. nazivno prostornino,
3. oznako tipa,
4. serijsko številko in leto izdelave.
Na napisni ploščici mora biti predviden nastavek za
overitvene oznake. Za overitvene oznake je lahko določeno
tudi posebno mesto v bližini napisne ploščice.
11. člen
Na vratu balona mora biti črtica, ki označuje mejo nazivne prostornine, zraven nje pa vrednost nazivne prostornine.
V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
12. člen
Skladnost meril se ugotavlja s prvo overitvijo.
Preskus za prvo overitev se izvede z meritvijo nazivne
prostornine merila in označitvijo, da prostornina znotraj največjih dopustnih pogreškov ustreza označbam na merilu.
Vrednosti nazivne prostornine, ki se vpisujejo na merila, se zaokrožujejo skladno z naslednjo tabelo:

Kovinska merila

Druga merila

Zaokroževanje
navzdol

Zaokroževanje
navzdol

najbližjih 0,05 l
0,1 l
0,1 l
0,2 l
0,5 l
1l
2l
5l

najbližjih 0,05 l
0,1 l
0,5 l
1l
1l
1l
2l
5l

Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled merila, s
katerim se ugotovi skladnost z meroslovnimi in tehničnimi
zahtevami.
Pri prvi overitvi je treba pregledati vsako merilo brez
označene nazivne prostornine.

Uradni list Republike Slovenije
VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
13. člen
Postopek redne in izredne overitve je enak postopku
prve overitve. Rok redne overitve je 3 leta.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Merila, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno prvo overitev skladno s pravilnikom o metroloških pogojih
za sode, kadi, kangle in balone (Uradni list SFRJ, št. 58/85),
se smejo še naprej dajati v redno oziroma izredno overitev,
če glede največjih dopustnih pogreškov izpolnjujejo zahteve
iz 6. člena tega pravilnika.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za sode, kadi, kangle
in balone (Uradni list SFRJ, št. 58/85).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-2/02
Ljubljana, dne 11. februarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

880.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z
nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg

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

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi
masami od 1 mg do 50 kg
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati uteži z nazivnimi
masami od 1 mg do 50 kg (v nadaljnjem besedilu: uteži)
razredov točnosti E1, E2, F1, F2, M1 in M2, postopke ugotavljanja skladnosti in overitev ter rok redne overitve.
Ta pravilnik se označi s skrajšano z oznako MP-36.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »uteži« so materializirane mere za maso s predpisanimi meroslovnimi in konstrukcijskimi lastnostmi, kot so oblika, mere, material, izdelava, nazivna masa in največji dopustni pogrešek;
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2. »nazivna masa uteži (m0)« je zaokrožena oziroma
približna vrednost mase uteži, ki je vodilo za njeno uporabo;
3. »konvencionalna masa uteži (mc)« je masa referenčne uteži z gostoto 8.000 kg/m3 pri temperaturi uteži 20 °C,
ki jo uravnoteži v zraku z gostoto 1,2 kg/m3;
4. »naravnavanje uteži« je postopek, pri katerem se
masa uteži, merjena na zraku, naravna tako, da je v mejah
največjih dopustnih pogreškov za razred točnosti, ki mu utež
pripada.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Nazivna masa uteži mora biti izražena v obliki 1 x 10 k,
2 x 10k ali 5 x 10k kg, kjer je k celo število, pozitivno ali
negativno, ali nič.
4. člen
Zaporedje uteži, če so v garnituri, mora slediti eni od
naslednjih možnosti:
1. (1, 1, 2, 5) x 10k kg,
2. (1, 1, 1, 2, 5) x 10k kg,
3. (1, 2, 2, 5) x 10k kg,
4. (1, 1, 2, 2, 5) x 10k kg,
5. (1, 1, 2, 2, 5, 5) x 10k kg,
kjer je k celo število, pozitivno ali negativno, ali nič.
5. člen
Ne glede na določbo 4. člena lahko garnituro sestavlja
več skupin uteži z enakimi nazivnimi masami.
6. člen
Razširjena merilna negotovost U določitve konvencionalne mase posamezne uteži mc pri faktorju pokritja k = 2,
mora biti manjša ali enaka 1/3 največjih dopustnih pogreškov iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika:

U≤

1
NDP .
3

7. člen
Konvencionalna masa posamezne uteži mc ne sme
odstopati od nazivne mase m0 več, kot znaša razlika med
pripadajočim največjim dopustnim pogreškom in razširjeno
merilno negotovostjo U:

m0 − (NDP − U ) ≤ mc ≤ m0 + (NDP − U ) .
8. člen
Največji dopustni pogreški pri prvi overitvi za posamezne nazivne mase uteži razredov točnosti E1, E2, F1, F2, M1
in M2 so navedeni v Prilogi II tega pravilnika.
Pri utežeh v uporabi smejo biti največji dopustni pogreški dvakrat večji od največjih dopustnih pogreškov pri prvi
overitvi. Za uteži razreda točnosti M2 smejo biti tudi negativni
za dvakratno vrednost največjih dopustnih pogreškov pri prvi
overitvi.
9. člen
Gostota materiala, iz katerega so izdelane uteži, mora
biti taka, da odstopek ±10% od dogovorjene gostote zraka
(1,2 kg/m3) ne povzroči pogreška, večjega od ene četrtine
največjega dopustnega pogreška za to utež.
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10. člen
Druge meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve za uteži razreda točnosti M2 so določene v 1. točki
Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Druge meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve za uteži razreda točnosti M1 so določene v 2. točki
Priloge I tega pravilnika.
Druge meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve za uteži razredov točnosti F1 in F2 so določene v 3. točki
Priloge I tega pravilnika.
Druge meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve za uteži razredov točnosti E1 in E2 so določene v 4. točki
Priloge I tega pravilnika.
III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Uradni list Republike Slovenije
biti pri redni overitvi tudi negativni za vrednost, ki je določena za prve overitve.
Rok za redne overitve uteži razredov točnosti E1, E2,
F1, F2 in M1 je 1 leto.
Rok za redne overitve uteži razreda točnosti M2 je
2 leti.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Uteži razredov točnosti E1, E2, F1 in F2 ter uteži razreda
točnosti M1, razen tistih, ki se uporabljajo v lekarnah in
prodajalnah izdelkov iz plemenitih kovin, ki so bile izdelane
pred 18. septembrom 1988, se lahko še naprej dajejo v
redno in izredno overitev, če izpolnjujejo zahteve za največje
dopustne pogreške iz tega pravilnika.

11. člen
Za uteži je obvezna prva overitev.
Prva overitev vključuje meroslovni pregled, s katerim
se ugotavlja, ali uteži izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.

14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za uteži z nazivnimi
masami od 1 mg do 50 kg (Uradni list SFRJ, št. 54/88,
57/88 in 6/89).

IV. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

12. člen
Za uteži so obvezne redne in izredne overitve.
Redne in izredne overitve vključujejo meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali uteži izpolnjujejo zahteve
tega pravilnika.
Največji dopustni pogreški pri rednih in izrednih overitvah so enaki največjim dopustnim pogreškom pri prvih overitvah, razen za uteži razreda točnosti M2, pri katerih smejo

Št. 009-8/02
Ljubljana, dne 11. februarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Priloga I
87(ä,5$=5('$72ý1267,02
8WHåLUD]UHGDWRþQRVWL02VHSRVYRMLNRQVWUXNFLMLGHOLMRQDFLOLQGULþQHLQSDUDOHOHSLSHGQH
&LOLQGULþQHXWHåL
1D]LYQHPDVHFLOLQGULþQLKXWHåLVRJJJJJJJJJ
1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.
&LOLQGULþQHXWHåLPRUDMRELWLL]GHODQHL]HQHJDNRVDYREOLNLYDOMDLQLPHWLY]JRUQMHP
GHOX UDYQR JODYR ]D SULMHPDQMH NRW MH WR GRORþHQR Y 3ULORJL ,,, NL MH VHVWDYQL GHO WHJD
pravilnika.
 =D L]GHODYR FLOLQGULþQLK XWHåL se smejo uporabiti vsi materiali z gostoto od
7.000 kg/m3 do 9.500 kg/m3 in trdnostjo, ki je najmanj enaka trdnosti lite medi, ter s
NRUR]LYQRVWMR LQ ORPOMLYRVWMR NL MH QDMYHþ HQDND NRUR]LYQRVWL LQ ORPOMLYRVWL VLYH OLWLQH
3RYUãLQDFLOLQGULþQHXWHåLPRUDustrezati kakovosti površine sive litine, ki se lije v forme iz
finega peska.
=DXWHåL]QD]LYQRPDVRPDQMãRRGJVHVLYDOLWLQDQHVPHXSRUDELWL
&LOLQGULþQHXWHåL]QD]LYQRPDVRRGJGRNJPRUDMRLPHWLRGSUWLQR]D
naravnavanje mase.
&LOLQGULþQHXWHåL]QD]LYQRPDVRJLQJLPDMRODKNRRGSUWLQR]DQDUDYQDYDQMHPDVH
&LOLQGULþQHXWHåL]QD]LYQRPDVRRGJGRJQHVPHMRLPHWLRGSUWLQH]DQDUDYQDYDQMH
mase.
3UL SUYHP QDUDYQDYDQMX PDVH QRYLK XWHåL PRUDWD QDMPDQM GYH WUHWMLQL RGprtine za
naravnavanje mase ostati prazni.
2GSUWLQD ]D QDUDYQDYDQMH PDVH VH ]DSUH ] QDYRMQLP þHSRP DOL JODGNLP GLVNRP L] PHGL
1DQDYRMQHPþHSXMHXWRU]DRGYLMDQMHQDJODGNHPGLVNXSDMHYVUHGLQLOXNQMD]DQMHJRYR
dvigovanje.
'D VH QDYRMQL þHS QH PRUH odviti oziroma disk odpreti, je na zgornjem delu odprtine za
QDUDYQDYDQMHPDVHYWLVQMHQDVYLQþHQDSORãþLFDNLSRNULYDFHOþHSR]LURPDGLVN
 2]QDND QD]LYQH PDVH XWHåL VH YUHåH DOL XOLMH QD ]JRUQML SRYUãLQL XWHåL R]QDþL VH
ODKNRWXGLUD]UHGWRþQRVWi M2 in navede oznaka proizvajalca.
 0HUH XWHåL VR QDYHGHQH Y 3ULORJL ,,, WHJD SUDYLOQLND Y RGYLVQRVWL RG SRVWRSND OLWMD
notranje mere odprtin za naravnavanje mase so orientacijske.
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 ýH XWHå QL L]GHODQD L] QHUMDYQHJD PDWHULDOD PRUD ELWL QMHQD površina zavarovana
pred korozijo s plastjo, ki je odporna proti obrabi in udarcem.
1DVYLQþHQLSORãþLFLNLSUHSUHþXMHRGYLMDQMHþHSDR]LURPDRGSLUDQMDGLVNDLQ]DSLUD
RGSUWLQR]DQDUDYQDYDQMHPDVHPRUDELWLSUHGYLGHQRPHVWR]DåLJ
1.2 ParaleleSLSHGQHXWHåL
1D]LYQHPDVHSDUDOHOHSLSLGQLKXWHåLVRNJNJNJLQNJ
3DUDOHOHSLSHGQHXWHåLPRUDMRELWLL]GHODQHL]HQHJDNRVDSUDYRNRWQHSDUDOHOHSLSHGQH
REOLNHLQLPHWL]DREOMHQHURERYHLQWRJURþDM]DSULMHPDQMHNRWMHGRORþHQR v prilogah IV in
V, ki sta sestavni del tega pravilnika.
 3UL L]GHODYL SDUDOHOHSLSHGQLK XWHåL VH VLYD OLWLQD XSRUDEOMD ]D FHOR XWHå NRW MH
GRORþHQR Y 3ULORJL ,9 WHJD SUDYLOQLND DOL SD VH URþDM L]GHOD L] MHNOHQH HQRYLWH FHYL NRW MH
GRORþHQRY3ULOogi V tega pravilnika.
 3UL XWHåHK ] OLWLP URþDMHP PRUDMR ELWL RGSUWLQH ]D QDUDYQDYDQMH PDVH VWRåþDVWH
oblike, kot je prikazana v Prilogi IV tega pravilnika. Odprtina za naravnavanje mase se
]DSUHVSORãþLFRL]PHKNHJDSODYOMHQHJDMHNODNLVHSUHGRGSLUDQMHP]DYDUXMHVVYLQþHQR
SORãþLFR
8WHåL]URþDMHPL]MHNOHQHHQRYLWHFHYLPRUDMRLPHWLRGSUWLQR]DQDUDYQDYDQMHPDVHY
QRWUDQMRVWLWHFHYLNRWMHGRORþHQRY3ULORJL9WHJDSUDYLOQLND
2GSUWLQD ]D QDUDYQDYDQMH PDVH VH ]DSUH ] QDYRMQLP þHSRP Dli gladkim diskom iz medi.
1D QDYRMQHP þHSX MH XWRU ]D RGYLMDQMH QD JODGNHP GLVNXSDYVUHGLQLOXNQMD]DQMHJRYR
dvigovanje.
'D VH þHS QH PRUH RGYLWL R]LURPD JODGNL GLVN RGSUHWL PRUD ELWL Y NURåQL XWRU DOL QRWUDQML
QDYRMFHYLYWLVQMHQDVYLQþHQDSORãþLFD.
8WHåL VH QDUDYQDYDMR ] QDPHãþDQMHP NRYLQVNHJD PDWHULDOD Y RGSUWLQH ]D QDUDYQDYDQMH
mase.
3ULSUYHPQDUDYQDYDQMXQRYLKXWHåLPRUDWDQDMPDQMGYHWUHWMLQLRGSUWLQH]DQDUDYQDYDQMH
mase ostati prazni.
 2]QDND QD]LYQH PDVH XWHåL VH YUHåH DOL XOLMH QD ]JRUQML SRYUãLQL XWHåL R]QDþL VH
ODKNRWXGLUD]UHGWRþQRVWL02 in navede oznaka proizvajalca.
0HUHXWHåLVRQDYHGHQHYSULORJDK,9LQ9WHJDSUDYLOQLNDYRGYLVQRVWLRGSRVWRSND
litja; notranje mere odprtine za naravnavanje mase so orientacijske.
1ýHXWHåQLL]GHODQDL]QHUMDYQHJDPDWHULDODMHWUHEDQMHQRSRYUãLQR]DYDURYDWLSUHG
korozijo s plastjo, odporno proti obrabi in udarcem.
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1DVYLQþHQLSORãþLFLXWHåLNLSUHSUHþXMHRGYLMDQMHþHSDR]LURPDRGSLUDQMHJODGNHJD
diska, ki zapira odprtLQR]DQDUDYQDYDQMHPDVHPRUDELWLSUHGYLGHQRPHVWR]DåLJ
87(ä,5$=5('$72ý1267,01
 8WHåL UD]UHGD WRþQRVWL 01 ] QD]LYQR PDVR RG  J GR  NJ VR ODKNR FLOLQGULþQH DOL
paralelepipedne.
 1D]LYQH PDVH XWHåL UD]UHGD WRþQRVWL 01 od 1 mg do 50 kg VR L]UDåHQH Y REOLNL L]
4. þOHQDWHJDSUDYLOQLND
2EOLNDXWHåLUD]UHGDWRþQRVWL01PRUDXVWUH]DWLREOLNLXWHåLSULND]DQLYSULORJDK,,,,9LQ9
tega pravilnika.
8WHåL UD]UHGD WRþQRVWL 01 ] QD]LYQR PDVR RG  PJ GR  PJ L]GHODQH L] SORãþLF
morajo imeti naslednje oblike:
1) XWHåL]QD]LYQRPDVRPJPJPJLQPJLPDMRREOLNRWULNRWQLND
2) XWHåL]QD]LYQRPDVRPJPJLQPJLPDMRREOLNRãWLULNRWQLND
3) XWHåL]QD]LYQRPDVRPJPJLQPJLPDMRREOLNRSHWNRWQLND
8WHåLUD]UHGDWRþQRVWL01]QD]LYQRPDVRRGPJGRPJL]åLFHPRUDMRELWLL]GHODQH
takole:
1) XWHåL]QD]LYQRPDVRPJPJPJLQPJ– iz enega dela,
2) XWHåL]QD]LYQRPDVRPJPJLQPJ- iz dveh delov,
3) XWHåL]QD]LYQRPDVRPJPJLQPJ- iz petih delov.
3DUDOHOHSLSHGQHXWHåLUD]UHGDWRþQRVWL01 z nazivno maso od 5 kg do 50 kg morajo biti
izdelane iz kovine ali zlitin, katerih korozivnost in lomljivost sta manjši ali enaki korozivnosti
in lomljivosti sive litine, lite v formah iz finega peska.
&LOLQGULþQHXWHåLUD]UHGDWRþQRVWL01 z nazivno maso od 1 g do 10 kg morajo biti izdelane
L] PHGL DOL L] PDWHULDOD NDWHUHJD ODVWQRVWL VR SRGREQH ODVWQRVWLP PHGL 3RYUãLQD XWHåL
JOHGDQRVSURVWLPRþHVRPQHVPHELWLOXNQMLþDVWDLQPRUDELWLSROirana (gladka). Površina
JUDPVNLK XWHåL VH ODKNR ]DãþLWL SUHG NRUR]LMR ] XVWUH]QR SODVWMR RGSRUQR SURWL REUDEL LQ
udarcem.
8WHåL ] QD]LYQR PDVR RG  NJ GR  NJ NL VH XSRUDEOMDMR ]D SUHVNXãDQMH WHKWQLF VR
lahko izdelane iz sive litine, lite v formah iz finega peska.
 8WHåL UD]UHGD WRþQRVWL 01 se naravnavajo s svincem ali s takim materialom, iz
kakršnega so izdelane.
3UL SUYHP QDUDYQDYDQMX QRYLK XWHåL PRUDWD RVWDWL QDMPDQM GYH WUHWMLQL RGSUWLQH ]D
naravnavanje mase prazni.
Odprtine za naravnavanjHPDVHVH]DSUHMRQMLKRYRRGSLUDQMHSDVHSUHSUHþLWDNRNRWSUL
XWHåHKUD]UHGDWRþQRVWL02.
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 2]QDNH ]D QD]LYQR PDVR LQ þUND 0 PRUDMR ELWL UHOLHIQH DOL YUH]DQH 3UL
SDUDOHOHSLSHGQLKXWHåHKQLQXMQRGDMHþUND0UHOLHIQDDOLYUH]DQDWHXWHåLVHODKNRV to
þUNRR]QDþLMRWXGLGUXJDþH
1DPHVWRþUNH0VHODKNRYSLãHR]QDND01.
8WHåLL]SORãþLFLQåLFHQHVPHMRELWLR]QDþHQH
'DELVHXWHåL]HQDNLPLQD]LYQLPLPDVDPLYLVWLJDUQLWXULUD]OLNRYDOHVHR]QDþLMR]HQRDOL
GYHPD]YH]GLFDPDR]LURPDSLNDPDXWHåLL]åLFHSD]HQRDOLGYHPDNOMXNLFDPD
3RVDPLþQHXWHåLDOLJDUQLWXUHXWHåL]QD]LYQRPDVRJPRUDMRELWLY]DERMX
3RVDPLþQHXWHåLDOLJDUQLWXUHXWHåL]QD]LYQRPDVRYHþNRWJVRODKNRY]DERMXDOLQD
SRGVWDYNXLQWXGLSRVDPLþQRQH]DYDURYDQe.
1DSRNURYX]DERMDL]SUYHJDRGVWDYNDWHWRþNHPRUDELWLþUND0DOLR]QDND01.
87(ä,5$=5('2972ý1267,)1 IN F2
 8WHåL UD]UHGD WRþQRVWL )1 in F2 VR ODKNR FLOLQGULþQH DOL Y REOLNL SULVHNDQHJD VWRåFD ]
JODYR]DSULMHPDQMH3ULXWHåHKUD]UHGDWRþQRsti F1 glava ni obvezna.
1D]LYQHPDVHXWHåLRGPJGRNJVRL]UDåHQHYREOLNLL]þOHQDWHJDSUDYLOQLND
8WHåL VR ODKNR FLOLQGULþQH NRW MH GRORþHQR Y 3ULORJL ,,, WHJD SUDYLOQLND DOL Y REOLNL
SULVHNDQHJDVWRåFDNDWHUHJDYLãLQDPRUDXVWUH]DWLVrednjemu premeru oziroma mora biti
PHGWUHPLþHWUWLQDPLLQSHWLPLþHWUWLQDPLSUHPHUD
2EOLND PLOLJUDPVNLK XWHåL UD]UHGRY WRþQRVWL )1 in F2 PRUD XVWUH]DWL REOLNL XWHåL UD]UHGD
WRþQRVWL01NLMHSUHGSLVDQDYWRþNLWHSULORJH
Kovina ali kovinska zlitiQD L] NDWHUH VR L]GHODQH XWHåL UD]UHGD WRþQRVWL )1, ne sme biti
magnetna.
 8WHåL UD]UHGD WRþQRVWL )1 so lahko brez glave za prijemanje, morajo pa imeti valjasto
obliko.
 8WHåL UD]UHGRY WRþQRVWL )1 in F2 z nazivno maso 20 kg in 50 kg imajo lahko tudi
posebno obliko, ki olajša delo z njimi.
 8WHåL UD]UHGRY WRþQRVWL )1 in F2 imajo lahko odprtino za naravnavanje mase, ki se
]DSLUD]JODYR]DSULMHPDQMHDOLNDNRGUXJDþH
 3RYUãLQD RVQRYH LQ SODãþD XWHåL UD]UHGRY WRþQRVWL )1 in F2 mora biti gladka in brez
neravnin.
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3RYUãLQD XWHåL UD]UHGRY WRþQRVWL )1 in F2 z nazivno maso od 1 g do 50 kg je lahko
zavarovana s kovinsko prevleko, odporno proti koroziji.
 ýH LPDMR XWHåL UD]UHGRY WRþQRVWL )1 in F2 odprtino za naravnavanje mase, se
naravnavajo s takim materialom, iz kakršnega so izdelane.
3URVWRUQLQD RGSUWLQH ]D QDUDYQDYDQMH PDVH QH VPH ELWL YHþMD RG HQH SHWLQH VNXSQH
SURVWRUQLQHXWHåL
8WHåLUD]UHGDWRþQRVWL)1VHR]QDþLMR]R]QDNR)1XWHåLUD]UHGDWRþQRVWL)2 pa se lahko
R]QDþLMR]R]QDNR)2 ali F.
8WHåLUD]UHGDWRþQRVWL)1 in F2 so shranjeni v zaboju, na katerem morajo biti naslednji
napisi:
1. UD]UHGWRþQRVWL)1 ali F2,
2. firma oziroma ime ali znak proizvajalca,
3. tovarniška številka in leto izdelave.
Napisi morajo biti v slovenskem jeziku.
87(ä,5$=5('2972ý1267,(1 IN E2
1D]LYQHPDVHXWHåLUD]UHGRYWRþQRVWL(1 in E2RGPJGRNJVRL]UDåHQHYREOLNLL]
þOHQDWHJDSUDYLOQLND
8WHåL UD]UHGRY WRþQRVWL (1 in E2 z nazivno maso od 1 g do 10 kg so valjaste oblike in
izdelane iz enega kosa, brez odprtine za naravnavanje mase ter z glavo za prijemanje ali
brez nje.
=XQDQMH PHUH XWHåL UD]UHGRY WRþQRVWL (1 in E2 VR ODKNR HQDNH NRW SUL FLOLQGULþQLK XWHåHK
UD]UHGDWRþQRVWL02NLVRGRORþHQHY3ULORJL,,,WHJDSUDYLOQLND
8WHåLUD]UHGRYWRþQRVWL(1 in E2 z nazivnima masama 20 kg in 50 kg imajo lahko obliko, ki
MHSULODJRMHQDQDþLQXXSRUDEHPHGWHPNRMHREOLNDPLOLJUDPVNLKXWHåLUD]UHGRYWRþQRVWL(1
in E2GRORþHQDYWRþNLWHSULORJH
8WHåLUD]UHGRYWRþQRVWL(1 in E2 so iz nemagnetnih materialov, katerih gostota ustreza
]DKWHYDPL]þOHQDWHJDSUDYLOQLND
 3RYUãLQD XWHåL UD]UHGRY WRþQRVWL (1 in E2 mora biti gladka in brez neravnin. Površina
XWHåLRGJGRNJMHODKNR]DYDURYDQDSUHGNRUR]LMRVNRYLQVNRSUHYOHNR
4.4 ND XWHåHK UD]UHGRY WRþQRVWL (1 in E2 QH VPH ELWL R]QDNH QD]LYQH PDVH XWHåL LQ QH
R]QDNHUD]UHGDWRþQRVWL
 8WHåL UD]UHGRY WRþQRVWL (1 in E2 so shranjene v zaboju, na katerem morajo biti
naslednji napisi:
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1. UD]UHGWRþQRVWL(1 ali E2,
2. firma oziroma ime ali znak proizvajalca,
3. tovarniška številka in leto izdelave.
Napisi morajo biti v slovenskem jeziku.
ýHVRYJDUQLWXULXWHåLUD]UHGRYWRþQRVWL(1 in E2]LVWRQD]LYQRPDVRMLKMHWUHEDR]QDþLWL]
zvezdicami oziroma pikami, da se med seboj razlikujejo.

Priloga II
1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãNL SUL SUYL RYHULWYL ]D SRVDPH]QH QD]LYQH PDVH XWHåL UD]UHGRY
WRþQRVWL(1, E2, F1, F2, M1 in M2
Nazivna
masa
50 kg
20 kg
10 kg
5 kg
2 kg
1 kg
500 g
200 g
100 g
50 g
20 g
10 g
5g
2g
1g
500 mg
200 mg
100 mg
50 mg
20 mg
10 mg
5 mg
2 mg
1 mg

Razred E1 Razred E2 Razred F1 Razred F2 Razred M1 Razred M2
(+ mg)
(± mg)
(± mg)
(± mg)
(± mg)
(± mg)
25
75
250
750
2500
8.000
10
30
100
300
1000
3.200
5
15
50
150
500
1.600
2,5
7,5
25
75
250
800
1,0
3,0
10
30
100
400
0,50
1,5
5
15
50
200
0,25
0,75
2,5
7,5
25
100
0,10
0,30
1,0
3,0
10
50
0,05
0,15
0,5
1,5
5
30
0,030
0,10
0,30
1,0
3,0
30
0,025
0,080
0,25
0,8
2,5
20
0,020
0,060
0,20
0,6
2,0
20
0,015
0,050
0,15
0,5
1,5
10
0,012
0,040
0,12
0,4
1,2
5
0,010
0,030
0,10
0,3
1,0
5
0,008
0,025
0,08
0,25
0,8
0,006
0,020
0,06
0,20
0,6
0,005
0,015
0,05
0,15
0,5
0,004
0,012
0,04
0,12
0,4
0,003
0,010
0,03
0,10
0,3
0,002
0,008
0,025
0,08
0,25
0,002
0,006
0,020
0,06
0,20
0,002
0,006
0,020
0,06
0,20
0,002
0,006
0,020
0,06
0,20
-
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Št.

Priloga III
CILIN'5,ý1(87(ä,

F

F’

F’’

6
6
8
10
13
18
13
18
22
28
38
48
60
80
100

5,5
5,5
7
9
11,5
16
11,5
16
20
25
34
43
54
72
90

3
3
4,5
6
7,5
10
7,5
10
13
16
22
27
36
46
58

H

v odvisnosti od uporabljenega
materiala

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

E

R

r

o

1
1
1,4
1,6
2
3
2
3
4
4,5
6
8
10
13
17

0,9
0,9
1,25
1,5
1,8
2,5
1,8
2,5
3,5
4
5,5
7
9
12
15

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
1,5
1,5
2
2
2
3

1
1
1
1
1,5
2
1,5
2
2
3,2
3,2
5
5
10
10

brez odprtine za naravnavanje

0HUHXWHåL YPLOLPHWULK

Mere odprtin za naravnavanje (v milimetrih)
Varianta 1
a

po veljavnih
predpisih

Nazivna
masa (kg)
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5
1
2
5
10

b
18
25
30
40
50
65
80
120
160

c
5,5
7,5
7,5
10,5
10,5
18,5
18,5
24,5
24,5

d
e
f
g
2,5 6,5 1,5
1
3,5
9
2
1
3,5
9
2
1
4,5 12 2,5 1,5
4,5 12 2,5 1,5
7 20
4 2,5
7 20
4 2,5
8 26,5
4 2,5
8 26,5
4 2,5

Varianta 2
h
9
10
10
15
15
20
20
35
35

t
M 4x0,5
M 6x0,5
M 6x0,5
M 8x1
M 8x1
M 14x1,5
M 14x1,5
M 20x1,5
M 20x1,5

l

m
5
1
5 1,5
5 1,5
8
2
8
2
13
3
13
3
18
4
18
4

n
5
7
7
10
10
18
18
24
24

δ

a
b
c
ε
5
1
3 18 5,5
7 1,5 4,5 25 7,5
7 1,5 4,5 30 7,5
10
2
7 40 10,5
10
2
7 50 10,5
18
3 12 65 18,5
18
3 12 80 18,5
24
3 18 120 24,5
24
3 18 160 24,5

Opomba: Globina odprtine ‘b’ je orientacijska in se lahko spremeni.

d
e
t
g
m
2,5 6,5 1,5
1
1
3,5
9
2
1 1,5
3,5
9
2
1 1,5
4,5 12 2,5 1,5
2
4,5 12 2,5 1,5
2
7 20
4 2,5
3
7 20
4 2,5
3
8 26,5
4 2,5
4
8 26,5
4 2,5
4

n
5
7
7
10
10
18
18
24
24
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Odprtina za naravnavanje mase:
Varianta 1

Varianta 2
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Priloga IV
PARALELEPIPEDNE 87(ä,]OLWLPURþDMHP
0HUHXWHåL YPLOLPHWULK
Nazivna
vrednost
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg

A

A’

B

B’

H

a

b

c

h

d

r

o

m

n

p

150
190
230
310

152
193
234
314

75
95
115
155

77
97
117
157

84
109
139
192

36
46
61
83

30
38
52
74

6
8
12
16

68
84
109
152

19
25
29
40

5
6
8
10

12
16
20
25

16
35
50
70

13
25
30
40

55
70
95
148

Stranice A in A’ ter B in B’ se lahko zamenjajo (permutirajo).
* notranje mere odprtin m – n – p

Odprtina za naravnavanje:
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Priloga V
PARALELEPIPEDNE 87(ä,]URþDMHPL]MHNOHQHHQRYLWHFHYL
0HUHXWHåL YPLOLPHWULK
Nazivna
vrednost
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg

A

A’

B

B’

H

A

b

c

150
190
230
310

152
193
234
314

75
95
115
155

77
97
117
157

84
109
139
192

36
46
61
83

30
38
52
74

6
8
12
16

h

d/d’

l

66
84
109
152

12/20
14/20
24/32
24,7/33,7

145
185
220
300

r

o

5
6
8
10

12
16
20
25

t

f

M 16x1,5
M 16x1,5
M 27x1,5
M 27x1,5

14
14
21
21

Stranice A in A’ ter B in B’ se lahko zamenjajo (permutirajo).

ýHS]D]DSLUDQMH

e
1
1
2
2

ε
2
2
3
3

ϕ
16,5
16,5
27,5
27,5

ϕ ’ ϕ ’’ g
18
18
30
30

16
16
27
27

5
5
8
8
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Pravilnik o meroslovnih zahtevah za debelinska
merila
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večje vrednosti merilnega območja Lmax, ne sme presegati
vrednosti, navedenih v naslednji tabeli:

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

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za debelinska merila
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kovinska in lesena debelinska merila z merilnim območjem do 2 m in vrednostjo razdelka 1 mm, 5 mm in 10 mm (v nadaljnjem
besedilu: debelinska merila), postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, način označevanja ter rok redne overitve.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-32.
2. člen
Izrazi in definicije, uporabljeni v tem pravilniku, pome-

Največji dopustni pogrešek reže (s),
v mm
Največja vrednost merilnega
območja (Lmax), v mm

0 ≤ L ≤ 1 000
1 000 < L

Kovina

Les

0,4
0,8

0,6
1,2

6. člen
Merilno območje debelinskega merila mora imeti vrednosti od 0 m do 2 m v stopnjah po 0,1 m.
7. člen
Vrednosti razdelka debelinskega merila morajo biti
1 mm, 5 mm in 10 mm.
8. člen
Meje dopustnih pogreškov so določene pri referenčnih
pogojih temperature + 20 °C in relativne vlažnosti zraka
55%.

nijo:
– »debelinsko merilo« je mehansko dolžinsko merilo,
ki temelji na uporabi merilne letve, z enim nepomičnim in
enim pomičnim merilnim krakom in se uporablja za merjenje
debeline debel ter za merjenje premera oziroma debeline
okroglega lesa;
– »pogrešek razdelbe debelinskega merila (Rp)« je odmik dejanske vrednosti dolžine kateregakoli dela razdelbe
od ustrezne referenčne oziroma primerjalne vrednosti;
– »pogrešek debelinskega merila (R)« je razlika med
merilnim rezultatom, ki ga debelinsko merilo kaže na katerem koli delu merilnega območja, in ustrezno referenčno
oziroma primerjalno vrednostjo;
– »razdelek« je pravokotna razdalja med osema dveh
zaporednih delilnih črt debelinskega merila;
– »vrednost razdelka« je vrednost merjene veličine, ki
ustreza enemu razdelku debelinskega merila.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Meje dopustnega pogreška debelinskega merila (R) v
odvisnosti od materiala debelinskega merila in merjene dolžine (L) so navedene v naslednji tabeli:
Največji dopustni pogrešek
debelinskega merila (R), v mm
Merjena dolžina (L), v mm

0 ≤ L ≤ 1 000
0 ≤ L ≤ 2 000

Kovina

Les

±1
±2

±2
±4

4. člen
Meje dopustnega pogreška posameznih milimetrskih
razdelkov ter razlika v dolžini sosednjih milimetrskih razdelkov znašajo ± 0,2 mm.
5. člen
Velikost reže (s) med merilnima površinama sestavljenih merilnih krakov debelinskega merila na katerem koli
mestu vzdolž merilnih krakov, odvisno od materiala in naj-

III. TEHNIČNE ZAHTEVE
9. člen
Debelinsko merilo mora imeti naslednje sestavne dele:
1. merilno letev z vodili (v nadaljnjem besedilu: merilna
letev),
2. nepomični merilni krak,
3. drsnik s pomičnim merilnim krakom.
10. člen
Merilna letev je iz enega dela ter ravna in prema. Lahko
ima obloge, nanjo neločljivo pritrjene. Na merilni letvi je
razdelba debelinskega merila.
Nepomični merilni krak je na merilno letev pritrjen,
drsnik s pomičnim merilnim krakom pa se lahko po njej
prosto premika. Merilna letev mora biti dovolj dolga, da
ostane drsnik v njej tudi takrat, ko je v položaju, ki ustreza
največji vrednosti merilnega območja (Lmax).
Pri lesenem debelinskem merilu mora imeti merilna
letev poln pravokotni prerez in kovinske obloge na vodilnih
površinah drsnika, pri kovinskem debelinskem merilu pa ima
prečni prerez merilne letve lahko pravokotni, kvadratni ali
trikotni profil, poln ali cevast, ali obliko T-profila ali podobnega simetričnega profila.
11. člen
Nepomični merilni krak mora biti razstavljivo ali nerazstavljivo povezan z merilno letvijo ali biti izdelan z njo iz
enega dela.
Če je nepomični merilni krak razstavljiv, mora konstrukcija zagotavljati trdnost zveze, ko je merilni krak sestavljen
oziroma ko je v delovnem položaju.
Pri lesenem debelinskem merilu morata biti merilni površini v celoti obloženi s kovino ali pa morata biti s kovino
obložena merilna kraka – v celoti ali vsaj na delu merilne
površine.
Dolžina merilnih krakov mora biti po vrednosti večja od
polovice največje vrednosti merilnega območja (Lmax/2), merilni površini pa morata biti ravni, pravokotni na merilno letev
in v vsaki legi pomičnega merilnega kraka med seboj vzporedni.
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12. člen
Drsnik s pomičnim merilnim krakom se mora zlahka in
brez reže pomikati po merilni letvi ter imeti ustrezen vzmetni
mehanizem.
Debelinsko merilo ima lahko napravo za blokiranje drsnika na merilni letvi; ta ne sme poškodovati merila ali ovirati
njegove uporabe.
Dolžina drsnika mora biti pri lesenih merilih po vrednosti najmanj 1/6, pri kovinskih merilih pa najmanj 1/10 merilnega območja.
13. člen
Debelinska merila so lahko izdelana iz kovine (jekla,
aluminijevih zlitin idr.) ali iz trdega lesa (javorovega, jesenovega, bukovega ipd.), njihovi posamezni deli, razen merilne
letve in merilnih krakov, pa tudi iz ustrezne plastične snovi.
Material in konstrukcija debelinskega merila morata
zagotoviti potrebno trdnost merila in vzdrževanje meroslovnih lastnosti v danih pogojih za uporabo.
Debelinska merila je treba zavarovati pred zunanjimi
vplivi: kovinska z nikljanjem, eloksiranjem, barvanjem idr.,
lesena pa z lakiranjem, barvanjem ipd.
14. člen
Razdelba je lahko na merilni letvi ali na eni izmed njenih
oblog oziroma samo na eni ali na obeh straneh debelinskega merila.
Delilne črte morajo biti ravne, enako široke in pravokotne na vzdolžno os merilne letve. Največja dopustna širina
delilnih črt v odvisnosti od vrednosti razdelka je navedena v
naslednji tabeli:
Vrednost razdelka

Širina črte

1 mm
0,2 mm
5 mm
0,5 mm
10 mm
1 mm
Dolžina posameznih delilnih črt ter velikost in razporeditev ustreznih oznak morajo biti prilagojene videzu in funkciji debelinskega merila.
Oznaka za razbiranje rezultata je lahko notranji rob
pomičnega merilnega kraka, ki je nasproti razdelbi lahko
zarezan, ali pa posebej izdelan znak.
15. člen
Oštevilčenje posameznih delilnih črt je lahko izraženo v
naslednjih merskih enotah: metrih, decimetrih, centimetrih
ali milimetrih. Poleg številk je lahko tudi oznaka ustrezne
merske enote.
Številka ob zadnji delilni črti mora imeti oznako ustrezne merske enote.
16. člen
Če so delilne črte, ki označujejo decimetre, označene
s številkami v centimetrskih zneskih, so lahko centimetrske
delilne črte v okviru vsakega decimetrskega intervala razdelbe oštevilčene od 1 do 9.
17. člen
Če so delilne črte, ki označujejo decimetre, označene
s številkami v milimetrskih zneskih, so lahko centimetrske
delilne črte v okviru vsakega decimetrskega intervala razdelbe oštevilčene od 10 do 90.
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18. člen
Pri označevanju delilnih črt v decimetrskih, centimetrskih in milimetrskih zneskih so lahko delilne črte, ki označujejo metre, prav tako oštevilčene, vendar mora biti poleg
vsake tudi oznaka »m«.
19. člen
Zadnja delilna črta mora biti označena s številko v
metrskem, decimetrskem, centimetrskem ali milimetrskem
znesku. Če se ničelna oznaka ne ujema z merilno površino
nepomičnega merilnega kraka, mora biti oštevilčena.
20. člen
Debelinsko merilo ima lahko dodatne naprave.
IV. NAPISI IN OZNAKE
21. člen
Napisi in oznake na debelinskem merilu morajo biti v
slovenskem jeziku.
Napisi in oznake na debelinskem merilu morajo biti
jasni, dobro vidni v delovnih pogojih in napisani tako, da jih
ni mogoče zbrisati ali sneti.
Na merilni letvi morajo biti na vsaki strani, ki ima razdelbo, naslednji podatki:
1. firma oziroma ime ali znak proizvajalca,
2. merilno območje,
3. uradna oznaka tipa debelinskega merila.
Merilna kraka morata biti zaradi označitve njune vzajemne pripadnosti označena z isto tovarniško številko. Če je
nepomični merilni krak razstavljiv, mora biti z isto številko
označena tudi merilna letev.
Če ima debelinsko merilo pomožne razdelbe, mora biti
na vsaki izmed njih poseben napis.
Na vsaki strani merila, ki ima razdelbo, mora biti za
zaključno oznako razdelbe oznaka merilnega območja kot
poseben napis v metrskem, decimetrskem, centimetrskem
ali milimetrskem znesku in z ustrezno popolno ali skrajšano
oznako merske enote.
22. člen
Na debelinskem merilu so lahko oznake: referenčne
temperature – samo na kovinskih debelinskih merilih, lastnosti uporabljenega materiala, države proizvajalca ipd. ter številke: kataloške, serijske in druge.
V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
23. člen
Za debelinska merila sta obvezni odobritev tipa in prva
overitev.
K zahtevi za odobritev tipa mora vložnik zahteve priložiti
poleg dokumentacije iz 5. člena pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01) še naslednjo dokumentacijo:
a) navodilo za uporabo in vzdrževanje v slovenskem
jeziku,
b) navodilo za funkcionalni preskus merila.
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24. člen
Preskus debelinskega merila vključuje tudi preverjanje
proizvajalčeve dokumentacije iz 23. člena tega pravilnika,
da se ugotovi, ali so podatki in postopki navedeni jasno in
razumljivo.
25. člen
Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled vsakega
debelinskega merila, da se preveri skladnost z odobrenim
tipom.
Prva overitev se izvede na način, ki je opisan v dokumentaciji proizvajalca, in sicer v takem obsegu, da se preveri skladnost z zahtevami tega pravilnika.
VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
26. člen
Redne overitve so obvezne. Rok za redne overitve je
dve leti. Redne in izredne overitve vključujejo:
– ugotavljanje 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.
27. člen
Največji dopustni pogrešek pri rednih oziroma izrednih
overitvah ne sme biti večji od največjega dopustnega pogreška pri prvi overitvi. Redne oziroma izredne overitve se izvedejo z enakimi sredstvi za preskušanje in preskusi kot pri
prvi overitvi.
28. člen
Merilni postopek, s katerim se preverjajo meroslovne
lastnosti merila, mora imeti merilno negotovost, ki mora biti
najmanj za 1/3 boljša od zahtevane točnosti merila.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Debelinska merila, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa merila na podlagi pravilnika o
metroloških pogojih za debelinska merila (Uradni list SFRJ,
št. 36/86), se smejo dati v promet in uporabo ter redne in
izredne overitve po tem pravilniku, če izpolnjujejo zahteve iz
II. in III. poglavja tega pravilnika.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o metroloških pogojih za debelinska merila
(Uradni list SFRJ, št. 36/86).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-3/02
Ljubljana, dne. 11. februarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z
nazivnimi masami od 50 kg do 5.000 kg

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

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi
masami od 50 kg do 5.000 kg
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati uteži z nazivnimi
masami od 50 kg do 5.000 kg (v nadaljnjem besedilu:
uteži), način označevanja, postopke ugotavljanja skladnosti
in overitev ter rok redne overitve.
Ta pravilnik se označi s skrajšano z oznako MP-35.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »nazivna masa uteži (m0)« je zaokrožena oziroma
približna vrednost mase uteži, ki je vodilo za njeno uporabo;
2. »konvencionalna masa uteži (mc)« je masa referenčne uteži z gostoto 8.000 kg/m3 pri temperaturi uteži 20 °C,
ki jo uravnoteži v zraku z gostoto 1,2 kg/m3;
3. »naravnavanje uteži« je postopek, pri katerem se
masa uteži, merjena na zraku, naravna tako, da je v mejah
največjih dopustnih pogreškov za razred točnosti, ki mu utež
pripada.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Nazivna masa uteži mora biti izražena v obliki 1 x 10k,
2 x 10k ali 5 x 10k kg, kjer je k celo pozitivno število.
4. člen
Uteži morajo biti čimbolj enostavne oblike in ne smejo
imeti ostrih robov, vdolbin in izboklin, da se prepreči sprememba mase med uporabo.
Uteži, ki se pri uporabi kotalijo po sprejemniku tehtnice
ali po tirnicah, morajo imeti nastavke ali utore za kotaljenje.
5. člen
Uteži se naravnavajo pri naslednjih pogojih:
1. gostota zraka 1,2 kg/m3,
2. gostota uteži 8.000 kg/m3 pri temperaturi 20 °C
brez korekcije zračnega tlaka.
6. člen
Uteži morajo imeti eno ali več odprtin za naravnavanje
mase. Čep za zapiranje teh odprtin mora preprečiti vdor
vode in zraka v odprtino. Prostornina odprtine za naravnavanje mase je lahko največ 5% prostornine uteži, najmanj 1%
prostornine uteži pa mora po prvem naravnavanju ostati
prazen.
7. člen
Uteži se izdelujejo iz sive litine, lahko pa so izdelane
tudi iz drugega materiala ali iz več različnih materialov, vendar morajo izpolnjevati zahteve iz 12. člena tega pravilnika.
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Material, uporabljen za izdelavo uteži, mora imeti take
mehanske lastnosti, da je odporen proti vsem obremenitvam in udarcem, ki nastajajo pri normalni uporabi uteži.
8. člen
Uteži morajo biti zaščitene pred korozijo. Ta zaščita
mora biti odporna proti udarcem in atmosferskim vplivom.
9. člen
Razširjena merilna negotovost U določitve konvencionalne mase posamezne uteži mc pri faktorju pokritja k = 2,
mora biti manjša ali enaka 1/3 največjih dopustnih pogreškov iz 11. člena tega pravilnika:

U≤

1
NDP .
3

10. člen
Konvencionalna masa posamezne uteži mc ne sme
odstopati od nazivne mase m0 več kot znaša razlika med
pripadajočim največjim dopustnim pogreškom in razširjeno
merilno negotovostjo U:

m0 − (NDP − U ) ≤ mc ≤ m0 + (NDP − U ) .
11. člen
Največji dopustni pogreški uteži morajo biti usklajeni s
številom razdelkov preskušane tehtnice (n), določeni pa so v
naslednji preglednici:
Nazivna
masa
uteži, m0 (kg)

50
100
200
500
1.000
2.000
5.000

Največji dopustni pogrešek uteži (v gramih)
v odvisnosti od števila razdelkov (n)
preskušane tehtnice
1.000

3.000

5.000

10.000

± 17
± 33
± 66
± 170
± 330
± 660
± 1.700

± 8,5
± 17
± 33
± 85
± 170
± 330
± 850

±5
± 10
± 20
± 50
± 100
± 200
± 500

± 2,5
±5
± 10
± 25
± 50
± 100
± 250

12. člen
Gostota materiala, iz katerega so izdelane uteži, mora
biti taka, da odstopek ±10% od dogovorjene gostote zraka
(1,2 kg/m3) ne povzroči pogreška, večjega od ene četrtine
največjega dopustnega pogreška za to utež.
V odvisnosti od števila razdelkov (n) preskušane tehtnice in relativnega pogreška uteži znaša najmanjša gostota
materiala za uteži:
Število razdelkov
tehtnice (n)

1.000
3.000
5.000
10.000

Relativni
pogrešek uteži

± 0,003 30
± 0,000 17
± 0,000 10
± 0,000 05

Najmanjša gostota
materiala
(kg/m3)

1.231
2.087
3.000
4.364

13. člen
Uteži, ki se uporabljajo na prostem, se naravnajo za
število razdelkov (n) do 5.000.

14. člen
Največji dopustni pogreški pri utežeh v uporabi smejo
biti dvakrat večji od največjih dopustnih pogreškov, določenih v 11. členu tega pravilnika.
III. NAPISI IN OZNAKE
15. člen
Vsi napisi in oznake na utežeh morajo biti v slovenskem
jeziku.
Napisi in oznake morajo biti jasni, dobro vidni pri normalni uporabi in napisani tako, da jih ni mogoče zbrisati ali
sneti.
16. člen
Napisi in oznake morajo biti na utežeh na vidnem mestu in morajo vsebovati:
1. nazivno maso v številkah z oznako uporabljene merske enote,
2. največje število razdelkov (n) tehtnice, ki se sme z
utežjo preskušati,
3. oznake za razlikovanje, če gre za garnituro.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
17. člen
Za uteži so obvezne prve overitve.
Prva overitev vključuje meroslovni pregled, s katerim
se ugotavlja, ali uteži izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
Največji dopustni pogreški za prve overitve so določeni
v 11. členu tega pravilnika.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
18. člen
Za uteži so obvezne redne in izredne overitve.
Redne in izredne overitve vključujejo meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali uteži izpolnjujejo zahteve
tega pravilnika.
Največji dopustni pogreški za redne in izredne overitve
so enaki največjim dopustnim pogreškom iz 11. člena tega
pravilnika.
Rok za redne overitve uteži je 1 leto.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za etalonske uteži z
nazivno maso od 50 kg do 5000 kg (Uradni list SFRJ,
št. 44/88).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-7/02
Ljubljana, dne 11. februarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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883.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z
valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na
motorni pogon in priklopnih vozilih

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

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za
preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni
pogon in priklopnih vozilih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave z valji za preverjanje zaviralne sile po obodu koles pri dvokolesnih ali večkolesnih vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih (v nadaljnjem
besedilu: naprave z valji), postopke ugotavljanja skladnosti in
overitev, način označevanja ter rok redne overitve.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako: MP-31.
2. člen
Naprave z valji so naprave, s katerimi se meri delovanje
zavor vozila na motorni pogon ali priklopnega vozila tako, da
se zaviralna sila meri neposredno in prikazuje številčno in/ali
grafično za vsako kolo posebej.
3. člen
Zaviralna sila po obodu koles se meri na osnovi sile, ki
jo povzroča moment reakcije pogonskega motorja, ki se
mehansko, hidravlično, pnevmatsko ali električno prenaša
na merilni del naprave z valji.
II. PODROČJE UPORABE
4. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve za naprave z valji, ki se uporabljajo:
– v centrih za tehnične preglede pri registraciji vozil,
– pri drugih uradnih postopkih.
III. MEROSLOVNE ZAHTEVE
5. člen
Merska enota prikazane vrednosti zaviralne sile je newton (N) ali iz nje izpeljana enota.
6. člen
Razdelba na skali analogne kazalne naprave mora omogočati razločljivost, ki je enaka ali manjša od 2% končne
vrednosti merilnega območja.
Pri digitalni kazalni napravi korak (inkrement) ne sme
biti večji od 1% končne vrednosti merilnega območja.
7. člen
Največji dopustni merilni pogrešek znaša 5% izmerjene
zaviralne sile, vendar ne več kot 3% končne vrednosti merilnega območja naprave.
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Razlika med prikazano silo levega in desnega kolesa
pri isti zaviralni sili na obeh kolesih ne sme biti večja od 5%
izmerjene zaviralne sile in ne večja od 2% končne vrednosti
merilnega območja naprave.
IV. TEHNIČNE ZAHTEVE
8. člen
Naprava z valji je lahko konstruirana za merjenje zaviralne sile samo ene vrste vozil ali kot univerzalna naprava z valji
za merjenje zaviralne sile raznih vrst vozil na motorni pogon
in priklopnih vozil.
Merilna območja naprav morajo ustrezati naslednjim
vrednostim:
Vrsta vozila
Merilno območje
Osebna vozila
0 kN do najmanj 6 kN
Tovorna vozila
0 kN do najmanj 30 kN
Motorna kolesa
0 kN do najmanj 2,5 kN
Naprava z valji ima lahko dodatno napravo (možnost),
ki omogoča merjenje zaviralne sile pri vozilih z večosnim
pogonom, če deluje:
– po načelu izkoriščanja funkcije diferenciala vozila ali
– po drugih načelih.
Če naprave z valji za merjenje na vozilih s klasičnim
enoosnim pogonom vključujejo tudi možnost merjenja na
vozilih z večosnim pogonom, morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– da se možnost merjenja na vozilih z večosnim pogonom lahko izklopi in se naprava neovirano uporablja za merjenje pri vozilih s klasičnim enoosnim pogonom,
– da uporaba možnosti merjenja na vozilih z večosnim
pogonom ne vpliva na ločeno merjenje zaviralne sile na
kolesih iste osi,
– da uporaba možnosti merjenja na vozilih z večosnim
pogonom ne povzroča, da bi se nesimetrije na eni osi prenašale preko mehanskih spojnih mehanizmov pogonskega
dela vozila kot zaviralna sila na drugo os,
– da je proizvajalec na napravi nedvoumno označil, da
vključuje možnost merjenja na večosnih pogonih.
9. člen
Če je naprava z valji predvidena samo za merjenje na
vozilih z večosnim pogonom, mora izpolnjevati naslednje
zahteve:
– uporabljen način delovanja mora preprečevati medsebojni vpliv med dvema različnima osema,
– merjenje zaviralne sile mora biti mogoče za vsako
kolo posebej,
– zaviralna sila na posameznem kolesu se mora meriti
pri vrtenju kolesa v smeri vožnje naprej,
– mogoč mora biti enostaven in enoumen ter meroslovno sledljiv način umerjanja.
10. člen
Naprava z valji ima lahko digitalno ali analogno kazalno
napravo ali kombinacijo obeh.
Analogna kazalna naprava mora biti konstruirana tako,
da so mehanski kazalci, ki prikazujejo zaviralno silo levega in
desnega kolesa, ločeni. Če se kazalci, ki prikazujejo zaviralno silo levega in desnega kolesa, vrtijo okoli iste osi, morajo
biti različno obarvani in dobro razločljivi.
11. člen
Naprave z valji za preskušanje osebnih ali tovornih večkolesnih vozil, kombinirane naprave za preskušanje večko-
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lesnih vozil ter naprave z valji za preskušanje motornih koles
morajo omogočati grafični prikaz zavorne sile za posamezna
kolesa v odvisnosti od sile na stopalki oziroma ročici zavore.
Naprava z valji za preskušanje večkolesnih vozil ima
lahko pisalnik za izpis zaviralne sile v celem merilnem območju posebej za levo in posebej za desno kolo.
Na izpisu in/ali izpisnem diagramu morajo biti prepoznavni razdelki skale, ki omogočajo natančno določitev vrednosti zavorne sile.

16. člen
Merilna oprema iz 15. člena tega pravilnika, s katero
se preverja točnost naprave z valji, mora imeti zagotovljeno
meroslovno sledljivost ter mora biti redno vzdrževana po
navodilih proizvajalca.
Če ima naprava z valji vgrajeno tehtnico za merjenje
mase vozila, se ta šteje za indikator.
Če ima naprava z valji vgrajene merilnike za merjenje
tlaka v zavorni napeljavi, se ti štejejo za indikatorje.

12. člen
Površina valjev, na katere nalegajo kolesa merjenega
vozila, mora imeti take torne lastnosti, da zagotavljajo torni
koeficient najmanj 0,5.
Premer valjev, na katere nalegajo kolesa merjenega
vozila, ne sme biti manjši od 100 mm pri napravah, s katerimi se merijo zaviralne sile vsakega kolesa posebej, oziroma
od 150 mm pri napravah za hkratno merjenje zaviralne sile
koles na obeh straneh iste osi.
Obodna hitrost valjev, na katere nalegajo kolesa merjenega vozila, ne sme biti manjša od 2 km/h in ne večja od
7 km/h. Zahteva velja za preskusne linije za osebna in tovorna vozila, za kombinirane preskusne linije in za preskusne
linije za motorna kolesa.

17. člen
Prva overitev naprave z valji obsega ugotavljanje skladnosti naprave z odobrenim tipom skladno s certifikatom o
odobritvi tipa ter naslednje preskuse in meritve:
– ugotavljanje točnosti v najmanj 6 točkah merilnega
območja,
– preverjanje mer in splošnega stanja valjev,
– merjenje hitrosti vrtenja valjev in
– splošni tehnični preskus.

13. člen
Naprava z valji je lahko opremljena z dodatnimi napravami:
– za avtomatsko vključitev pri prihodu merjenega vozila
na napravo oziroma izključitev pri odhodu merjenega vozila z
nje,
– za avtomatsko izključitev pri zdrsavanju koles ali pri
blokiranju koles,
– za izpis merjenih veličin,
– za spreminjanje medosnega razmika valjev, na katere nalegajo kolesa merjenega vozila, odvisno od velikosti
koles,
– za merjenje tlaka v zavornem sistemu merjenega vozila,
– za priključitev na sisteme za elektronsko obdelavo
podatkov,
– za gretje valjev.
V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
14. člen
Naprave z valji morajo imeti odobritev tipa in overitve.
Postopek ugotavljanja skladnosti naprav z valji vključuje:
a) kontrolo splošnega stanja naprave po posameznih
zahtevah tega pravilnika,
b) preverjanje kakovosti površine valjev (izrabljenost
površine, mehanske poškodbe in drugo),
c) funkcionalno preskušanje celotne naprave,
d) meroslovno-tehnično preskušanje (stanje kazalnih in
tiskalnih naprav, stanje analognih in digitalnih naprav, možnosti ročnega in avtomatskega vključevanja in izključevanja,
izklop in ponovni vklop naprave pri blokadi koles vozila in
drugo),
e) preverjanje točnosti naprave z valji (ugotavljanje merilnih pogreškov v posameznih točkah merilnega območja).
15. člen
Točnost naprave z valji se preverja z merilnim vzvodom
(tehtnico) določene dolžine in z utežmi, ki morajo ustrezati
razredu točnosti M2.

VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
18. člen
Redna overitev merila obsega:
– ugotavljanje točnosti v najmanj 6 točkah merilnega
območja,
– preverjanje mer in splošnega stanja valjev,
– merjenje hitrosti vrtenja valjev,
– splošni tehnični preskus.
Rok, v katerem se redno overjajo naprave z valji, je eno
leto.
Izredna overitev je obvezna:
– po izvedenem popravilu, s katerim se poseže v merilo,
– kadar je naprava z valji še pred iztekom zadnjega
overitvenega roka razstavljena in premeščena na novo mesto uporabe.
VII. NAPISI IN OZNAKE
19. člen
Naprava z valji mora biti označena z naslednjimi napisi v
slovenskem jeziku, ki morajo biti čitljivi in dobro prepoznavni
v normalnih pogojih uporabe:
– tipom naprave z valji,
– serijsko ali tovarniško številko naprave in letom proizvodnje,
– uradno oznako naprave iz odobritve tipa,
– merilnim območjem naprave (“od… do…”).
Napisi in oznake iz prvega odstavka tega člena morajo
biti zbrani na enem vidnem mestu na napravi z valji.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Naprave z valji, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa, se smejo dati v promet in uporabo
ter redne in izredne overitve, če izpolnjujejo zahteve tega
pravilnika glede največjega dopustnega merilnega pogreška.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za naprave z valji za
preveritev zaviralne sile po obodu koles pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih (Uradni list SFRJ, št. 31/87).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 273/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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ODLOČBO
o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane
droge in njihovi razvrstitvi v skupine
1
S to odločbo se določa seznam predhodnih sestavin
za prepovedane droge (v nadaljnjem besedilu: predhodne
sestavine) in njihova razvrstitev v 1., 2. in 3. skupino.
2
V 1. skupino se razvrstijo:
Ime predhodne sestavine

884.

Odločba o določitvi količin predhodnih sestavin
za prepovedane droge, ki se lahko izvažajo brez
dovoljenja za proizvodnjo in promet

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št.
22/00), minister za zdravje izdaja

ODLOČBO
o določitvi količin predhodnih sestavin
za prepovedane droge, ki se lahko izvažajo
brez dovoljenja za proizvodnjo in promet
1
Pravna in fizična oseba lahko opravlja izvoz predhodnih
sestavin iz 3. skupine brez dovoljenja za proizvodnjo in
promet iz prvega odstavka 5. člena zakona v količinah, ki ne
presegajo količin:
Predhodna sestavina

Količina

Aceton
Dietil eter
Klorovodikova kislina
Metil etil keton
Toluen
Žveplova kislina

50 kg
20 kg
100 kg
20 kg
50 kg
100 kg

2
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba
o količinah predhodnih sestavin za prepovedane droge, ki
se izvažajo brez dovoljenja (Uradni list RS, št. 94/00).
3
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5810-2/02
Ljubljana, dne 20. februarja 2002.
prof. dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

885.

Odločba o seznamu predhodnih sestavin za
prepovedane droge in njihovi razvrstitvi v
skupine

Na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št.
22/00), minister za zdravje izdaja

Anhidrid ocetne kisline
Efedrin
Ergometrin
Ergotamin
Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
Izosafrol
Kalijev permanganat
Lizergična kislina
1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on
N-acetilantranilična kislina
Norefedrin
Piperonal
Psevdoefedrin
Safrol

Tarifna oznaka

2915 24 00
2939 41 00
2939 61 00
2939 62 00
2914 31 00
2932 91 00
2841 61 00
2939 63 00
2932 92 00
2924 23 00
2939 49 00
2932 93 00
2939 42 00
2932 94 00

Predhodne sestavine so tudi soli teh snovi, kadar je
njihov obstoj možen.
3
V 2. skupino se razvrstijo:
Ime predhodne sestavine

Tarifna oznaka

Antranilna kislina
Fenilocetna kislina
Piperidin

2922 43 00
2916 34 00
2933 32 00

Predhodne sestavine so tudi soli teh snovi, kadar je
njihov obstoj možen.
4
V 3. skupino se razvrstijo:
Ime predhodne sestavine

Aceton
Dietil eter
Metil etil keton
Klorovodikova kislina
Toluen
Žveplova kislina

Tarifna oznaka

2914 11 00
2909 11 00
2914 12 00
2806 10 00
2902 30 00
2807 00 10

Predhodne sestavine so tudi soli teh snovi, kadar je
njihov obstoj možen, razen soli klorovodikove in žveplove
kisline.
5
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba
o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 94/00).
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6
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5810-3/02
Ljubljana, dne 20. februarja 2002.
prof. dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

USTAVNO SODIŠČE
886.

Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v
Celju št. Cp 1457/2001 z dne 13. 9. 2001,
sklepa Okrožnega sodišča v Celju št. P 704/98
z dne 23. 6. 1999 ter dopolnilnega sklepa in
sklepa Okrožnega sodišča v Celju št. P
761/2001 z dne 25. 10. 2001

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. na seji dne 14. februarja 2002

odločilo:
Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 1457/2001 z dne
13. 9. 2001, sklep Okrožnega sodišča v Celju št. P 704/98
z dne 23. 6. 1999 ter dopolnilni sklep in sklep Okrožnega
sodišča v Celju št. P 761/2001 z dne 25. 10. 2001 se
razveljavijo.

Obrazložitev
A)
1. Sodišče prve stopnje je razvezalo zakonsko zvezo
ustavnega pritožnika in mu v varstvo in vzgojo dodelilo starejšega otroka, mlajšega pa je sodišče prve stopnje zaupalo
materi. Skladno z odločitvijo o vzgoji, varstvu in preživljanju
je sodišče na podlagi načela, da tisti od staršev, pri katerem
otrok ne živi, prispeva preživnino v denarju, odmerilo preživnino za oba otroka. Glede na to, da je vsak izmed staršev v
postopku zahteval dodelitev obeh otrok in ustrezen denarni
znesek preživnine zanju, je sodišče prve stopnje zahtevek
vsakega od zakoncev v preostalem delu zavrnilo. Sodišče je
še odločilo, da obe pravdni stranki trpita vsaka svoje stroške. Nadalje je sodišče do pravnomočne odločitve v pravdi
spremenilo prej izdano začasno odredbo, ki je določala, da
se oba otroka dodelita v vzgojo in varstvo materi, tako da je
starejšo hčer zaupalo očetu (temu ustrezno je določilo tudi
višino preživnine, ki naj bi jo bila zavezana plačevati mati, in
dovolilo izvršbo na njeno plačo), mlajšo pa materi (skladno s
tem je določilo višino preživnine, ki naj bi jo bil zavezan
plačevati oče in dovolilo izvršbo na njegovo plačo). Odločilo
je tudi, da se očeta otrok ne oprosti plačila sodnih taks. V
obrazložitvi je sodišče prve stopnje predvsem podalo mnenja strank in potek postopka, nato pa zaključilo, da je tožnikov predlog za spremembo pravnomočne začasne odredbe
utemeljen, zato mu je ugodilo, kot sledi iz izreka. Višje
sodišče je izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje zaradi
nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja razveljavilo, razen v delu, ki se je nanašal na razvezo zakonske zveze. Višje
sodišče je razveljavilo tudi sklep sodišča prve stopnje, ki je
predstavljal spremembo prvotne začasne odredbe, razen v
delu, s katerim je bila najmlajša hči do pravnomočne odloči-
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tve zaupana materi, določena preživnina za najmlajšo hčer
in dovoljena izvršba na dohodke očeta otroka kot zavezanca
za plačilo preživnine. Hkrati je odločilo, da ostaja v veljavi
sklep sodišča prve stopnje o prvotni začasni odredbi, s
katero sta bila oba otroka zaupana v varstvo in vzgojo materi.
Kot razlog za takšno odločitev je višje sodišče navedlo, da je
koristno, da sta obe deklici pri enem od staršev in da ni v
korist otrok, da se selita od enega do drugega starša večkrat, kot je to nujno potrebno. To pa po mnenju sodišča še
zlasti, ker se okoliščine po izdaji začasne odredbe niso
bistveno spremenile. Takšna nova spremenjena okoliščina,
ki bi utemeljevala spremembo začasne odredbe, po mnenju
višjega sodišča tudi ni želja otrok, da bi živela z očetom.
Hkrati je po prepričanju višjega sodišča najmanj v korist
otrok, da bi se z začasnimi odredbami spreminjale odločitve
(prvotna začasna odredba), ki imajo že po svoji naravi le
začasen značaj. Ker je višje sodišče menilo, da ni v korist
otrok spreminjati že sprejete začasne odredbe, je dalo, kot
pravi, prednost objektivnim dejavnikom (mnenju psihologinje pri centru za socialno delo in mnenju izvedenke psihiatrične stroke) pred subjektivnimi dejavniki (željo otrok). Višje
sodišče je potrdilo tudi sklep, da se očeta otrok ne oprosti
plačila sodnih taks.
2. Ustavni pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija odločitev višjega sodišča. Navaja, da je sodišče s svojo odločitvijo
povsem zavrlo postopek, ki že tako traja predolgo. Tak
dolgotrajen postopek po mnenju pritožnika ni v korist otrok.
Hkrati pritožnik navaja, da ni razumljivo, da se jasna volja
zelo prisebnih in zrelih otrok, da živita pri očetu, ne upošteva
niti v najmanjši meri. Meni tudi, da je višje sodišče dalo
prednost zgolj koristim matere, medtem ko je otroka in
njega obravnavalo kot predmete postopka brez kakršnihkoli
pravic. Ob vsem tem se je po mnenju pritožnika višje sodišče sklicevalo le na dvoje strokovnih mnenj, ki temeljita na
očitni spolni diskriminaciji (to je, da je za deklici bolje, da se
dodelita materi). Višje sodišče po navedbah pritožnika ni
dovolj raziskalo dejanskega stanja in se je zadovoljilo predvsem z ugotovitvijo, da je začasna odredba le začasna ureditev spornega stanja. S tem naj bi višje sodišče kršilo predvsem pravico do enakega varstva pravic (22. člen ustave),
pravico do sodnega varstva (23. člen ustave), načela pravne
in socialne države (2. člen ustave), zahtevo po spoštovanju
načel mednarodnega prava (8. člen ustave), človekovo osebnost in dostojanstvo (21. člen ustave), svobodo izražanja
(39. člen ustave), določbe o zakonski zvezi in družini (53.
člen ustave), pravice in dolžnosti staršev (54. člen ustave)
ter pravice otrok (56. člen ustave).
3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom št. Up410/01 z dne 20. 11. 2001 ustavno pritožbo sprejel v
obravnavo. V skladu z določbama 6. in 56. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju
ZUstS) je bila ustavna pritožba vročena Višjemu sodišču v
Celju in nasprotni stranki v pravdi, ki na navedbe v ustavni
pritožbi nista odgovorila.
B)
4. Prvostopno sodišče je na podlagi 411. člena zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 - v
nadaljevanju: ZPP) na predlog tožnice v pravdnem postopku
izdalo začasno odredbo, s katero je mladoletnega otroka
dodelilo v varstvo in vzgojo materi. V obrazložitvi izpodbijanega sklepa je svojo odločitev utemeljilo z ugotovitvijo, da je
za šest in osem let stari deklici edino prav, da vsaj do
pravnomočne odločitve v tem postopku živita pri materi, ki
ima urejene vse materialne pogoje in je tudi osebnostno
urejena oseba. Sodišče je še dodalo, da pri materi ni našlo
ničesar, kar bi jo diskreditiralo pri potegovanju za dodelitev
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otrok. Celo nasprotno, mati se je po ugotovitvah sodišča v
korist otrok uklonila temu, da sme imeti stike z otrokoma le
na domu bivšega moža in da ji pri tem ni dovoljeno, da bi
otroke kam odpeljala. Takšno stanje je po mnenju prvostopnega sodišča nevzdržno in škoduje otrokoma pri njunem
normalnem psihofizičnem razvoju. Glede na to je sodišče
prve stopnje prepričano, da je za oba otroka in njun zdrav
nadaljnji psihofizični razvoj primerno le to, da ostaneta v
vzgoji in varstvu pri materi. Hkrati po oceni sodišča življenje
v slovenski prestolnici, kjer živi mati, ni manj kvalitetno od
življenja v kmečkem okolju Z. Kasneje je prvostopno sodišče izdalo končno odločitev, s katero je razvezalo zakonsko
zvezo in starejšo hčer zaupalo očetu, mlajšo pa materi. Z
novo začasno odredbo je spremenilo prvotno začasno
odredbo in do pravnomočnega konca postopka starejšo hči
zaupalo očetu, mlajšo pa materi. Višje sodišče je končno
odločitev sodišča prve stopnje zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja razveljavilo v vseh točkah, razen
glede razveze zakonske zveze. Razveljavilo je tudi sklep o
začasni odredbi o dodelitvi otrok, in sicer v delu, s katerim je
sodišče prve stopnje starejšo hči dodelilo tožniku. Odločilo
je, da do pravnomočnega konca postopka ostane v veljavi
prvotna začasna odredba, s katero sta bila oba otroka dodeljena materi. Ob tem je v obrazložitvi navedlo, da ni mogoče
ugotoviti spremenjenih okoliščin, zaradi katerih bi bilo utemeljeno spreminjati že pravnomočno začasno odredbo in
ker nasploh ni v korist otrok spreminjati že sprejetih odločitev, ki imajo zgolj začasen značaj. Zato je dalo prednost
˝objektivnim dejavnikom (mnenju psihologinje pri centru za
socialno delo in izvedeniškemu mnenju izvedenke psihiatrične stroke glede koristi obeh deklic) pred subjektivnimi
dejavniki (željo otrok)˝. Sodišče prve stopnje je pri ponovnem odločanju o razveljavljeni končni odločitvi sklep o začasni odredbi dopolnilo tako, da je očetu naložilo izročiti oba
mladoletna otroka materi in mu v primeru neizpolnitve te
obveznosti naložilo plačilo denarne kazni. Hkrati je z argumentom, da tožnik ni navedel nikakršnih novih dejstev oziroma predlagal novih dokazov, zavrnilo tožnikov predlog za
izdajo nove začasne odredbe, s katero bi mu bila starejša
hčerka zaupana v vzgojo in varstvo.
5. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne
presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna,
temveč izpodbijano odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali
so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Ustavno sodišče je tako na podlagi pritožnikovih navedb, da je sodišče izdalo začasno odredbo zgolj na temelju
navedb tožnice in dveh strokovnih mnenj, ki po mnenju
pritožnika temeljita na očitni spolni diskriminaciji (to je, da je
za deklici bolje, da se dodelita materi), ter da je sodišče
odločilo, ne da bi raziskalo dejansko stanje in opravilo pravno presojo pritožnikovih navedb, temveč se je zadovoljilo
predvsem z ugotovitvijo, da je začasna odredba le začasna
ureditev spornega stanja, izpodbijane sklepe preizkusilo z
vidika morebitne kršitve pravice do enakega varstva pravic
(22. člen ustave).
6. Iz pravice do enakega varstva pravic v postopku iz
22. člena ustave, ki je poseben izraz pravice do enakosti
pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena ustave, izhaja
tudi zahteva po kontradiktornem postopku. Ta zahteva mora
biti spoštovana v vseh postopkih in v vseh fazah postopka,
tudi v postopku za izdajo začasne odredbe. V kontradiktornem postopku mora biti vsaki stranki dana možnost, da
predstavi svoja stališča tako glede dejanske kot pravne podlage spora, da predlaga dokaze ter da se izjavi o navedbah
nasprotne stranke in o rezultatih dokazovanja pod pogoji, ki
je ne postavljajo v neenakopraven položaj nasproti drugi
stranki. Navedena ustavna določba terja od sodišča, da
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mora postopek voditi ob spoštovanju temeljne zahteve po
enakopravnosti in procesnem ravnotežju strank ter spoštovanju njihove pravice, da se branijo pred vsemi procesnimi
dejanji, ki lahko vplivajo na njihove pravice in interese. Ta
zahteva temelji na spoštovanju človekove osebnosti in dostojanstva, saj zagotavlja vsakomur možnost izjaviti se v postopku, ki zadeva njegove pravice in interese, in tako preprečuje, da bi postal le predmet postopka.
7. Iz določbe 22. člena ustave med drugim izhaja
dolžnost sodišča, da pretehta navedbe strank in na podlagi
enakopravno izvedenega dokaznega postopka odloči o utemeljenosti zahtevka ter v obrazložitvi odločbe z razlogi za
svojo odločitev seznani stranke. V postopkih za izdajo začasnih odredb zaradi njihove narave obstajajo nekatere posebnosti. Ena izmed njih je, da se sodišče ni dolžno na podlagi
izvedenega dokaznega postopka prepričati o utemeljenosti
zahtevka, temveč zadostuje že verjetnost, da je zahtevek
utemeljen. Vendar pa to dejstvo še ne pomeni, da sodišče
lahko izda začasno odredbo, ne da bi sploh ugotavljalo, ali
so podani razlogi zanjo in ne da bi to svoje ravnanje tudi
ustrezno obrazložilo (odločba št. Up-232/99 z dne 17. 2.
2000, Uradni list RS, št. 24/00, OdlUS IX, 131, odločba
št. Up-3/00 z dne 2. 3. 2000, OdlUS IX, 132 in odločba št.
Up-359/01 z dne 15. 11. 2001, Uradni list RS, št. 96/01).
To še toliko bolj velja za začasne odredbe, s katerimi se
odloča o vzgoji, varstvu in preživljanju otrok, ki kljub svoji
začasni naravi navadno ostajajo v pravni veljavi dalj časa. To
ima navadno za posledico, da sodišče zaradi tega, ker so
bili otroci na podlagi začasne odredbe v vzgoji in varstvu pri
enem od staršev, v končni odločbi zaradi koristi otrok (da
otroka ne bi iztrgalo iz družinskega okolja, v katerega se je
medtem že vrasel) ne odloči drugače. S tem imajo začasne
odredbe v zadevah vzgoje, varstva in preživljanja otrok velik
neposreden vpliv na končno odločitev. Zato je toliko bolj
pomembno, da se pri njihovi izdaji v večji meri preizkusi, ali
so podani razlogi za njihovo izdajo, in da se odločitev sodišča tudi ustrezno obrazloži. Ta odločitev sodišča je namreč
kljub svoji začasni naravi takšna, da lahko močno in trajno
prizadene ne samo interese pravdnih strank (staršev), temveč tudi interese in koristi otroka, ki pa po 56. členu ustave
uživa še prav posebno varstvo in skrb države. V obravnavanem primeru je sodišče prve stopnje kot razlog za začasno
odredbo o dodelitvi otroka tožnici navedlo predvsem, da je
za šest in osem let stari deklici edino prav, da vsaj do
pravnomočne odločitve v tem postopku živita pri materi, ki
ima urejene vse materialne pogoje in je tudi osebnostno
urejena oseba. Sodišče je še dodalo, da pri materi ni našlo
ničesar, kar bi jo diskreditiralo pri potegovanju za dodelitev
otrok. Takšna obrazložitev je pomanjkljiva, saj iz nje ni razvidno, da bi sodišče odgovorilo na pritožnikove navedbe o
tem, zakaj naj mati ne bi bila primerna za varstvo in vzgojo
otrok (ker naj bi večji del dneva preživela na delu, ker naj bi
otroka prepuščala prijateljicam, ker naj bi otroka večkrat
odtegnila od rednih obiskov pritožniku). Prav tako sodba
sodišča prve stopnje ne vsebuje razlogov o tem, zakaj v
skladu s koristjo otroka ni upoštevalo želje obeh otrok živeti
pri očetu oziroma razlogov, zakaj druge okoliščine konkretnega primera pretehtajo nad željo otrok. Tega ni obrazložilo
niti višje sodišče, ko je odločilo, da sklep sodišča prve
stopnje ostane v veljavi do pravnomočnega konca postopka, ker ni mogoče ugotoviti spremenjenih okoliščin, ki bi
utemeljevale spremembo prvotne začasne odredbe. Višje
sodišče je v svoji odločitvi zgolj pojasnilo, da daje prednost
objektivnim dejavnikom (mnenju psihologinje pri centru za
socialno delo in izvedeniškemu mnenju izvedenke psihiatrične stroke glede koristi obeh deklic) pred subjektivnimi
(željo otrok), vendar pri tem ne pove, na katere dele mnenj
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se pravzaprav opira niti katere konkretne okoliščine konkretnega primera opravičujejo uporabo zgolj splošnega mnenja
izvedenca psihiatrične stroke, da je za otroke v takšni starosti na splošno koristneje, da se dodelijo materi. Višje sodišče tudi ne obrazloži, zakaj meni, da je želja otroka toliko
manj pomembna od mnenja psihologa in psihiatra. Predvsem iz obrazložitve ni razvidno, da bi sodišče pri naklonitvi
prednosti objektivnim okoliščinam pretehtalo, ali dajanje prednosti mnenjema psihologa in psihiatra res odtehta škodo,
ki bi z neupoštevanjem otrokovega mnenja nastala v otrokovi psihi (odločba ustavnega sodišča št. Up-359/01). Višje
sodišče na ta način ni obrazloženo in argumentirano zavrnilo
pritožnikovih ugovorov zoper obstoj predpostavk za prvotno
začasno odredbo. Takšni sodni odločbi, ki v obrazložitvi ne
vsebujeta razlogov za odločitev, predstavljata kršitev pritožnikove pravice iz 22. člena ustave.
8. Ker je ustavno sodišče ugotovilo, da je bila pritožniku z izpodbijanimi sklepi kršena pravica do enakega varstva
pravic, jih je razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje. Z razveljavitvijo prvotne začasne
odredbe, s katero sta bila oba otroka dodeljena materi, je
moralo ustavno sodišče razveljaviti tudi dopolnilni sklep te
odredbe, ker se obrazložitev dopolnilnega sklepa sklicuje
na obrazložitev začasne odredbe, s katero je bila storjena
kršitev 22. člena ustave in ker izvršitev začasne odredbe z
njeno razveljavitvijo ne bi bila več mogoča. Sodišče prve
stopnje bo po razveljavitvi izpodbijanih sklepov moralo oceniti, ali varstvo otrokovih koristi terja izdajo začasne odločitve o vzgoji, varstvu in preživljanju otrok. Če bo ocenilo, da
je takšna začasna odločitev nujna za varstvo otrokovih koristi, bo moralo v postopku izdaje nove začasne odredbe, v
katerem bodo spoštovane tudi pritožnikove ustavne pravice,
ponovno presojati, ali so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo začasne odredbe in svojo odločitev tudi ustrezno obrazložiti. Ker
so postopki, v katerih se odloča o otroku, še posebej občutljivi, si bo moralo sodišče prizadevati, da bo spoštovalo
načelo hitrega odločanja v družinskih zadevah in da bo v tej
zadevi čim prej sprejelo končno odločitev.
9. Ker je ustavno sodišče izpodbijane sklepe razveljavilo zaradi kršitve 22. člena ustave, sodišče ni presojalo, ali
so podane tudi druge zatrjevane kršitve človekovih pravic.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr.
Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude.
Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so
glasovali sodnica Škrk ter sodnika Fišer in Testen. Sodnica
Škrk in sodnik Fišer sta dala odklonilno ločeno mnenje.
Predsednica
Ustavnega sodišča Slovenije
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
887.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 11. 3. do 17. 3. 2002

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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 11. 3. do 17. 3. 2002
Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

A.G. ARHITEKTURA-GRADBENIŠTVO D.O.O.
AGROBIT D.O.O.
AGROKO D.O.O.
AGROOPREMA D.O.O.
AGRUM COMMERCE D.O.O.
AIR-MAAT D.O.O.
AJA-LINA D.O.O.
AKRON D.O.O. LJUBLJANA
ALBATROS D.O.O.
ALEATEL D.O.O.
ALPAK D.O.O.
ALPE ADRIA MEDIA MARKETING D.O.O.
ALPINUM HOTELI D.O.O.
ALPINUM-HOTELI D.O.O.
ALPSKI SMUČARSKI KLUB FUŽINAR
ALTEX TRADE D.O.O.
A-MEDIA D.O.O.
ANALAR D.O.O.
ANDROMEDA D.O.O.CELJE
AQ 37 D.O.O.
AQ D.O.O.
ARENA INTERNATIONAL D.D.
ARHDESIGN D.O.O.
ARMSTRONG-KOBILŠEK D.O.O.
ART OF SOUND D.O.O.
ARTES D.O.O.
AS DOMŽALE-ALU D.O.O.
ATELIER IM D.O.O.
ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE
ATRIBUT D.O.O.
AURIGA SOFTLAB, D.O.O.
AURISINA D.O.O.
AURORA PORTOROŽ
AVLA D.O.O.
AVTO AKTIV, TRG. IN SERVIS, D.O.O.
AVTO DERSTVENŠEK
AVTO FRELIH ŽIRI D.O.O.
AVTO GUMI MONT D.O.O.
AVTO KOLETNIK D.O.O.
AVTOPREVOZNIŠTVO-TRANSPORT D.O.O.
B.A.M.SHOP - IN NEPREMIČNINSKO
SVETOVANJE D.O.O.
BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
BAŠIN D.O.O. NOVA GORICA
BAT D.O.O.
BEKIROSKI, JUSKOSKI IN
RAMADANI D.N.O.
BELCO PORTOROŽ
BENICOM D.O.O.
BIO PROM, D.O.O. GROBELNO
BLAGOS D.O.O.
BM BIRO D.O.O.
BM2, SER. IN PROD. AVTOM., D.O.O.
BOGATAJ K.D.
BOVIS, D.O.O. REPNJE
BPS TRADE D.O.O.
BRAIN D.O.O.
BREG 29 ŽIROVNICA D.O.O.

24500-9004371069
02010-0018451791
05100-8010121069
03155-1000001445
03171-1000001340
10100-0034870137
03176-1000000513
06000-0056772847
03139-1000002908
18303-0089244963
03103-1000000695
02045-0018833323
10100-0034658095
02922-0015207946
20470-0012634104
02036-0012349023
14000-0587151461
04515-0000470958
06000-0058974844
03109-1000000207
02222-0015313541
06000-0896579059
02970-0013621778
18301-0020086971
06000-0082169193
02426-0018194824
18300-0010062458
02031-0019475470
06000-0003562915
02043-0017456797
02036-0015740240
02010-0014257123
10100-0034810094
02085-0089279068
02010-0051711927
02054-0088021915
07000-0000153156
25100-9707348102
33000-6876273925
10100-0034862474
29000-0055039112
02010-0089077006
04750-0000474672
02054-0014718433
10100-0034818339
10100-0034811937
03160-1000002461
06000-0079858459
02011-0010037574
03131-1000001554
02010-0011501935
03176-1000000610
06000-0060478053
02056-0011259703
03150-1000001496
07000-0000152768
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BRIDGE KLUB POSTOJNA
BUON PIATTO D.O.O.
CAR-OLAST-PROIZVODNJA IN
TRGOVINA D.O.O. POSTOJNA
CARPE DIEM D.O.O.
CATULLO D.O.O.
CDS D.O.O.
CEVOS D.O.O. GORIČE
CHAUSH D.O.O.
CLARIANT POLISINTEZA D.O.O.
CONTAINER, D.O.O.
CONTINUA
ČANDIĆ & ČANDIĆ – KEMA D.N.O.
ČEBELARSKA DRUŽINA ŠMARJE
ČEBELICA D.O.O.
D.M.D. D.O.O.
DABA NOVO MESTO D.O.O.
DADA TRADE D.O.O.
DAIS TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
DAK D.O.O. NOVA GORICA
DAMA D.O.O.
DAVA D.O.O. LJUBLJANA
DAYTONA D.O.O.
DC D.O.O
DEDRA D.O.O.
DEKLEVA COMMERCE D.O.O.
DEMETRA D.O.O.
DEMETRA D.O.O.
DERVIŠOSKI IN DRUGI - GRADBENO
POSLOVNA DRUŽBA K.D.
DESETKA D.O.O. VIRŠTANJ
DESPERADO STORITVE D.O.O.
DEZAP ZAVOD
DHIMAHI D.O.O.
DJURO DJAKOVIČ EUROMONT.D.O.O.
DM CONSULT D.O.O. KAMNIK
DMD D.O.O. SV. ANTON
DOBRODELNI ZAVOD ŽAREK
DOLMES, PREDELAVA MESA IN
TRGOVINA D.O.O.
DOM-MANAGER D.O.O.
DPM ZGORNJESAVSKE DOLINE
DR. PIRNAT D.O.O.
DR. GOJIT. MALIH PAS. ŽIVALI KRKA NM
DR. INŽ. IN TEHNIKOV GOZDARSTVA NM
DREVENŠEK & DREVENŠEK,
DENTAL SERVIS
DRŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA
DRUŠ. PRIJATELJ. MLADINE SP. IDRIJA
DRUŠTV. VOKALNA SKUPINA FREYA
DRUŠTVO KNEIPP MARIBOR
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE CERKNO
DRUŠTVO SLOV. ODBOR ZA UNICEF
DRUŠTVO SV. ROK ŠMARJE PRI JELŠAH
DRUŠTVO ŠPORTNIH PEDAGOGOV
DRUŠTVO ŠTORM V KOPRU
DRUŠTVO ŠTUD. GRADB. IACES LC
DRUŠTVO TABOR. ROD MOČ. TULIPANI
DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE JAM
SIMON ROBIČ
DRUŠTVO ZA VARSTVO IN VZGOJO PTIC
KOROŠKE
DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJ. MAVRICA
DRUŠTVO-AFRIŠKI CENTER
DUEMA D.O.O. KRANJ

10100-0034871592
03131-1000001651
10100-0034873435
24100-9003892671
10100-0034831434
02083-0010568807
02068-0010716206
17000-0000052126
10100-0000028998
06000-0141232978
18300-0019679620
10100-0034835993
06000-0025503345
02970-0014010360
03103-1000000792
02970-0013160834
02053-0015413390
02010-0014829423
04750-0000475157
10100-0034872174
02010-0012090822
04515-0000474062
02019-0019027821
05100-8010126792
10100-0034859952
19100-0010057596
02018-0015544309
10100-0034876054
06000-0068823157
02038-0050718827
05100-8000097283
05100-8010123688
02980-0019053288
02312-0088584095
10100-0034853259
06000-0898962155
10100-0034873629
04750-0000475545
05100-8010125240
05100-8010126404
02970-0018727276
02970-0018493312
03116-1004820667
02222-0011309284
04752-0000472925
06000-0510187513
03121-1000001268
04752-0000473022
02085-0017741956
06000-0146551197
04202-0000473685
03135-1000002134
02083-0050407386
02083-0018701966
18300-0020153753
20470-0050368171
02342-0013457580
02010-0089706439
03138-1000003539
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DUMET D.O.O.
02091-0051831439
DURAL D.O.O.
03175-1000000659
DVO D.O.O.
02085-0014855042
ĐUKIĆ PSP COMPANY K.D.
02054-0052114358
EBV – ELEKTRONIK PODRUŽNICA
29000-0003232188
EDER-HELOPAL D.O.O.
29000-0001908914
EEKKSS D.O.O.
05100-8010126210
EIS D.O.O. SEŽANA
10100-0034860243
EKO-LINE, D.O.O., CELJE
06000-0112098058
EKTEAM D.O.O.
03134-1008954313
ELBI TRADE D.O.O.
18300-0014743387
ELEKTRO MOVRIN D.O.O.
18309-0018682213
ELPRO D.O.O.
03126-1000000926
ELSTRA D.O.O.
10100-0034865287
EMS SEJMI D.O.O.
24400-9003928314
ESP D.O.O. GORENJA VAS
07000-0000153932
ESPRESSO D.O.O.
02085-0051460417
ESTQEM TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
10100-0034871786
E-ŠPORT D.O.O.
03171-1000000855
EUROSPEKTER D.O.O.
03171-1000000952
EUROTRADE HV, D.O.O.
06000-0069957863
EVA-VET, D.O.O., PIVKA
10100-0034860728
FAAN D.O.O.
02980-0017385179
FABULA D.O.O.
02045-0089093624
FAMA TREND D.O.O.
02056-0012308758
FAV MAJERIČ K.D.
03133-1000000389
FC-ELEKTRO D.O.O.
03135-1000002037
FEMINA CENTER, D.O.O., LJUBLJANA
02010-0053714783
FERING D.O.O.
25100-9704530155
FERLES TRADE D.O.O.
05100-8010123203
FERMI D.O.O.
18300-0018416874
FIDES-SIND. ZDRAV. IN ZOBOZDRAV. SLO 03100-1000002976
FIGURA IMPEX D.O.O.
03154-1012843615
FIJI D.O.O.
05100-8000085837
FISHER INTERNATIONAL D.O.O.
02085-0019469041
FLERE & CO D.N.O.
02053-0035008845
FLORJANČIČ TISK D.O.O.
29000-0002081574
FOKUS RAČUNALNIŠTVO D.O.O.
02222-0017368486
FORCE, D.O.O.
02045-0014652235
FOTO FRANETIČ D.O.O.
10100-0034871495
FOTOPROSPEKT D.O.O.
02053-0015916335
G. F. PIRŠ D.O.O.
06000-0076359475
GASILSKA ZVEZA CANKOVA
02340-0052531315
GDM D.O.O., LJUBLJANA
02045-0012083287
GMAB D.O.O.
02059-0014731089
GOGRAD D.O.O.
02058-0017515329
GOMIX D.O.O.
04750-0000471956
GOPAL D.O.O.
02011-0020006361
GORIVO PROMET D.O.O.
02032-0011700095
GORŠEK & TRIS K.D.
02053-0019614557
GP MAKOGRAD D.O.O.
02015-0088345575
GRADING D.O.O. NOVA GORICA
04750-0000475351
GRAFIKA SOČA D.D. NOVA GORICA
04750-0000467494
GRAFKO D.O.O.
02045-0019559950
GRAFO DESIGN D.O.O.
33000-1423195631
GRAND PRIX D.O.O.
10100-0034868585
GRUBAR-AVTOPREVOZNIŠTVO D.O.O.
02980-0018417938
H & P, D.O.O. CELJE
06000-0097755153
HAPY DAY D.O.O.
10100-0034870331
HARJEN D.O.O.
02024-0014551608
HELEN D.O.O.
02019-0016688278
HIT TRANS, TRG. ŠPED. TRANS., D.O.O.
02340-0013316349
HOFMAN TELEKOM D.O.O.
05100-8000082539
HOJA PREDELAVA LESA D.O.O.
02053-0017922198
HOJA ŽAGA ROB D.O.O.
02045-0010640703
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HORJUL, ŠTAJERMES,
KUHAR & OSTALI D.N.O.
HOTEL TURŠKA MAČKA, D.O.O.
ID INFO DESIGN D.O.O.
IDS D.O.O.
IGM TRADE D.O.O.
IMEX TRADE D.O.O.
IMO-REAL D.O.O.
IMOVINA, D.O.O., LJUBLJANA
IMP TEHNOMONT D.O.O.
INCO D.O.O.
IND-CENTER PR., TRG. IN STOR., D.O.O.
INDOS D.D. V STEČAJU
INFOHIT TRGOVINA
INGRAD KONCERN D.D.
INOMETAL D.O.O.
INTEROKI D.O.O. IMPORT-EXPORT
INTERTOURS TAXI D.O.O.
INTEX D.O.O.
INTRACO – INFONET D.O.O.
INVENTIVE D.O.O.
INVESCO D.O.O.
IRP ALPINUM, D.D. BOHINJSKO JEZERO
IRRI-MOHAR & OSTALI D.N.O.
IRSA, TRGOVINA IN INŽENIRING, D.O.O.
ISKRA ERO D.O.O. KRANJ
JAKKRA-N D.O.O.
JAMARSKO DRUŠTVO G. ŽIBERNA
JAMERA D.O.O., LJUBLJANA
JERMAN A&S D.O.O.
JEŽKO PRIZ. TEHNIČ. IZDELKOV D.O.O.
JOBO KRANJ D.O.O.
JUSTIN, D.O.O. ROGAŠKA SLATINA
K.A.B. D.O.O.
K. V. KNJIGOVODSKI SERVIS
SEŽANA D.O.O.
KADIS D.O.O.
KAMIS, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
KANAL A D.D.
KARATE KLUB SLOVENJ GRADEC
KD MAVRIČNO GLEDALIŠČE
KEGLJAŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO
KGZ KOOPERACIJA D.O.O.
KIDRIČ IN DRUGI D.O.O.
KIRKA ZASTOPANJE D.N.O
KLIN D.O.O.
KLUB LJUB. ŠPOR. IN OKR. GOLOBOV
KLUB ŠTUDENTOV ŠMARSKE REGIJE
KLUB TAJNIC GORENJSKE
K-MAN PROMET, TRG., STORITEV D.O.O.
KMEČKI MLIN D.O.O.
KOBEX D.O.O.SEŽANA
KOCKA D.O.O.
KOLOS-MARKETING D.O.O.
KONSTRUKTOR MAGAJNE D.O.O. SOLKAN
KOPAČ S.T. D.O.O.
KORAŽIJA COMPANY, AVTO ŠOLA, D.O.O.
KOVIČ D.O.O.
KOZJANSKI NOGOMETNI KLUB ODRED
KPR BREZNICA D.O.O.
KREK RIBNO D.O.O.
KROPLES D.O.O.
KRŽIČ & CO. D.O.O.
KUD FRANCE ZBAŠNIK
KULTURNO DRUŠTVO A. STEFANCIOSA

02053-0053988738
06000-0001121522
02059-0017655930
02053-0015861433
04202-0000229827
02312-0019820504
03125-1012196688
02010-0015218781
06000-0025965938
02222-0011139049
02980-0013264813
90672-0000028870
19100-0010068266
06000-0059986748
33000-6651845898
05100-8000038986
02042-0016198853
04750-0000240514
10100-0034870816
03179-1000000948
06000-0511333471
10100-0032633608
02013-0020056509
06000-0083781430
07000-0000045583
02056-0050123744
10100-0034872271
02045-0015539009
18304-0011147013
02013-0016368763
03138-1000003442
06000-0068127085
02970-0020259973
03179-1000001142
02045-0018711782
02060-0017569357
03134-1000001116
20470-0017447826
06000-0008066722
02970-0019994872
14000-0591937150
06000-0353873759
02010-0017513413
07000-0000049172
02970-0010664636
06000-0145055748
07000-0000154902
02053-0089297708
04202-0000473588
10100-0034870234
05100-8010114182
02053-0017572707
04750-0000474963
90672-0000028773
06000-0075376962
18302-0016715105
06000-0024065611
03139-1000002811
24400-9004142102
04515-0000181510
03170-1000000419
03114-1000000544
06000-0008206693
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KULTURNO DRUŠTVO LEŠE
KULTURNO DRUŠTVO ŠENTANEL
LALA D.O.O.
LANINI D.O.O.
LARA D.O.O.
LARGO INTERNATIONAL D.O.O.
LAUFER TEAM D.O.O.
LAUREX D.O.O.
LD MAMUT KAMNIK
LESMI TERŠEK IN OSTALI D.N.O.
LIDEXTRANS D.O.O.
LIKI D.O.O.
LIKOVNO DRUŠTVO PETRA LOBODE
LIKU KRANJ D.O.O.
LINGUA, D.O.O. ROGATEC
LIRA-SOUND, D.O.O. ROGAŠKA SLATINA
LIVAR D.D.
LONG LONGAR & CO. D.N.O.
LOVSKA DRUŽINA ROGATEC
LOVSKA DRUŽINA TRNOVSKI GOZD
LS TRADE D.O.O.
LTV SLOVENIJA GIZ
LUPINCA D.O.O.
M&M INTERCOM, D.O.O. LJUBLJANA
MA & JA D.O.O.
MAC-ŽELEZNIK & CO.D.O.O.
MADA D.O.O.
MAI D.O.O. LJUBLJANA
MAJCEN IN MAJCEN, D.N.O.
MAKRO 5 D.O.O.
MAKRO 5 TRADING D.O.O.
MAMA’S MLINAR MARJETA & IVAN, D.N.O.
MARTINA D.O.O. SELCA
MAXIM TRADE D.O.O.
MC – D.O.O.POBEGI, KOPER
MC-METAL, D.O.O.
MEDIA D.O.O., LJUBLJANA
MEDICO OPTIKA KALAN D.O.O.
MEDISAN D.O.O.
MESNINE ŽERAK, D.O.O.
MESTNA OPTIKA D.D.
METALSTROJ D.O.O.
MHE D.O.O.
MIKA DOM D.O.O. CELJE
MIND & VALUE D.O.O.
MIPEX D.O.O. DIVAČA
MIZARSTVO HUMAR-PICULIN D.O.O.
MONETA IN D.O.O.
MULTI COMMERCE D.O.O.
MURIĆ PROMET D.O.O.
N TRADE D.O.O.
NAIX D.O.O.
ND TRIGLAV 2000 KRANJ
NEPREMIČNINE LIK D.O.O.
NEREIDA D.O.O.
NIAGARA TIM D.O.O.
NIPROX NIKOLIĆ & CO. D.N.O.
NORIK TRADE D.O.O.
NOVAK & CO. D.N.O.
NOVAMARK D.O.O. KOPER
NS2 KASTELIC K.D.
NSDLU SINDIKAT FPP PORTOROŽ
OBČINSKA KULT. ZVEZA MEDVODE
OBUTEV D.O.O.
OD A-Ž TRADE, D.O.O.

20470-0017116280
20470-0014835907
02083-0015303474
02373-0089049713
02053-0013756436
05100-8010124464
03131-1000001263
05100-8010112339
02312-0013069789
24401-9004154275
24500-9003942135
03171-1009499403
18300-0014592358
03126-1000001217
06000-0058924113
06000-0079863018
02922-0020211206
02083-0014137049
06000-0008224444
04750-0000474575
02312-0016744052
02085-0011565093
02053-0012008496
02430-0051257854
02056-0017945331
06000-0057741392
04515-0000471831
05100-8000088359
06000-0108567064
10100-0000039571
10100-0011158778
02032-0020249578
07000-0000153253
03160-1000002655
10100-0011104943
02010-0011215494
02021-0019796545
07000-0000153350
03100-1000002879
06000-0115541558
20470-0016663387
02312-0011970682
07000-0000154320
06000-0143795039
03134-1000001019
10100-0034873338
14000-0588971569
02312-0051640966
03100-1061096777
05100-8010124852
04202-0000473297
02083-0019668668
05100-8010125434
06000-0075975937
03106-1000001712
02045-0019939317
02031-0010720056
10100-0029000473
18304-0090616203
10100-0034878964
02058-0050513274
10100-0034867906
02021-0012285253
14000-0575209403
02024-0054114319
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ODAKO D.O.O.
OLAF BLED D.O.O.
OLIMP D.O.O.
OPTIKA VID D.O.O.
OPTIMAL D.O.O. SEŽANA
OREL & CO. D.N.O.
OSWALD D.O.O.
PAH D.O.O.
PAHL D.O.O.
PAMAKS D.O.O.
PAMIS D.O.O.
PAMP D.O.O.
PANTERA D.O.O.
PAPIRKO D.O.O.
PAR D.O.O.
PD VLADIMIR NAZOR PODČETRTEK
PERT-BASARIČ IN BASARIČ, D.N.O.
PGD BIZELJSKO
PGD CERKNO
PGD GORENJE VRHPOLJE
PGD HRUŠEVO
PGD KEBELJ
PGD KOSTRIVNICA
PGD LJUBNO
PGD MOSTE
PGD STARŠE
PGD STUDENEC
PGD SV. FLORIJAN
PGD ŠPITALIČ
PGD TACEN
PGD VOJNIK
PGD ZREČE
PICEA D.O.O. POSTOJNA
PINK-ŠTERMAN IN DRUGI, D.N.O. MS
PINSS D.O.O.
PITAGORA, D.O.O. ROGAŠKA SLATINA
PLANIKA KRANJ D.D.
PLANINSKO DRUŠTVO KRANJSKA GORA
PLANINSKO DRUŠTVO SLOGA ROGATEC
PLINARNA MARIBOR D.D.
PODAR D.O.O.
POKA D.O.O. KAMNIK
POLHARSKO DRUŠTVO BREZOVI DOL
POLICIJSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SOTLA
POMURSKI EKOLOŠKI CENTER
PONUDBA D.O.O.
POPULINI, OBL., PROIZV., TRG. D.O.O.
PREMETOVC D.O.O.
PREMIK PLUS D.O.O.
PREŠA D.O.O.
PRO COMMERCE D.O.O.
PROEL D.O.O.
PROFI D.O.O. LJUBLJANA
PROKON & CO D.O.O.
PROMET OREL D.O.O.
PROST. IND. GAS. DRUŠTVO DONIT
PROSVETNO DRUŠTVO PRVENCI-STRELCI
PROTO RUDOLF D.O.O.
PUŠNIK-NOVLJAN, OKULISTIKA, D.O.O.
QUALIS GODEC K.D.
R TRADE D.O.O. ŠKOFJA LOKA
RADIO KLUB ŠKOFJA LOKA
RADIOKLUB PIRAN
RADIOKLUB PTUJ
RADIOKLUB ZG. TUHINJ

03106-1000001518
07000-0000154514
10100-0034870622
07000-0000153641
10100-0034860437
02015-0035474561
04750-0000474866
05100-8010124270
02053-0015101050
04515-0000222638
03108-1000000935
02018-0011119460
02056-0089634733
18300-0012386675
02027-0018958268
06000-0007439035
06000-0113527935
03157-1000000765
04752-0000473119
02970-0015629290
02018-0014582942
04430-0000471728
06000-0008216393
07000-0000154417
02312-0019077775
04515-0000472204
18302-0010933129
06000-0030350047
02312-0014627027
02032-0013718762
06000-0007606651
06000-0003724905
10100-0034870040
02496-0089612106
04750-0000461383
06000-0106974809
03138-1002705571
07000-0000154126
06000-0006673705
04515-0000473480
02059-0018256166
02312-0010570875
02011-0091018994
06000-0145305038
02340-0011101645
03118-1000001027
02010-0010767548
07000-0000153447
02045-0050112816
02068-0016148788
07000-0000009111
04515-0000182868
02022-0017412527
20470-0035821760
02053-0012089103
02021-0016816123
04202-0000472424
02054-0020122012
02970-0018324823
02045-0011073420
07000-0000059163
07000-0000152962
10100-0034849379
04202-0000474170
02312-0012706621
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RAFISON D.O.O.
RAFTING ZVEZA SLOVENIJE
RAGAZZO, P.O. PODR. LJUBLJANA
RAVENNA INŽENIRING D.O.O.
REAN D.O.O.
REKREACIJSKO NOGOMETNO DRUŠTVO
KAŠARIJA TEAM
RESULT D.O.O.
REV D.O.O.
RGR INTERNATIONAL, D.O.O., VELENJE
RIRO D.O.O.
ROGEL METAL D.O.O.
ROTI RAZVOJ, ORG., TRŽ., INŽ., D.O.O.
S & CO KRANJ D.O.O.
S & K COMPANY D.O.O.
S.M.P. MIX D.O.O.
SABADIN D.O.O.
SABOL IN DRUŽBENIKI D.N.O.
SABONING D.O.O.
SANAX INTERIER D.O.O.
SARAMATI ELMAZ IN SAFET D.N.O.
SCHLEPE D.O.O.
SEACARRIER S D.O.O.
SECA PLAST D.O.O.
SEKOP D.O.O. LESCE
SGA D.O.O.
SI D.O.O.
SILVAPRODUKT D.O.O.
SIMI D.O.O.
SIMŠIČ & IRENAS D.N.O.
SIND. ZAVODA KNJIŽ. JOŽETA MAZOVCA
SINDIKALNA ORGANIZACIJA KREKOVE
BANKE D. D. MARIBOR
SINDIKALNA SKUPINA CTK
SINDIKAT BANKE SLOVENIJE
SINDIKAT DEL. MU MESTNE OBČINE LJ
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAV. NEGI SLO
SINDIKAT DRUŽBE VARNOST VIČ
SINDIKAT GRAFIKA SOČA NOVA GORICA
SINDIKAT JP KOMUNALA ČRNOMELJ
SINDIKAT KNG SLOVENIJE JOHNSON
CONTROLS NTU
SINDIKAT KOVINAR JESENICE
NEODVISNOST KNSS
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE
KRANJSKA GORA
SINDIKAT PODJETJA COMWARE D.O.O.
SINDIKAT PODJETJA SET
SINDIKAT PODJETJA TEHTNICA ŽELEZNIKI
SINDIKAT SMO OS SVPP
SINDIKAT STROJEVODIJ OO ZIDANI MOST
SIP D.O.O.
SIPPIT D.O.O.
SKLAD DELA POSAVJE
SLANC TRGOVINA D.O.O.
SLOGAS D.O.O.
SMG, D.O.O.
SMUČARSKO SKAKALNI KLUB MENGEŠ
SOL INTERNATIONAL D.O.O.
SOM GOSTINČAR & CO. D.N.O.
SO-RA D.O.O.
SPL – D.P. D.D.
SPL D.D.
SPRINGMAY D.O.O. SOLKAN
SPT D.O.O.

17000-0000054066
02430-0017061474
02060-0013489537
33000-1179499233
02053-0012033134
07000-0000154805
02970-0020241543
03127-1000000877
06000-0091052065
02312-0014944120
02426-0019050558
02010-0015508520
07000-0000050627
04515-0000473383
02010-0014683535
03135-1000001940
18302-0051434315
04515-0000471152
18301-0090428461
02426-0051455542
02042-0015032816
10100-0000005427
10100-0000040929
07000-0000060133
02312-0035081417
03134-1011133418
02058-0016800633
03106-1000001615
02043-0015980554
02012-0010828851
24100-9004185708
02083-0018627664
02222-0012101192
02083-0015897890
03100-1000002782
02053-0017983696
04750-0000475448
03154-1000002367
20470-0019755456
07000-0000154708
07000-0000152865
02042-0016044332
02034-0012119522
07000-0000155096
05100-8010125143
03158-1000000425
02011-0015683653
02019-0017175024
02980-0053906649
02058-0035802642
02053-0017610246
02036-0012759236
18301-0014055026
02011-0012691688
03100-1012194809
06000-0067218195
02922-0035079948
05100-8010122912
02241-0051621553
04515-0000474256
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Transakcijski račun v banki

STANDOM D.O.O.
STENKO D.O.O.
STERN, D.O.O. LJUBLJANA
STINGER D.O.O.
STRAMEX-PET D.O.O.
STRELSKO DRUŠTVO ROMBON BOVEC
STURMI TOVARNA POHIŠTVA D.O.O.
SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
SVIZ JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE
SVIZ O.Š. HORJUL
SVIZ OSNOVNA ŠOLA LOČE
ŠENGAR D.O.O.
ŠPIK D.O.O.
ŠPORTNA ZVEZA JESENICE
ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA
ŠPORTNO DRUŠTVO 15. MAJ
ŠPORTNO DRUŠTVO FAJTI HRIB
ŠPORTNO DRUŠTVO II. OŠ ROG. SALTINA
ŠPORTNO DRUŠTVO JESENICE
ŠPORTNO DRUŠTVO NAKLO
ŠPORTNO DRUŠTVO VITALIS
TAJA D.O.O.
TANA ELEKTRONIKA ŠKOFJA LOKA D.O.O.
TD KAMNICA
TECHNOL D.O.O.
TECHNOL D.O.O.
TEHNO UNIS D.O.O.
TEHNOPLAST D.O.O.
TENIS KLUB SLOVENJ GRADEC
TINGO, D.O.O, CELJE
TIVO ŠKOFJA LOKA D.O.O.
TOBO BOBNAR K.D.
TOKO-LINE D.D.
TOP STIL D.O.O.
TOPS D.O.O.
TOVARNA ASFALTA POMURJE D.O.O.
TRAK D.D.
TREPETLIKA D.O.O.
TRGOVINA PRI MARTINU D.O.O.
TRGOVINA ŠKULJ & CO D.N.O.
TRI M D.O.O.
TRILES D.O.O.
TURISTIČNO DRUŠTVO FARA
TURISTIČNO DRUŠTVO IDRIJA
TV PANORAMA D.O.O.
ULTRA-PRO ČRNOMELJ D.O.O.
UNICOPED D.O.O.
UNIPRODUKT D.O.O.
UNITAD D.O.O.
UNIVERZUM TRADE D.O.O.
USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA
UTA D.O.O., ŽIROVNICA
VA-MO, D.O.O., CELJE
VAT INŽENIRING D.O.O., CELJE
VENEA T.M. D.O.O.
VERIS D.O.O.
VESLAŠKI KLUB PIRAN
VESTA-S NOVO MESTO D.O.O.
VETERINARSKI DOM DOMŽALE D.O.O.
VIAP D.O.O.
VIFRAS D.O.O., LJUBLJANA
VITALIS E-STYLE D.O.O.

02043-0015020545
18309-0012044503
02010-0019444683
02011-0015288087
06000-0111090034
04753-0000472391
06000-0146271740
03171-1061159937
06000-0891906278
02083-0016287151
06000-0008135398
05100-8010122621
03179-1000001239
07000-0000154029
04202-0000472521
10100-0034873823
04750-0000471374
06000-0144426315
07000-0000154223
07000-0000155387
10100-0034876151
10100-0034872077
03128-1000002089
04515-0000471637
05100-8000096313
27000-0000230553
02222-0016502179
02312-0013089383
20470-0011188707
06000-0110888371
07000-0000050336
18309-0050769037
18300-0012575437
03160-1000002558
03128-1000001992
04883-0000473878
18300-0011526867
02053-0018189239
02053-0015205810
07000-0000153059
24300-9003384291
02053-0012660724
04752-0000474380
04752-0000474477
25100-9707643176
03154-1000002270
25100-9705487157
03118-1000000833
03104-1000001228
02426-0011694369
03103-1000000598
05100-8010125337
06000-0108843223
06000-0084287770
04750-0000466330
05100-8000005230
10100-0034857915
03151-1000000380
18300-0050598176
18308-0014063704
02021-0012816425
03100-1061178451

Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

VREČERJEVA USTANOVA
VRM D.O.O. KAMNIK
WEGGA D.O.O.
WELD D.O.O.
WINKL D.O.O. BLED
YUGO BOX MANUFACTURING D.O.O.
ZAJC & ANDRIČ D.N.O.
ZAJC D.O.O.
ZALOŽBA TUMA D.O.O.
ZDRUŽ. ČASTIVRED. VINSKEGA KONVENTA
SV. URBANA
ZDRUŽ. SLOV. ČASTNIKOV
OBMOČNO ZDR. N. G.
ZDRUŽENJE ČASTNIKOV LJUBLJANA
ZDRUŽENJE EKOLOŠKIH PRID. DETELJICA
ZDRUŽENJE PRIDELOVALCEV VRTNIN
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOM.
ROG. SL.
ZLOT D.O.O.
ZSSS – OBMOČNA ORGANIZACIJA
PODRAVJA
ZSSS IMP MONTAŽA MARIBOR
ŽBRINCA D.O.O. SEŽANA
ŽIBA D.O.O.
ŽIVAS COMMERCE D.O.O., LJUBLJANA
ŽKKŠ ŠOŠTANJ

06000-0906105332
02312-0017528006
02053-0089073347
18301-0050973323
07000-0000154611
03179-1000001045
02034-0089524261
02021-0015493334
02970-0011985291
10100-0034864802
04750-0000471277
02017-0011717320
06000-0880891055
06000-0894606079
06000-0008166341
27000-0000052655
04515-0000473771
04515-0000472607
10100-0034872756
02034-0011150492
02021-0011787449
02426-0019013310

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 11. 3. do 17. 3. 2002
so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/.
Ljubljana, dne 5. marca 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
888.

Odločba o ustanovitvi in imenovanju članov
Odbora za ustvarjanje gospodarske osnove za
avtohtoni narodni skupnosti

Na podlagi 7.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS št. 67/01) izdaja Uprava Javnega
sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja

ODLOČBA
o ustanovitvi in imenovanju članov Odbora
za ustvarjanje gospodarske osnove
za avtohtoni narodni skupnosti
1. člen
S to odločbo se ustanovi Odbor za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (v nadaljevanju: odbor).

Uradni list Republike Slovenije
Odbor se ustanovi za pripravljanje predloga letnega
programa ter za oblikovanje predlogov za javni razpis, in
sicer za sredstva iz naslova kupnine, namenjena za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnost ki
se zbirajo na posebnem računu Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljevanju: javni sklad).
2. člen
V odbor so imenovani:
1. kot predstavnika italijanske narodne skupnosti:
– poslanec italijanske narodne skupnosti v Državnem
zboru RS, Roberto Battelli oziroma njegov pooblaščenec/pooblaščenka,
– predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, Silvano Sau oziroma njegov pooblaščenec/pooblaščenka;
2. kot predstavnika madžarske narodne skupnosti:
– poslanka madžarske narodne skupnosti v Državnem
zboru RS, Marija Pozsonec oziroma njen pooblaščenec/pooblaščenka,
– predsednik Pomurske madžarske narodnostne samoupravne skupnosti, Tomka Gyorgy oziroma njegov pooblaščenec/pooblaščenka;
3. kot predstavnika pooblaščenih regionalnih razvojnih
agencij, pristojnih za narodnostno mešani območji:
– direktor regionalne razvojne agencije Mura, Danilo
Krapec oziroma njegov pooblaščenec/pooblaščenka,
– direktor regionalnega razvojnega centra Koper, Giuliano Nemarnik oziroma njegov pooblaščenec/pooblaščenka;
4. kot predstavnik javnega sklada:
– direktor sektorja za izvajanje spodbud v Javnem skladu, Franc Florjančič oziroma njegov pooblaščenec/pooblaščenka.
3. člen
Imenovanje velja do preklica.
4. člen
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Št.
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Dogovor o spremembah in dopolnitvah
dogovora o oblikovanju slovenskih medbančnih
obrestnih mer

Na podlagi 4.b člena zakona o predpisani obrestni
meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list
RS, št. 45/95 in 109/01) sklepajo
Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva
2, Ljubljana
ter banke
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana,
Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, Maribor,
SKB banka d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana,
Banka Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, Koper,
Abanka d.d., Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana,
Banka Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, Celje,
Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova 1, Kranj,
Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana,
Krekova banka d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Ljubljana,
Banka Vipa d.d., Nova Gorica, Erjavčeva ul. 2, Nova
Gorica

DOGOVOR
o spremembah in dopolnitvah dogovora
o oblikovanju slovenskih medbančnih
obrestnih mer
(z metodologijo za izračun)
1. člen
V dogovoru o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer (v nadaljavanju: dogovor), ki so ga podpisnice
sklenile 19. 12. 2001 (Uradni list RS, št. 2/02) se v prvem
odstavku 6. člena doda nova zadnja alinea, ki se glasi:
»– 1 leto (oznaka SMOM1L).«
2. člen
Ta sprememba dogovora začne veljati, ko jo podpišejo
Združenje bank Slovenije in sodelujoče banke.

nije.
Ribnica, dne 4. februarja 2002.
Predsednik
Uprave Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja
Bojan Dejak l. r.

3. člen
Ta dogovor podpiše direktor Združenja bank Slovenije,
sodelujoče banke pa k njemu pristopijo s pristopno izjavo.
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
Združenje bank Slovenije
Direktor
Dušan Hočevar l. r.
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OBČINE

SLOVENSKE KONJICE
890.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske
Konjice (Kongrad, Kostroj, Mizarstvo, Elektro)

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi
39. člena in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter v skladu s 16. členom statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) na 28. seji
dne 21. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta industrijske cone Slovenske Konjice
(Kongrad, Kostroj, Mizarstvo, Elektro)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev
dela zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice (Kongrad, Kostroj, Mizarstvo, Elektro) v nadaljevanju:
sprememba in dopolnitev ZN, ki jo je izdelal Studio list
d.o.o., Celje, pod št. proj. 937/01, v oktobru 2001 in je
sestavni del tega odloka.
2. člen
Sestavni del tega odloka so vsa soglasja, ki so jih k
projektu iz 1. člena tega odloka podali pristojni organi in
organizacije.
II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE
3. člen
Območje sprememb in dopolnitve ZN zajema parc. št.
1512, 935/7, 1514/5 k.o. Konjice. Ureditveno območje
meri 1.422 m2. Meja območja sprememb in dopolnitev ZN
je razvidna na grafični podlogi št. 3 v projektu iz 1. člena
tega odloka.
III. NAMEMBNOST OBMOČJA
4. člen
Sprememba in dopolnitev ZN je izdelana skladno s
prostorskimi sestavinami – zasnovami iz dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu 1998, ki v zasnovi
namenske rabe prostora opredeljuje obravnavane površine
kot obrtno-proizvodne površine.
5. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN je namenjeno
gradnji prizidka in nadgradnji obstoječega objekta namenjenega šiviljski dejavnosti.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
Pogoji za oblikovanje prizidka in nadgradnje
6. člen
Lokacija prizidka je na severovzhodni strani obstoječega objekta. Nadzidava je izvedena nad obstoječim objektom, in sicer v osi novonastalega tlorisa. Prizidek širine 10 m
in dolžine 42,25 m je namenjen razširitvi obstoječe proizvodnje, ki je sedaj prostorsko utesnjena.
Prizidani del obsega klet in pritličje. Nad obstoječim
pritličjem in delno prizidkom je izvedena nadzidava v katero
bo prav tako razširjena proizvodnja. V nadzidanem delu bodo ob Tovarniški cesti locirani pisarniški prostori.
Namembnost:
prizidek – klet skladišče materiala
prizidek – pritličje razširitev obstoječe proizvodnje
nadzidava razširitev obstoječe proizvodnje
pisarniški prostori.
Objekt bo grajen klasično. Streha bo vzdolžna simetrična dvokapnica, v dveh višinskih nivojih, s smerjo slemen
SZ – JV in v naklonu spodnji del 10 stopinj, zgornji pa 20
stopinj. Kritina bo pločevina v temno rdeči barvi.
Izpostavljena lokacija ob cesti narekuje skrbno arhitektonsko oblikovanje fasad. Severovzhodna fasada bo členjena z okenskimi odprtinami, podobno kot obstoječa jugozahodna fasada. Na jugovzhodni fasadi ob Tovarniški cesti bo
poudarek na zastekljenem stopnišču in novem vogalnem
vhodu za obiskovalce. Fasade bodo obdelane v pastelni
barvi.
7. člen
Toleranca pri tlorisnih merah je ±0,50 m v obeh smereh objekta; pri tem je upoštevati odmike kot so opredeljeni
v projektu iz 1. člena tega odloka.
Višinski gabarit ima dopustno toleranco ±0,50 m.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
8. člen
Promet
Prometna zasnova na območju sprememb in dopolnitev ZN ostane skladno s prometno zasnovo iz osnovnega
ZN. Ohranjajo se vsi obstoječi dostopi za zaposlene in dostava z jugozahodnega dvorišča. Doda pa se vhod za stranke na jugovzhodni strani. Ohranjajo se vsa obstoječa parkirišča na obstoječem dvorišču.
9. člen
Kanalizacija
Obstoječi objekt ima urejeno fekalno kanalizacijo. Do
povečanja količine fekalij ne bo prišlo. Potrebno pa bo izvršiti prestavitev obstoječe greznice.
Meteorne vode s strešin bodo vodene preko obstoječega meteornega kanalizacijskega sistema in novega dela
ob novem prizidku. Na asfaltiranih površinah ni posegov v
obstoječo meteorno kanalizacijo.
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10. člen
Vodovod
Obstoječi objekt je že priključen na mestni vodovod.
Ker se poraba vode ne bo bistveno povečala, obstoječega
priključka ni potrebno rekonstruirati.

20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati za
območje, ki je opisano v 3. členu tega odloka, odlok o
sprejetju ZN industrijska cona Slovenske Konjice (Kongrad,
Kostroj, Mizarstvo, Elektro).

11. člen
Elektrika
Obstoječi objekt je že opremljen z električnim priključkom, zato je potrebno rekonstrukcijo le-tega izvesti v skladu
z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pod strokovnim nadzorom upravljalca.

21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

12. člen
TK omrežje
Objekt že ima izveden hišni priključek.
13. člen
Ogrevanje
Obstoječi objekt je opremljen s centralnim radiatorskim ogrevanjem, vezanim na lastno kotlovnico na lahko
kurilno olje.
14. člen
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov sta urejena z občinskim
odlokom. V obravnavanem območju je način zbiranja urejen
s posodami za smeti, oziroma kontejnerskim odvozom.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA
15. člen
Predviden prizidek in nadgradnja obstoječega objekta
s svojo namembnostjo ne bo povzročal novih virov prekomernega hrupa in onesnaževanja zraka.
16. člen
V zasnovi spremembe in dopolnitve ZN so upoštevani
pogoji s področja varstva pred požari; k objektu je omogočen dovoz urgentnih vozil po lokalni cesti in na dvorišče
objekta.
17. člen
Pri izvedbi objekta je upoštevati pogoje geološkega
poročila.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA
18. člen
Investitor mora pri izvajanju sprememb in dopolnitev
ZN, pri gradnji in pri uporabi objekta, naprav in izrabi zemljišča upoštevati:
– določbe lokacijskega dovoljenja oziroma enotnega
dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka,
– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objekta po tem odloku.
Za komunalno opremo zemljišč je odgovoren investitor
objekta v območju obravnavane spremembe in dopolnitve ZN.
VIII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so na
vpogled pri pristojnemu organu Občine Slovenske Konjice
in Upravne enote Slovenske Konjice.

22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-11/01-9204
Slovenske Konjice, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

SODRAŽICA
891.

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Sodražica

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, Uradni list RS, št.
15/91), 19. člen zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št.
50/90, 10/91, 13/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00),
15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št.
44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 24.
redni seji dne 6. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo varstveni pasovi virov pitne
vode na območju Občine Sodražica in ukrepi za zavarovanje
zalog ter zdravstvene ustreznosti pitne vode iz teh virov.
2. člen
S tem odlokom se zavarujejo naslednji vodni viri:
1. zajetje Lahki studenec,
2. zajetje Studenčevka-Sušje; spodnji,
3. zajetje Lipovšica,
4. zajetje Trhlenov studenec,
5. zajetje Žaga-Gora,
6. zajetje Potoki-Gora
7. zajetje Ciganka
8. zajetje Podklanec,
9. zajetje Podgora,
10. zajetje Hrib-Žimarice (zajetje in drenaža)
11. zajetje Jelovec,
12. zajetje Globel-Žlebec
13. zajetje Kotel,
14. zajetje Globoka dolina-Novi pot,
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15. zajetje Izver,
16. zajetje Podstene,
17. Zajetje “Vrtina S-1”
18. Zajetje “Vrtina S-2”
19. Zajetje “Vrtina S-3”
20. Zajetje “Vrtina S-4”
21. Zajetje “Vrtina S-5”
22. Zajetje “Pod Kržeti-1”
23. Zajetje “Vrtina RD-1/01”
24. zajetje “Kuparjevo”
25. zajetje Ograda.

3. člen
Meje varstvenih pasov so določene na podlagi strokovnih podlag za zavarovanje vodnih virov in študiji “Hidrogeološke razmere na območju Občine Sodražica – osnove za
izdelavo sanacijskih programov zajetij pitne vode za glavni in
lokalne vodovode in strokovne podlage za zavarovanje vodnih virov”, ki jih je izdelalo podjetje Hidroconsulting, d.o.o.,
Dragomer, v letu 2001.
Kartografsko gradivo, ki vsebuje hidrogeološke podatke na topografskih kartah v merilu 1:5000 in katastrske
karte v merilu 1:5000 z vrisanimi mejami varstvenih pasov
so sestavni del tega odloka in so na vpogled pri pristojni
službi Občine Sodražica.
II. VARSTVENA OBMOČJA
4. člen
Območje varovanja pitne vode, ki ga varujemo s tem
odlokom, je razdeljeno na naslednje varstvene pasove:
– najožji varstveni pas (območje 1),
– ožji varstveni pas (območje 2),
– širši varstveni pas (območje 3).
Najožje varstveno območje (območje 1) je območje z
najstrožjim režimom varovanja. Obsega neposredno okolico
objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer je možna naključna ali
namerna poškodba vodovodnega objekta ali okužbe pitne
vode. Po pojavu onesnaževanja tako rekoč ni časa za preprečitev vstopa nevarnih snovi v vodovodni sistem.
Ožje varstveno območje (območje 2) je območje s
strogim režimom varovanja in obsega prostor, kjer obstaja
možnost hitrega onesnaževanja vodnega vira. To pomeni,
da po pojavu onesnaževanja tako rekoč ni časa za preprečitev vstopa vodi nevarne snovi v vodonosnik, je pa na voljo
določen čas za preprečitev vstopa nevarnih snovi v omrežje.
Širše varstveno območje (območje 3) je območje z
blagim režimom varovanja in zajema celotno napajalno območje vodonosnika (odvisno od hidroloških in hidrogeoloških razmer ter izrabe vodonosnika), iz katerega se podzemna voda pretaka v smeri zajetja in območja, od koder se
lahko onesnažene površinske vode iztekajo na napajalno
območje vodonosnika ali pa se podzemna voda sosednjega
vodonosnika pretaka na napajalno območje obravnavanega
vodonosnika.
III. VARSTVENI UKREPI
5. člen
Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, prepovedi in
obveznosti, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za oba
ostala varstvena pasova, kar pa je dovoljeno za ožji in najožji
varstveni pas, pa je dovoljeno tudi za širši varstveni pas.
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Ukrepi v najožjem varstvenem območju
6. člen
Najožji varstveni pas (območje 1) obsega objekte in
neposredno okolico zajetja oziroma črpališča. Zemljišče območja najožjega varstvenega pasu je v lasti upravljavca vodovoda ali občine. Območje mora biti fizično zavarovano in
opremljeno z opozorilno tablo. Vstop v to območje je dovoljen upravljavcu vodovoda, pristojnim inšpekcijskim organom ter pooblaščenim osebam zdravstvene organizacije, ki
spremlja in nadzoruje kakovost pitne vode.
V najožjem varstvenem območju ni dovoljena uporaba
kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin,
uničevanja podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje.
Ukrepi v ožjem varstvenem območju
7. člen
a) V ožjem varstvenem območju (območje 2) je prepovedano:
– graditi naftovode in plinovode,
– graditi proizvodne, obrtne in servisne objekte,
– graditi energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na
vodni vir,
– graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte
ter industrijske zgradbe in živinorejske farme,
– graditi pralnice avtomobilov,
– uporabljati fitofarmacevska sredstva, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji,
opredeljeni v predpisih o zdravstveni ustreznosti pitne vode,
– graditi nove silose za siliranje zelene krme (na obstoječih je treba preveriti prepustnost za vodo),
– graditi nove hleve in farme za gojenje velikih in malih
živali,
– graditi gnojne jame,
– polivati gnojevko ali gnojnico, odplake in blato iz
čistilne naprave, komposte z neomejeno uporabo in mulje iz
industrijskih usedalnikov, rečnih strug in jezer,
– uporabljati rudninska, živinska in druga organska gnojila, ki vsebujejo dušik,
– graditi namakalne sisteme,
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in
škodljivih snovi,
– graditi nove prometnice (obstoječe prometnice je
treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo
odtekale v vodonosnik),
– izvajati tranzitni promet z nevarnimi snovmi,
– ponikati odpadke vode,
– uporabljati zbiralnik odpadne vode (greznice) z odtokom v tla ali vodotoke,
– graditi komunalne čistilne naprave za odpadne vode,
– graditi ponikovalnice za komunalne odpadne vode,
padavinske vode s cestišč in onesnaženo padavinsko vodo
s strešin (upoštevati je treba uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaženja; Uradni list
RS, št. 35/96),
– graditi objekte, ki zmanjšujejo količino vodnega vira,
– graditi odlagališča in pretvorne postaje komunalnih in
posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– graditi pokopališča,
– graditi bencinske servise,
– graditi podzemna skladišča,
– odpirati kamnolome, glinokope in peskokope (obstoječe je treba sanirati in zapreti),
– izkopavati prod ob in iz vodotoka,
– graditi gozdne ceste in vlake brez vodnogospodarskega soglasja,
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– izvajati golosečnjo v gozdovih (gozdove je treba prekvalificirati varovane gozdove s sanitarno sečnjo),
– pri spravilu lesa in transportu lesa uporabljati tehnologijo, ki ne povzroča poškodbe na tleh,
– odlagati komunalne in posebne odpadke (divja odlagališča je treba sanirati),
– odlagati stare avtomobile,
– vrtati raziskovalne vrtine z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva,
– vrtati vrtine za toplotne črpalke izmenjevalce na podlagi uporabe podtalnice,
– povečati črpanje iz vodnjakov izven vodovodnega sistema.
b) V ožjem varstvenem pasu je pod posebnimi pogoji
dovoljeno:
– graditi stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidanih površin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na tem območju, če je urejeno odvajanje in čiščenje
odplak,
– adaptirati stanovanjske hiše in gospodarske objekte
pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi,
– graditi nadomestne objekte z odstranitvijo prejšnjih,
– obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se lahko
ohranijo, vendar ne smejo povečevati svojega obsega. Urediti
je treba varen odtok voda in odvoz nevarnih odpadkov,
– graditi objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev (hlev z urejenimi gnojišči, silosi itn.),
– graditi skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3
(enoplaščna cisterna in za vodo neprepustna železobetonska lovilna jama),
– obstoječa živina se lahko ohrani, število živine mora
biti v skladu z uredbo, gnojišča pa morajo biti urejena, da ni
možnosti ponikanja in prelivanja gnojnice,
– zmerna uporaba hlevskega gnoja (največ 10 t/ha/letno zrelega hlevskega gnoja) na podlagi potreb rastlin v času
od spravila posevka do 15. februarja (glej Kmetijstvo na
vodovarstvenih območjih, Kmetijski inštitut Slovenije 1994),
dovoljeno pa je PK-gnojenje v skladu z gnojilnim načrtom,
– graditi plinovode,
– graditi prepustno javno in interno kanalizacijsko omrežje in nanj priključiti vse objekte, pri katerih ni možno odvajati
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, skladno s
strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (te greznice so začasne, in sicer do graditve javne kanalizacije). Odvoz
odpadne vode mora organizirati upravljalec vodovoda.
V ožjem varstvenem območju mora biti rekonstrukcija
obstoječih cest opravljena tako, da ob incidentih morebitne
razlite tekočine ne morejo pronicati od podzemne vode.
Greznice in gnojišča je treba preurediti tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico oziroma prelivanja na površino
(glej strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic; Uradni
list SRS, št. 10/85).
V ožjem varstvenem pasu je treba opremiti ceste z ustrezno signalizacijo (opozorilne table, zmanjšanje hitrosti vozil).
V ožjem varstvenem pasu se priporoča sprememba
namembnosti površin z zaraščanjem v gozd.
Poleg navedenih ukrepov se lahko, na podlagi predhodnih strokovnih mnenj in presoje vplivov na podzemno vodo, v ožjem varstvenem pasu prepovedo še druge dejavnosti in posegi, ki bi ogrožali kakovost in količino vodnega vira.
Ukrepi v širšem varstvenem pasu
8. člen
a) V širšem varstvenem pasu je prepovedano:
– uporabljati zaščitna sredstva in gnojišča, ki vsebujejo
strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncen-
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traciji (ogrožajo vodni vir) in so opredeljena v predpisih o
zdravstveni ustreznosti pitne vode,
– polivati gnojnico, gnojevko, odpadno blato in blato iz
čistilne naprave,
– uporabljati hlevski gnoj v času od spravila posevkov
do 1. februarja (enkratna ali skupna letna količina za travinje
15t/ha za poljščine 30t/ha),
– uporabljati mineralna gnojila na travinji od 15. oktobra do 31. januarja in na drugih zemljiščih v času od spravila
posevkov do 15. februarja. Odmerki dušičnih gnojil od žetve do začetka prepovedi ne smejo presegati 40 kg/ha,
– namakati kmečke površine,
– izvajati množično vzrejo živali, ki presega zgornjo mejo obremenitve na 1 ha obdelovalne površine, določeni v
uredbi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla,
– ponikovati odpadne vode,
– gnojiti tla z odpadki in odplakami,
– graditi proizvodne, energetske, obrtne in servisne
objekte, ki ogrožajo vir pitne vode,
– graditi skladišča nafte in naftnih derivatov, nevarnih
in škodljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni
rezervoar (200 m3 v zaključeni celoti),
– graditi naftovode,
– graditi nove komunalne in čistilne naprave nad
2000 EE,
– graditi objekte, ki bistveno zmanjšujejo zaloge in izdatnost vodnega vira,
– graditi odlagališča in pretvorne postaje komunalnih
in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– graditi pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na
kanalizacijo,
– graditi nova pokopališča,
– odpirati nove kamnolome, glinokope in peskokope
(obstoječe je treba sanirati tako, da obratovanje ne ogroža
podzemne vode),
– izvajati cestni tranzitni promet nevarnih škodljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi, po
nezaščitenih cestah in železnicah,
– spreminjati namembnost in dejavnost objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– izvajati krčitve in goloseke,
– graditi obore za živino,
– izvajati sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez
vednosti upravljavca vodovoda,
– izvajati posek lesa na večji površini tako, da obstaja
možnost zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,
– v gozdarstvu uporabljati fitofarmacevtska sredstva za
zatiranje gozdnih škodljivcev, razen v izrednih primerih, s
pridobitvijo soglasja zdravstvene inšpekcije in ob nadzoru
strokovnih služb,
– graditi odlagališča rabljenih avtomobilov,
– odlagati odpadke,
– vrtati raziskovalne vrtine z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva,
– vrtati vrtine za toplotne črpalke izmenjevalce na podlagi uporabe podtalnice.
b) V širšem varstvenem območju je dovoljeno:
– gradnja stanovanj in druga gradnja ter “čisto” industrijo in obrt na območju, opremljenem s kanalizacijo,
– gradnja neprepustne javne in interne kanalizacije;
staro je treba sanirati do neprepustnosti za vodo,
– gradnjo objektov za potrebe individualnih kmečkih
gospodarstev (hleve z urejenim gnojiščem, silose itd.),
– reja živine v hlevih na nastilj z največ dvajset glavami
živine in urejenim gnojiščem tako, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice ali gnojevke v nezavarovana tla in
naprej v podzemno vodo,
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– pri opravljanju kmetijske dejavnosti je treba upoštevati določila uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla,
– namakanje kmetijskih površin na podlagi izdelane
strokovne ocene o vplivu vnosa snovi v tla in naprej v podtalnico ter na podlagi dovoljenja pristojnih organov,
– izgradnja odlagališč,
– izgradnja prometnic regionalnega in državnega pomena,
– obratovanje obstoječih kamnolomov, ki morajo biti
sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevarnih snovi v
nezavarovana tla,
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– izgradnja odlagališč komunalnih odpadkov,
– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti
urejene tako, da ni ogrožena podzemna voda. Hitrost vozil,
ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi po cestah v širšem varstvenem pasu, je omejena na
40 km/h.
c) V širšem varstvenem pasu je obvezno:
– graditi za vodo neprepustno javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte; neprepustnost
mora izvajalec dokazati z atestom,
– graditi neprepustne in nepretočne greznice za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno odvajati
odpadne vode v javno kanalizacijo (skladno s strokovnim
navodilom o urejanju gnojišč in greznic). Te greznice so
začasne do zgraditve javne kanalizacije,
– graditi urejene neprepustne manipulacijske površine
z odvodom meteornih voda v kanalizacijo prek maščobnika,
– graditi lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno
vodo,
– opremiti: ceste z opozorilnimi tablami (omejitev hitrosti, Vodovarstveno območje, Izlitje javi takoj! itd.);
Pod posebnimi pogoji se lahko v širšem varstvenem
območju dovoli gradnja novih prometnic (ceste, proge), plinovodov in naftovodov ter obratovanje obstoječih ter izgradnjo novih objektov (industrijski, bencinski servis, deponije
komunalnih odpadkov) posebnega družbenega pomena.
Poleg navedenih ukrepov se lahko, na podlagi predhodnih strokovnih mnenj in presoje vpliva na podzemno vodo v
širšem varstvenem pasu prepovedo še druge dejavnosti in
posegi, ki bi ogrožali kakovost in količino vodnega vira.
IV. POSEBNI UKREPI
9. člen
Za vse posege v varstvenih območjih, ki jih omogoča in
dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja
investitor pridobiti presojo vpliva posega na vir pitne vode pri
za to pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode na
območju Občine Sodražica.
10. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na
območju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo
ogrožen vodni vir.
11. člen
Na prometnicah, ki prečkajo varstvena območja, je
treba postaviti ustrezne prometne znake za obvestilo o začetku in prenehanju posebnih režimov prehoda preko varstvenega območja. Opozorila postavi upravljavec vodnega
vira in vodovodnih objektov, ki jih je tudi dolžan vzdrževati in
odstraniti, če za to nastanejo razlogi.
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12. člen
O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posameznih varstvenih pasovih obvestijo njihove lastnike pristojne
službe Občine Sodražica.
13. člen
Skladišča nafte, naftnih derivatov in drugih nevarnih
snovi morajo biti vpisana v kataster, ki ga vodi pristojni organ
občine, inšpekcijske službe pa morajo imeti nad njimi stalen
nadzor.
14. člen
Če se z ukrepi 6., 7. in 8. člena tega odloka omeji
izraba kmetijskega ali gozdnega zemljišča, je lastnik zemljišča upravičen do povračila izpada dohodka v skladu s sanacijskim programom.
V. SANACIJSKI UKREPI
15. člen
Za ugotovitev in določitev možnih onesnaževalcev ter
uspešno sanacijo obstoječega stanja v varstvenih pasovih
virov pitne vode je treba izdelati osnove za izdelavo sanacijskih programov. Izdela jih za to usposobljena institucija na
podlagi hidrogeoloških raziskav skupaj s pooblaščeno institucijo za izvajanje nadzora nad kakovostjo pitne vode in
stanjem objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, potrdi pa
jih Občinski svet občine Sodražica v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.
Onesnaževalci v varstvenih območjih in Občina Sodražica kot nosilec razvoja komunalne infrastrukture morajo na
podlagi sprejetih sanacijskih ukrepov izdelati sanacijske programe, ki morajo vsebovati tehnično rešitev sanacije, koncept financiranja, roke za izvedbo in druge obveznosti. Pri
izdelavi sanacijskih programov morata sodelovati tudi institucija, pooblaščena za izvajanje nadzora nad kakovostjo pitne
vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo in
institucija, ki je izdelala osnove za izdelavo sanacijskih ukrepov. Sanacijski programi morajo biti izdelani v roku dveh let
po uveljavitvi tega odloka.
Sredstva za izdelavo sanacijskih programov ter njihovo
izvedbo zagotavljajo onesnaževalci (vsak za svoj program) in
Občina Sodražica za sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov in izgradnjo komunalne in druge potrebne infrastrukture.
Izvajanje sanacijskih programov mora biti vključeno v
letne plane možnih onesnaževalcev in v proračunu Občine
Sodražica.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV NA OBMOČJU
VAROVANJA PITNE VODE
16. člen
Nadzor se izvaja nad:
– stanjem zemljišč, objektov, prometnic in vodotokov,
– dokumentacijo za izvajanje posegov v prostoru zavarovanih območij,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukrepov na objektih in manipulativnih površinah,
– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih
območjih v prostorskem planu oziroma v upravnem postopku pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
Za vzdrževanje režima v varstvenih pasovih je odgovoren upravljavec vodovoda. Upravljavec vodovoda mora skr-
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beti za sistematičen pregled in analizo vode v skladu s
pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list
RS, št. 46/97) in ob sumljivih pojavih obvestiti zdravstveno
inšpekcijo.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo:
– pristojne občinske službe,
– kmetijska, zdravstvena in vodnogospodarska inšpekcija,
– upravni delavci na področju upravnih postopkov izdajanja vodnogospodarskih soglasij ter lokacijskih in gradbenih dovoljen za posega v prosto na območju varovanja pitne
vode, upravljavec vodovoda.
Kdor opazi nepravilnosti ali kršitve določil tega odloka,
mora o tem obvestiti upravljavca vodovoda oziroma pristojne
inšpekcijske službe.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
17. člen
Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno
vodo, kot posledice dejavnosti v vodovarstvenem območju,
bremenijo neposredno njihove povzročitelje.
18. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik,
ki ravna v nasprotju z določili 6., 7. in 8. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
19. člen
Upravljavec vodovoda mora v enem letu po uveljavitvi
tega odloka urediti varstvene pasove z določili tega odloka.
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22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00201-5/02
Sodražica, dne 19. februarja 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

892.

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Sodražica

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni
list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 24. redni seji dne 6. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o enkratnem prispevku za novorojence
v Občini Sodražica
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v
Občini Sodražica, določa upravičence, višino prispevka,
pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je knjižno darilo in/ali denarni znesek, namenjen v
pomoč staršem in v spodbudo starševstvu.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden
od staršev novorojenca, pod pogojem, da sta oba z novorojencem državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Sodražica.

20. člen
O režimu upravljanja z zemljišči v posameznih varstvenih pasovih obvesti njihove lastnike upravljavec vodovoda
oziroma pristojne občinske službe v roku 60 dni po sprejemu tega odloka.

4. člen
Pravica do knjižnega darila in denarnega prispevka v
višini 35.000 SIT pripada prvemu novorojencu v družini.
Pravica do denarnega prispevka pripada vsakemu naslednjemu novorojencu v družini.
Višina prispevka znaša 50.000 SIT za drugorojenega iz
prejšnjega stavka tega člena ter dodatnih 10.000 SIT za
vsakega naslednjega novorojenca iz prejšnjega stavka tega
člena.

21. člen
Po sprejemu sanacijskega programa so lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se aktivno ukvarjajo s kmetijstvom, upravičeni do povračila izpada dohodka v primeru,
da je izpad dohodka posledica ukrepov in omejitev na območju varovanja pitne vode, ki presega tiste, ki so določeni
z državnimi predpisi.
Breme omejitve rabe zemljišča se lahko vpiše v zemljiško knjigo na podlagi ugotovljenega javnega interesa, usklajenih planskih dokumentov in izplačane odškodnine iz prvega odstavka tega člena.
Nadomestilo za izpad dohodka povrne lastnikom oziroma uporabnikom zemljišč upravljavec vodovoda, ki mu mora
biti ob ceni pitne vode zagotovljen vir sredstev. Višino odškodnine izračuna kmetijska svetovalna služba.

5. člen
Upravičenec pridobi pravico do enkratnega prispevka
ob rojstvu novorojenca, potem ko je na Občini Sodražica
vložil vlogo za nagrado ter priložil zahtevane priloge. Upravičenec dobi obrazec za vlogo na sedežu Občine Sodražica.
Za uveljavljanje prispevka za prvorojenega je vlogi potrebno priložiti fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige za
novorojenca ter potrdilo o stalnem prebivališču upravičencev.
Za uveljavljanje prispevka za naslednje novorojene otroke je vlogi potrebno priložiti fotokopije izpiskov iz rojstne
matične knjige za vse otroke ter potrdilo o stalnem prebivališču upravičencev.
Vlogo lahko upravičenec vloži v roku 6 mesecev od
otrokovega rojstva.
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za vse novorojence rojene od
vključno 1. januarja 2002.
Št. 00201-2/02
Sodražica, dne 6. februarja 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.
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proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov

893.

Sklep o skupnem elektronskem naslovu

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in 30. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št.
44/99 in 80/00) izdajam

SKLEP
o skupnem elektronskem naslovu
1
Občinska uprava občine Sodražica uradno posluje s
skupnim elektronskim naslovom: obcina.sodražica@siol.net.
2
Sporočila, prejeta na naslov, naveden v 1. točki, redno
pregleduje in sprejema tajnik Občine Sodražica, na naslovu
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00201-4/2
Sodražica, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
894. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 89. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah na 27. redni seji dne 21. 2.
2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah za leto 2002 (v nadaljnem besedilu:

Proračun leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davek na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnih organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. Proračunski presežek (I.–II.)
(proračunski primanjkljaj)

303.051
42.123
26.813
18.083
7.213
1.517
–
15.400
1.922
782
–
–
12.696
8.741
8.741
–
–
1.200
1.200
–
250.896
250.896
337.166
50.912
17.645
2.439
28.429
–
2.400
36.011
3.000
20.228
3.825
8.958
–
249.484
249.484
759
759
–34.115

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

Proračun leta 2002
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752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKI DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalski deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)

Župan poroča občinskemu svetu v mesecu juliju o
izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan,
oziroma od njega pooblaščena oseba.

C) Račun financiranja

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2002

VII. ZADOLŽEVNJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU LETA 2001
34.115
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v skupni bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v
posebnem delu proračuna.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki občinskega samoprispevka,
2. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
3. prihodki občanov za sofinanciranje komunalne infrastrukture.
4. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 SIT za posamezni
namen odloča župan in o uporabi obvešča občinski svet.
5. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske
rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene,
za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva
v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne
smejo presegati 0,5% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.

9. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se bodo uporabnikom proračuna zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
11. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni na posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prerazporeditvah sredstev med različnimi postavkami
v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov;
– kratkoročnem zadolževanju za financirajne javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
13. člen
Župan lahko prevzeme obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in iz transferov ne smejo presegati 45%
sredstev skupih odhodkov 42 – investicijski odhodki in 43 –
investicijski transferi, zagotovljenih v proračunu leta 2002.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za
blago in storitve in tekoče transfere ne smejo presegati 25%
sredstev zagotovljenih v proračunu leta 2002.
14. člen
Župan lahko dolžnikom odpiše plačilo dolga do višine
20.000 SIT na podlagi zbranih podatkov, zaradi plačilne
nezmožnosti, na katere dolžnik ni mogel vplivati (požar), ali
se je dolžnik odselil neznano kam, ter da je dolžnik umrl in ni
pustil premičnega niti nepremičnega premoženja.
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4. ZADOLŽEVANJE IN POROŠTVA OBČINE
15. člen
Občina se za proračun leta 2002 za kritje presežkov
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.
Občina v letu 2002 na daje poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
V obdobju začasnega financiranja občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah v letu 2003, če bo financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 405-02/02
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franc Krepša l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
895.

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Sv. Jurij ob
Ščavnici

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in 29. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 29/00) je župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občinske uprave občine Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
Občinska uprava občine Sv. Jurij ob Ščavnici uradno
posluje z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov
je: obcina.sv.jurij@siol.net.
Sporočila prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema pisarna Občinske uprave občine Sv.
Jurij ob Ščavnici.

ŠTORE
896.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl.
US) in 16. člena ter 7. poglavja statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore
na 23. redni seji dne 28. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Štore za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Štore za leto 2001 (Uradni list RS, št. 43/01) se spremeni 2. člen, tako da glasi:
Predvideni prihodki in odhodki občinskega proračuna
za leto 2001 znašajo:
A) BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV:
I.
Prihodki
398,909.717,34
II. Odhodki
407,454.729,85
III. Proračunski presežek, primanjkljaj
(I. – II.)
-8,545.012,51
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
4,100.000,00
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
6,788.655,00
VI. Prejeta minus dana posojila in
sprememba kapitalskih deležev
(IV. – V.)
-2,688.655,00
VII. Skupni presežek, primanjkljaj
(I. + IV.) – (II. + V.)
-11,233.667,51
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje
97,442.962,03
IX. Odplačilo dolga
85,662.570,58
X. Neto zadolževanje
11,780.391,45
XI. Zmanjšanje sredstev na računu
(III. + VI. + X.)
546.723,94
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb
in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40305-0002/02-001
Štore, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-00001/2002
Sveti Jurij Ob Ščavnici, dne 27. februarja 2002.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Štore za leto 2001

897.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Štore

Na podlagi določil 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Obči-
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Št.

ne Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski
svet občine Štore na 23. redni seji dne 28. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Štore
1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Štore (Uradni list RS, št. 8/00 in 75/01) se za 24.b členom
doda 24.c člen, ki glasi:
24.c člen
Taksa iz 24.a člena se odmerja za tekoče leto. Spremembe nastale v tekočem mesecu, se upoštevajo po uradnih podatkih, od prvega v naslednjem mesecu. Glede odmere, plačevanja, izterjave in drugih vprašanj postopka se
uporabljajo določila tega odloka in zakona o davčnem postopku.
Za odmero, pobiranje, izterjavo in evidentiranje plačil
takse iz 24.a člena tega odloka, bo Občina Štore sklenila
dogovor z Ministrstvom za finance Davčno upravo RS.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 35200-0022/01-002
Štore, dne 1. marca 2002.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.
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V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo
organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Škocjan.
Št. 35003-0008/01
Škocjan, dne 13. februarja 2002.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

VRANSKO
899.

Program priprave sprememb in dopolnitev o
zazidalnem načrtu industrijske cone območja
KIV Vransko

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine
Vransko na 31. redni seji dne 18. 2. 2002 sprejel

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev o zazidalnem
načrtu industrijske cone območja KIV Vransko

ŠKOCJAN
898.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
Občine Škocjan

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99 in 51/01) in 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, št.
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine
Škocjan na 32. redni seji dne 13. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine
Škocjan
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škocjan, ki se nanaša
na območji namenjeni za:
– prestrukturiranje dejavnosti na lokaciji pri Škocjanu,
s krajevnim imenom Podvrh (iz topilnice živalskih maščob v
klavnico) ter
– potrebe širitve kmetij v Dol. Stari vasi.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Škocjan vsak delovni dan od 7. do 15. ure,
trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v
postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko;
v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev ZN in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN)
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu
pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela smiselni izvleček:
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01);
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 14/85);
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– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96);
– prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Vransko.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremenjeno mejo ureditvenega območja med obstoječim območjem
KIV Vransko in regionalno cesto, skladno s prostorskimi
plani, ter na izgradnjo objekta kurilnice na bio maso, deponije lesne bio mase in poslovnega objekta, gradnjo prizidkov
proizvodnih objektov in nadstrešnic, ter na druge ureditve
znotraj ureditvenega območja.
3. člen
(organizacija priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik. Kot
koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev ZN se določi župan Občine Vransko oziroma
občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
Naloge nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN
so:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela sprememb
in dopolnitev ZN v skladu z zakoni in sprejetim programom
priprave (faza: osnutek in predlog):
– odlok o spremembah in dopolnitvah ZN
– tekstualni del
– grafični del
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh
postopkih sprejemanja in
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,
ki bo osnova za odločanje in sprejemanje sprememb in
dopolnitev ZN.
II. STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE
AKTIVNOSTI
4. člen
(veljavna prostorska dokumentacija)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno
upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko
– veljavni zazidalni načrt industrijske cone območja KIV
Vransko (Uradni list SRS, št. 47/86).
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN je
potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.
Nosilec izdelave sprememb in dopolnitev ZN, pridobi
pogoje soglasodajalcev.
Organi in organizacije (soglasodajalci) podajo svoja soglasja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN
(osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s
stališči župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasodajalci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Žalec,

Uradni list Republike Slovenije
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, območna enota Žalec,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje d.d.,
– Energetika,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Direkcija RS za ceste Celje.
Če se v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovi,
da je potrebno pridobiti predhodna menja in pogoje ter
soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se leta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje
pisno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo
sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave sprememb
in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejem sprememb in dopolnitev
ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– osnutek sprememb in dopolnitev ZN se dostavi strokovni službi občine po pridobitvi in uskladitvi pogojev soglasodajalcev,
– župan sprejeme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu
RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja
30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko
v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov iz prejšnjega odstavka, pobudnik poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN
oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so
se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
zagotovi pobudnik sprememb in dopolnitev ZN.
9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne
veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.
Št. 350-03/19-02/FS
Vransko, dne 18. februarja 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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VLADA
900.

Uredba o vpisu upravljavcev nepremičnin v
državni lasti v zemljiški kataster in kataster
stavb

Na podlagi 13. in 60. člena zakona o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list
RS, št. 52/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o vpisu upravljavcev nepremičnin v državni lasti v
zemljiški kataster in kataster stavb
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pogoje in način vpisa upravljavcev
nepremičnin v državni lasti (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) v zemljiški kataster in kataster stavb ter ureja Seznam
upravljavcev nepremičnin v državni lasti.
2. člen
(pravne posledice vpisa upravljavca v zemljiški kataster in
kataster stavb)
Vpis upravljavca v zemljiški kataster in kataster stavb (v
nadaljnjem besedilu: vpis upravljavca) ne pomeni odločanja
o pravicah in obveznostih ali pravnih koristih in nima vpliva
na stvarno pravna upravičenja.
3. člen
(pogoji za vpis upravljavca)
(1) Za vpis upravljavca mora biti vložena prijava prijavitelja.
(2) Vpis upravljavca se izvede pod pogojema:
– da je nepremičnina vpisana v zemljiški kataster ali
kataster stavb;
– upravljavec mora biti vpisan v Seznam upravljavcev
nepremičnin v državni lasti.
4. člen
(seznam upravljavcev nepremičnin v državni lasti)
(1) Seznam upravljavcev nepremičnin v državni lasti
vsebuje podatke o upravljavcih: ime oziroma naziv upravljavca, matična številka upravljavca in naslov upravljavca, ter
številko in datum sklepa Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), s katerim je bil upravljavec vpisan v
seznam upravljavcev nepremičnin v državni lasti.
(2) Seznam upravljavcev nepremičnin v državni lasti, v
katerem so vpisani upravljavci, ki jih je določil zakon ali so v
času uveljavitve te uredbe upravljavci na podlagi odločitve
vlade, in njegove spremembe sprejme vlada.
(3) Seznam upravljavcev nepremičnin v državni lasti
vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: geodetska uprava) v digitalni obliki in je javno
dostopen.
(4) Upravljavci, vpisani v seznam upravljavcev nepremičnin v državni lasti, morajo geodetsko upravo obveščati o
spremembah podatkov o upravljavcih (ime oziroma naziv
upravljavca, matična številka upravljavca in naslov upravljavca) iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(prijavitelj)
(1) Prijavitelj za vpis upravljavca je lahko upravljavec
sam, pristojno ministrstvo ali vlada.

(2) Pristojno ministrstvo lahko prijavi upravljavca iz delovnega področja, za katerega je pristojno.
(3) Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije lahko prijavi upravljavca iz drugih delovnih področij.
6. člen
(prijava za vpis upravljavca)
(1) Prijavitelj vloži prijavo za vpis upravljavca (v nadaljnjem besedilu: prijava) pri geodetski upravi.
(2) Prijava se vloži pisno ali v digitalni obliki po načelu
varnega elektronskega poslovanja.
(3) Prijava mora vsebovati:
a) podatke o upravljavcu iz prvega odstavka 4. člena te
uredbe;
b) podatke o nepremičnini:
– za nepremičnine, vpisane v zemljiškem katastru: parcelna številka, katastrska občina;
– za nepremičnine, vpisane v katastru stavb: katastrska občina, identifikacijska številka stavbe, identifikacijska
številka dela stavbe, hišna številka, naselje in ulica.
(4) Če je upravljavca nepremičnine določila vlada s sklepom, mora prijava vsebovati tudi številko in datum tega sklepa.
(5) Po vložitvi prijave za vpis upravljavca nepremičnin
geodetska uprava preveri, ali sta izpolnjena pogoja za vpis
upravljavca iz drugega odstavka 3. člena te uredbe. Če
nepremičnina ni vpisana v zemljiški kataster ali kataster stavb,
geodetska uprava pozove prijavitelja, da poskrbi za vpis
nepremičnine v zemljiški kataster ali kataster stavb.
(6) Če geodetska uprava ugotovi, da prijavitelj prijavlja
upravljavca, ki ni vpisan v seznam upravljavcev nepremičnin
v državni lasti, pozove prijavitelja, da poskrbi za vpis upravljavca v seznam upravljavcev nepremičnin v državni lasti.
(7) Geodetska uprava pozove prijavitelja, da v primernem roku dopolni prijavo, če prijava ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. V pozivu za
dopolnitev prijave geodetska uprava prijavitelja opozori, katere manjkajoče podatke je treba dopolniti, obvesti pa ga
tudi, da vpis upravljavca ne bo izveden, če pomanjkljivosti v
postavljenem roku ne bodo odpravljene.
7. člen
(vpis in spremembe vpisa upravljavca)
(1) Geodetska uprava vpiše upravljavca v zemljiški kataster in kataster stavb na podlagi podatkov iz prijave.
(2) Vpis upravljavca, ki je za konkretno nepremičnino
določen s sklepom vlade, je dokončen in se lahko spremeni
samo na podlagi novega sklepa vlade.
(3) Spremembe in dopolnitve vpisa upravljavca se izvedejo po postopku, določenem za vpis upravljavca.
(4) Podatek o upravljavcu (ime oziroma naziv upravljavca, matična številka upravljavca in naslov upravljavca) se
lahko spremeni na podlagi obvestila iz četrtega odstavka 4.
člena te uredbe.
(5) Geodetska uprava o vpisu upravljavca in spremembah obvesti prijavitelja in vpisane upravljavce.
8. člen
(začasen vpis upravljavca)
(1) Če za konkretno nepremičnino upravljavec ni bil
določen s sklepom vlade iz drugega odstavka 7. člena te
uredbe, geodetska uprava vpiše enega ali več prijavljenih
upravljavcev.
(2) Če so za nepremičnino, za katero je vložena prijava
za vpis upravljavca, že vpisani drugi upravljavci, geodetska
uprava obvesti tudi vse prej vpisane upravljavce.

Stran

1578 / Št. 20 / 8. 3. 2002

(3) Na podlagi sklepa vlade iz drugega odstavka 7.
člena te uredbe geodetska uprava vpiše novega upravljavca
v zemljiški kataster in kataster stavb, prej vpisane upravljavce pa izbriše in jih o tem obvesti.
(4) Začasen vpis upravljavca ni mogoč, če je v zemljiški
knjigi kot lastnica nepremičnine že vpisana Republika Slovenija.
9. člen
(izdajanje podatkov iz zemljiškega katastra in katastra
stavb)
Pravico do vpogleda v podatke o upravljavcih nepremičnine, ki v zemljiški kataster in kataster stavb niso vpisani
na podlagi sklepa vlade iz drugega odstavka 7. člena te
uredbe, imajo notarji, odvetniki, geodetska podjetja z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev, državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil v skladu s
predpisi, ki urejajo pogoje in način računalniškega dostopa
do podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb.
10. člen
(končna določba)
(1) Ministrstva in pristojni organ vlade iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe so dolžni do 31. 12. 2003 pri geodetski upravi vložiti prijavo za vpis upravljavcev v zemljiški kataster in kataster stavb iz delovnih področij, za katere so
pristojni, do 30. 6. 2004 pa poskrbeti, da bo vlada sprejela
sklepe o določitvi upravljavcev konkretnih nepremičnin iz
delovnih področij, za katere so pristojni.
(2) Če do 30. 6. 2004 upravljavci ne bodo vpisani v
zemljiški kataster in kataster stavb, se kot upravljavec vpiše
pristojni organ vlade iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
Vpis upravljavca je dokončen.
11. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-03/2002-1
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

901.

Uredba o identifikacijskih oznakah stavb in
stanovanj

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena zakona o popisu
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji
leta 2002 (Uradni list RS, št. 66/00 in 26/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o identifikacijskih oznakah stavb in stanovanj
1. člen
(predmet urejanja)
Ta uredba določa identifikacijske oznake stavb in stanovanj ter vzpostavitev, spremembe in uporabo identifikacijskih oznak stavb in stanovanj za potrebe popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta
2002 in za potrebe vzpostavitve katastra stavb.
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2. člen
(identifikacijska oznaka stavbe)
(1) Identifikacijska oznaka stavbe je identifikacijska številka stavbe, ki jo določi Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru območja katastrske občine.
(2) Identifikacijsko številko stavbe sestavljata štirimestna šifra katastrske občine in petmestna številka stavbe v
okviru katastrske občine.
(3) Identifikacijska številka stavbe se vodi v katastru
stavb v skladu s predpisi, ki urejajo vpise v kataster stavb.
(4) Kadar je stavbi določena hišna številka, se identifikacijska številka stavbe povezuje z registrom prostorskih
enot prek podatka o hišni številki in dodatka k hišni številki.
Z zemljiškim katastrom se identifikacijska številka stavbe
povezuje prek parcelne številke.
3. člen
(določitev identifikacijske oznake stanovanj ter drugih
prostorov)
(1) Identifikacijska oznaka stanovanj ter drugih prostorov
je številka stanovanja in drugih prostorov določena v okviru
posamezne stavbe (v nadaljnjem besedilu: številka stanovanja).
(2) Drugi prostori po tej uredbi so nestanovanjski prostori, kot so: poslovni prostori in drugi prostori, ki niso
namenjeni za trajno bivanje.
(3) Številka stanovanja je sestavljena iz štirimestne številke
katastrske občine, petmestne številke stavbe v okviru katastrske občine ter trimestne številke stanovanja v okviru stavbe.
(4) Številko stanovanja v okviru stavbe določi upravnik,
določen s pogodbo o upravljanju večstanovanjske stavbe ali
lastniki stanovanj, če upravnika ni. Številka stanovanja se
določa v okviru ene stavbe brez podvajanja. Če ima stavba
več ločenih vhodov in za vsak vhod določeno hišno številko,
se številke stanovanj določijo za vsak vhod posebej.
4. člen
(označitev stanovanj)
(1) Stanovanja se označijo s številko stanovanja. Pomožni
prostori, ki pripadajo stanovanju, se označijo s številko stanovanja in dodatkom a, b, c itd. Označba stanovanja oziroma pomožnih prostorov mora biti na vidnem mestu nameščena nad
ali ob vhodna vrata v stanovanje ali pomožni prostor.
(2) Stanovanja in pomožne prostore označi upravnik,
določen s pogodbo o upravljanju večstanovanjske stavbe ali
lastnik, če upravnika ni.
5. člen
(uporaba identifikacijskih oznak stavb in številk stanovanj
ob popisu)
(1) Identifikacijske oznake stavb in številke stanovanj
se uporabijo za izvedbo popisa prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002.
(2) Ob izvedbi popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 popisovalci v popisni
vprašalnik prepišejo številke stanovanj iz označbe stanovanja.
(3) Če ob izvedbi popisa stanovanje ni označeno, številko stanovanja določi popisovalec in uporabniku stanovanja izroči ustrezno nalepko s številko stanovanja.
(4) Lastniki stanovanj ali upravnik, določen s pogodbo
o upravljanju večstanovanjske stavbe, označijo stanovanja s
številko stanovanja, ki jo je določil popisovalec.
6. člen
(uporaba podatkov za vzpostavitev katastra stavb)
(1) Podatki popisa iz 23. člena zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta
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Št.

2002 se prevzamejo in vzpostavijo v katastru stavb kot registrski podatki.
(2) Geodetska uprava Republike Slovenije prevzame
podatke iz prejšnjega odstavka v kataster stavb v roku 15
mesecev po pridobitvi teh podatkov od Statističnega urada
Republike Slovenije, vendar najkasneje do 15. aprila 2004.
(3) Številke stanovanj, ki niso določene v skladu s to
uredbo in s predpisi, ki urejajo vpise v kataster stavb, se
preoštevilčijo.
(4) Uporaba podatkov o stavbah in stanovanjih iz prvega odstavka tega člena za druge namene je mogoča šele po
vzpostavitvi registrskih podatkov v katastru stavb.
7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 455-01/2002-1
Ljubljana, dne 1. marca 2002.

Delovna opravila

Št. 383-11/2002-1
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije

Odlok o spremembi odloka o cenah za
obračunavanje del in nalog vodnogospodarske
javne službe

Na podlagi 8. člena uredbe o načinu izvajanja obvezne
republiške gospodarske javne službe na področju vodnega
gospodarstva (Uradni list RS, št. 4/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o cenah za obračunavanje
del in nalog vodnogospodarske javne službe
1. člen
V odloku o cenah za obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne službe (Uradni list RS, št. 57/97 in
38/99) se priloga V. spremeni tako, da se glasi:
»PRILOGA V.
TARIFNI DEL OBLIKOVANJA CEN ZA IZVAJANJE DEL
IN NALOG GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU VODNEGA GOSPODARSTVA
enostavna dela
nekvalificirani delavec
figurant
polkvalificirani delavec
kvalificirani delavec
administrator
mornar II
mornar I
visokokvalificirani delavec
vodja plovila
tehnični risar
rečni nadzornik I
projektni sodelavec
samostojni projektant
rečni nadzornik II
izdelava strokovnih VG podlog

Faktor

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Delovna opravila

Razmerja

premoženjsko pravne zadeve
3,40
2,80
vodja javne službe
4,10
2,80
odgovorni projektant za visoko zahtevna
strokovna dela
4,10
2,80
najbolj zahtevna strokovno-razvojna dela
4,40
2,80
izjemno zahtevna strokovno-razvojna dela
5,40
2,80
Za posebne obremenitve pri delu se prizna:
– za dežurstvo na delovnem mestu: 20% dodatka na
osnovo,
– za čas pripravljenosti na domu: 10% nadomestila od
osnove.«
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Razmerja

Faktor

1,00
1,10
1,20
1,21
1,35
1,40
1,46
1,60
1,61
1,70
1,70
2,16
2,70
3,40
3,40
3,40

3,00
3,00
2,80
3,00
3,00
2,80
2,80
2,80
3,00
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

903.

Odlok o razglasitvi Cekinovega gradu v Ljubljani
za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o razglasitvi Cekinovega gradu v Ljubljani za
kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena razglašamo
enoto dediščine:
– Ljubljana – Cekinov grad (EŠD 319).
Enota ima zaradi kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih
ter zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Republiko
Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi umetnostnega in arhitekturnega ter
zgodovinskega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena:
Cekinov grad, nekdanja Lambergova graščina, je izjemen predmestni plemiški dvorec baročne dobe. Stavbo so
gradili med leti 1752 in 1755 po načrtih stavbenika Johana
Georga Schmidta iz Ljubljane. Kasnejši lastniki, Szögeniji,
so dali dvorcu ime Cekinov grad. Dvorec je bil bivališče
Pagliaruzzijev, pri njih stanujočega Franceta Prešerna in
kasneje kartografa ter industrijalca Petra Koslerja. Dozidavo
dvorca je načrtoval arhitekt Jurij Kobe leta 1991.
3. člen
Spomenik obsega parcele: 1356, 1357, 1358,
1359/1, 1359/2, 1359/3, 1360 (del), 1361, 1362,
1368, 1369, 1385 (del), 1386, 1387, 1398 (del), vse k.o.
Spodnja Šiška.
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Meje spomenika so vrisane na zemljiško katastrskem
načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del
tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih ter
zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo in
odprti prostor spomenika ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti in muzejske namembnosti,
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin
stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika, zlasti gabaritov in tlorisne sheme ter ohranjenih delov opreme osrednje
dvorane,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo in
pripadajoče parkovne površine spomenika ohranjanju in
vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti: značilnega tlorisa, razporeda poti, rastlinskih združb in druge opreme
parka, varovanju vedut in parkovne celote, skupaj z ohranitvijo pogledov iz parka,
– v varovanem območju je prepovedano postavljanje
objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter reklamami, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri
pristojni zavod,
– prepovedana je vožnja z motornimi vozili znotraj zaščitenega območja, razen za potrebe vzdrževanja, raziskovanja in oskrbe.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne in arhitekturne ter zgodovinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ,
– omogoča neoviran dostop javnosti,
– spodbudi znanstveno-raziskovalno delo.

Vlada Republike Slovenije

5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove
dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje
zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine
vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

Št. 634-03/2001-6
Ljubljana, dne 1. marca 2002.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

904.

Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Muzej novejše zgodovine
Slovenije

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 ter Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 37.
člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00) je Vlada Republike Slovenije na 126. dopisni seji dne 1. 3. 2002 sprejela

SKLEP
o spremembah sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije
1. člen
V prvi alinei prvega odstavka 8. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01; v nadaljevanju: sklep) se besedi “tri
člane” nadomestita z besedama “dva člana”.
V drugi alinei prvega odstavka 8. člena se beseda
“enega” nadomesti z besedo “dva”.
2. člen
Svet muzeja in strokovni svet se oblikujeta v skladu s
sklepom in tem sklepom v roku 45 dni od uveljavitve tega
sklepa.
Do takrat opravljajo njihove naloge obstoječi organi
muzeja.
3. člen
Svet muzeja mora sprejeti statut muzeja v treh mesecih
po uveljavitvi tega sklepa.
Do sprejema novega statuta muzeja velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakonom.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-06/2001-2
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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905.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RSstari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 ter Uradni list
RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in
81. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 7/99 in 22/00) je Vlada Republike Slovenije na
126. dopisni seji dne 1. 3. 2002 sprejela

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine
1. člen
V sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 38/99 in
99/99) se prvi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Z ustanovitvijo zavoda postanejo Ljubljanski regionalni
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran,
zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Kranj,
Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Restavratorski center
Republike Slovenije organizacijske enote zavoda tako, da
se pripojijo k zavodu, ki postane njihov pravni naslednik in
prevzame njihove pravice in obveznosti.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z vpisom organizacijskih enot zavoda iz prejšnjega odstavka v sodni register prenehajo obstajati Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran,
zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Kranj,
Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Restavratorski center
Republike Slovenije in se izbrišejo iz sodnega registra.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega člena.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 635-00/2001-2
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
906.

Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

Št.
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ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01, 90/01 in 6/02), se v
prilogi 1 doda besedilo »Veliko vojvodstvo Luksemburg«.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-27/01- 5
Ljubljana, dne 27. februarja 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
generalni direktor VURS

907.

Odločba o prepovedi uvoza in prevoza
določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa
vezikularne bolezni prašičev

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk
zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni
prašičev
I
Da bi preprečili vnos vezikularne bolezni prašičev v
Republiko Slovenijo, se iz držav oziroma delov držav, navedenih v prilogi 1, ki je sestavni del te odločbe, prepoveduje:
a) uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja
Republike Slovenije za naslednje pošiljke:
– domači in divji prašiči;
b) uvoz za naslednje pošiljke:
– živila, proizvodi, surovine ter odpadki, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev.
Prepoved iz točke b) prejšnjega odstavka ne velja za
naslednje izdelke:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi
dosežena vrednost F3 ali več – sterilne konzerve;
– druge vrste termično obdelanih izdelkov, če je bila
pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj
70 °C; med te izdelke se štejejo tudi tehnična mast, mesnokostna moka, želatina in podobno;
– kemično povsem obdelane živalske surovine kot so
wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelane ščetine in podobno;
– trajne fermentirane izdelke, če so izpolnjeni naslednji
pogoji: aktivnost vode 0,93 ali manj, pH manj kot 6, zorenje
vsaj 9 mesecev in teža najmanj 5,5 kg;
– hrano v hermetično zaprtih konzervah, ki je namenjena hišnim živalim, suho in polsuho hrano za hišne živali ter
pasje žvečilke.
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II
Živila, proizvode, surovine ter odpadke iz prvega odstavka I. dela te odločbe, ki jih potniki prenašajo oziroma
prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije in izvirajo iz
držav oziroma delov držav, navedenih v prilogi 1 te odločbe,
je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti ter uničiti.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-8/2002
Ljubljana, dne 27. februarja 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
generalni direktor VURS
Priloga 1:
Republika Italija – regije: Calabria, Campania in Basilicata

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
853.
854.
855.

856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.

Nacionalni program visokega šolstva Republike
Slovenije (NPVS)
Odlok o imenovanju Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Odlok o spremembi odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo
politiko
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE
865.
1513
1524

1524
1524
1525
1525

866.

VLADA
867.
868.
900.
901.
902.

1525
903.
1526
1526
1527
1527
1527

Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
1527
Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1527

869.

904.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekočin
Uredba o vpisu upravljavcev nepremičnin v državni
lasti v zemljiški kataster in kataster stavb
Uredba o identifikacijskih oznakah stavb in stanovanj
Odlok o spremembi odloka o cenah za obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne službe
Odlok o razglasitvi Cekinovega gradu v Ljubljani
za kulturni spomenik državnega pomena
Sklep, št. 1/2002 Pridružitvenega sveta EU –
Slovenija o sprejemu določil in pogojev za
udeležbo Republike Slovenije v programu “Kultura
2000“
Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije

1528
1528
1577
1578
1579
1579

1532
1580
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905.
870.
871.

Št.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
1581
Odločba o napredovanju na mesto višje državne
tožilke na Višjem državnem tožilstvu v Mariboru 1533
Odločba o imenovanju na funkcijo državne tožilke na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1533

MINISTRSTVA
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
906.
907.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik
Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grintovec
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za sode, kadi,
kangle in balone
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za debelinska
merila
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5.000 kg
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih
Odločba o določitvi količin predhodnih sestavin
za prepovedane droge, ki se lahko izvažajo brez
dovoljenja za proizvodnjo in promet
Odločba o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane droge in njihovi razvrstitvi v skupine
Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge
Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih
pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
888.
889.

1533
891.
1535
892.

SLOVENSKE KONJICE
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta industrijske cone Slovenske Konjice (Kongrad, Kostroj, Mizarstvo, Elektro)
1566
SODRAŽICA
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Sodražica
1567
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Sodražica
1571
Sklep o skupnem elektronskem naslovu
1572

1535

893.

1535

894.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2002
1572

895.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Sv. Jurij ob Ščavnici 1574

1536
1536
896.
1537

897.

1537
1539

ŠKOCJAN
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine
Škocjan
1575

899.

VRANSKO
Program priprave sprememb in dopolnitev o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV
Vransko
1575

1551
1553

ŠTORE
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Štore za leto 2001
1574
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Štore
1574

898.

1555

MEDNARODNE POGODBE
1557

13.

1557
14.
1581
15.
1581

Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v
Celju št. Cp 1457/2001 z dne 13. 9. 2001, sklepa Okrožnega sodišča v Celju št. P 704/98 z
dne 23. 6. 1999 ter dopolnilnega sklepa in sklepa Okrožnega sodišča v Celju št. P 761/2001 z
dne 25. 10. 2001
1558

16.
17.
18.

BANKA SLOVENIJE
887.

Odločba o ustanovitvi in imenovanju članov
Odbora za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti
1564
Dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o
oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer 1565

OBČINE
890.

USTAVNO SODIŠČE
886.
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Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 11. 3. do 17. 3. 2002 1560

–

Zakon o ratifikaciji Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz
(MKPMLP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BATKIZ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o ustanovitvi in dejavnostih kulturnih centrov (BGBKC)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o položaju in delovanju kulturnih centrov (BFRKC)
Uredba o ratifikaciji Kulturnega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Hašemitskega kraljestva Jordanije
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom
za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Ruske federacije o
sodelovanju na področju arhivov
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe

245

262

269
274
278

280
282

Stran
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Pravkar izšlo

DEDOVANJE
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
Proti koncu leta 2001 so bile uzakonjene nove določbe zakona o dedovanju, državni zbor pa je
sprejel tudi obligacijski zakonik, ki med drugim vsebuje pogodbi o izročitvi in razdelitvi premoženja
ter o dosmrtnem preživljanju, kakor tudi temeljna pravila o darilu za primer smrti.
Novi predpisi so razlog, da sta se profesor civilnega prava ljubljanske pravne fakultete dr. Karel
Zupančič in založba Uradni list odločila za novo izdajo predpisov o dedovanju. Kratek naslov
DEDOVANJE pove, da je na 316 straneh knjige zbrano vse bistveno o dednem pravu. V uvodnih
pojasnilih avtor predstavlja to področje in opozarja na novosti, ki so jih v zadnjih 20 letih, ko je bil
sprejet zakon o dedovanju, prinesli predpisi in njihovo izvajanje.
Poleg zakona o dedovanju pa so v zbirki še zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, določbe
zakona o denacionalizaciji ter pomembna odločba ustavnega sodišča, izdana leta 2001, kakor
tudi posamezna poglavja iz zakonov o mednarodnem zasebnem pravu, notariatu, nepravdnem
postopku in davkih občanov ter določbe obligacijskega zakonika.
Cena: broširane izdaje z DDV
vezane izdaje z DDV

4123 SIT
5208 SIT

10574
10575
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

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

· DEDOVANJE
– 10574

broširana izdaja

4123 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10575

vezana izdaja

5208 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 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, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, 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

