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Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
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Slovenije na seji dne 19. 3. 2002 sprejel naslednji

Potrdi se poslanski mandat Francu Lenku, rojenemu
17. julija 1936, stanujočemu Šentrupert 32.
Št. 020-02/92-27/139
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1104.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Azerbajdžan

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 izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Azerbajdžan
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Azerbajdžan, s sedežem v Ankari
imenujem Andreja Grassellija.
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Ljubljana, dne 14. marca 2002.

Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s
17. členom zakona o volitvah v Državni zbor
postane poslanec za preostanek mandatne
dobe, namesto poslanca, ki mu je prenehal
mandat
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VLADA
1105.

Uredba o metodologiji oblikovanja cen javnih
telekomunikacijskih storitev in omrežij

Na podlagi sedmega odstavka 75. člena zakona o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o metodologiji oblikovanja cen javnih
telekomunikacijskih storitev in omrežij
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) S to uredbo se določa metodologijo oblikovanja
cen operaterjev fiksnega javnega telefonskega omrežja in
storitev ter operaterjev zakupa vodov, ki imajo pomembno
tržno moč (v nadaljnjem besedilu: operaterji).
(2) Kot osnovna metoda za doseganje namena te uredbe je predvideno določanje cen, ki temeljijo na stroških
učinkovitega zagotavljanja storitev.
2. člen
(pojmi)
(1) V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) z namenom, da primarno v interesu uporabnikov
zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.
2. Košarica storitev je skupina storitev, katerih cene se
regulirajo s sistemom cenovne kapice.
3. Sistem cenovne kapice je sistem regulacije cen
storitev, kjer se za določeno košarico storitev določi najvišjo
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možno spremembo cen teh storitev (v nadaljnjem besedilu:
cenovna kapica), operater pa lahko sam spreminja cene
storitev v tej košarici storitev pod pogojem, da tehtano povprečje sprememb teh cen v enem letu ni večje od cenovne
kapice.
4. Strošek učinkovitega zagotavljanja storitve je sestavljen iz dolgoročnih inkrementalnih stroškov zagotavljanja storitve in primerne količine skupnih stroškov, pri čemer je pri
obeh vključen tudi razumen donos na kapital.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak
pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(sistem za razporeditev stroškov in prihodkov operaterja)
(1) Za doseganje stroškovne naravnanosti cen mora
operater vzpostaviti sistem za razporeditev stroškov in prihodkov, temelječ na stroških učinkovitega zagotavljanja storitev (v nadaljnjem besedilu: sistem).
(2) Operater mora agenciji v roku sedmih dni po vzpostavitvi sistema in v roku sedmih dni po vsaki spremembi
sistema poročati o sistemu in o predvidenih učinkih cen na
poslovanje.
(3) Če agencija kadarkoli ugotovi, da so kršena načela stroškovne naravnanosti, operaterju naloži spremembo
sistema.
4. člen
(soglasje k cenam)
(1) Pred vsako spremembo in dopolnitvijo cen mora
operater pridobiti soglasje agencije.
(2) Agencija izda soglasje k predlaganim cenam ali
izdajo soglasja zavrne v roku sedmih dni od prejema popolne vloge za izdajo soglasja. Če so potrebni dodatni podatki
in izračuni, lahko agencija po predhodnem obvestilu operaterja ta rok podaljša za štirinajst dni. V primeru, da agencija v
tem roku ne izda in vroči odločbe operaterju, se šteje, da je
soglasje dano.
(3) Agencija presodi, če so predlagane cene v skladu z
zakonom, na osnovi:
1. stroškov učinkovitega zagotavljanja storitev, ki se
nanašajo na posamezno storitev, v skladu s 5. členom te
uredbe ali
2. sistema cenovne kapice v skladu s 6. členom te
uredbe.
(4) V primeru, če agencija ugotovi, da predlagane cene
niso v skladu z zakonom, zavrne izdajo soglasja.
5. člen
(izdaja soglasja na osnovi stroškov učinkovitega
zagotavljanja storitev)
(1) Če se izdaja soglasje na osnovi stroškov učinkovitega zagotavljanja storitev, mora operater vlogi za soglasje k
predlaganim cenam priložiti naslednje dokumente oziroma
podatke:
1. podroben opis storitve, za katero je predlagana sprememba cen, vključno s podatki o njeni kakovosti,
2. podatke o realiziranem prihodku od storitve iz prejšnje točke tega odstavka v treh letih pred vložitvijo vloge in o
predvidenem prihodku v treh letih po vložitvi vloge,
3. podatke o prodanih količinah storitve iz 1. točke
tega odstavka in, kjer je možno, tudi podatke o cenovni
elastičnosti povpraševanja v treh letih pred vložitvijo vloge in
v treh letih po vložitvi vloge,
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4. analizo stroškov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena v časovnem obdobju iz prejšnje točke tega
odstavka,
5. podatke o finančnem vplivu, ki ga bo imela ta sprememba cen na uporabnike, posebno glede na strukturo
povpraševanja rezidenčnih in poslovnih uporabnikov ter na
konkurente, ki to storitev preprodajajo.
(2) Analiza stroškov mora obsegati analizo neposrednih in posrednih stroškov storitve iz 1. točke prejšnjega
odstavka. Analiza posrednih stroškov mora vsebovati kriterije, na podlagi katerih so ti stroški razporejeni na stroškovne
nosilce.
(3) Analiza stroškov mora obsegati tudi:
1. metodo za določanje stroškov,
2. raven stroškov dela, amortizacije, kapitala in materiala,
3. dejansko in ciljno izrabo kapacitet v časovnem obdobju iz tretje točke prvega odstavka,
4. stroške posameznih faktorjev, ki so uporabljeni za
zagotavljanje storitev, vključno z njihovimi cenami in elementi javnega telekomunikacijskega omrežja, ki so potrebni za
zagotavljanje posamezne storitve.
(4) Na zahtevo agencije ji morajo operaterji predložiti
tudi druge zahtevane podatke, ki morajo temeljiti na revidiranih računovodskih izkazih.
(5) Če operater ne predloži vseh dokumentov in podatkov iz prvega in četrtega odstavka tega člena, lahko agencija zavrne izdajo soglasja.
(6) Agencija lahko, tudi v primeru, da je operater predložil dokumente iz prvega in četrtega odstavka tega člena,
svojo odločitev o zavrnitvi soglasja utemeljuje s primerjavami
cen in stroškov podjetij na primerljivih konkurenčnih trgih.
6. člen
(izdaja soglasja na osnovi sistema cenovne kapice)
(1) Agencija s splošnim aktom predpiše sistem cenovne kapice, v katerem določi med drugim košarico storitev in
njihovo vsebino, izhodiščno raven cen storitev v posamezni
košarici storitev in vrednost cenovne kapice za posamezno
košarico.
(2) Agencija lahko določi tudi več različnih sistemov
cenovne kapice.
(3) Pri presoji cen na osnovi sistema cenovne kapice
se domneva, da so cene storitev v določeni košarici storitev
v skladu z določbami zakona, če izpolnjujejo zahteve pripadajočega sistema cenovne kapice.
(4) Vlogi za soglasje k cenam za določeno storitev
mora operater priložiti vse dokumente oziroma podatke, ki
agenciji omogočijo, da preveri skladnost s pripadajočim
sistemom cenovne kapice.
(5) Na zahtevo agencije ji morajo operaterji predložiti
tudi druge zahtevane podatke, ki morajo temeljiti na revidiranih računovodskih izkazih.
(6) Če operater ne predloži vseh dokumentov in podatkov iz četrtega in petega odstavka tega člena, lahko agencija zavrne izdajo soglasja.
7. člen
(popusti)
(1) Operater ima pravico nuditi popuste v skladu z
veljavnimi predpisi.
(2) Pred vsako uvedbo popustov mora operater poročati agenciji v takšnem obsegu, ki omogoča, da agencija
lahko presodi njihovo skladnost z zakonom.
(3) Za uvedbo popustov veljajo določila 4. in 5. člena
te uredbe.
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8. člen
(poročanje agenciji)
Vsako leto do prvega septembra mora operater agenciji poročati o učinkih cen in o uporabi sistema iz 3. člena te
uredbe v preteklem koledarskem letu. Poročilo mora temeljiti na revidiranih računovodskih izkazih.
9. člen
(izjeme)
Če agencija ugotovi, da je trg določenih storitev, na
katerem delujejo operaterji dovolj konkurenčen, lahko po
uradni dolžnosti ali na predlog operaterja odloči, da v skladu
z zakonom za te storitve ni treba upoštevati posameznih
določb te uredbe.
10. člen
(nediskriminacija)
Če operater svoje storitve uporablja tudi zase, mora te
storitve uporabnikom ponujati po isti ceni kot pri lastni uporabi in uporabi od njega odvisnih podjetij.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 11. maja 2002.
Št. 384-09/2002-1
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1106.

Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99ZON) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest
1. člen
V uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99) se besedilo
priloge 2 nadomesti z novim besedilom, ki je priloga te
uredbe in je njen sestavni del.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 427-00/2002-1
Ljubljana, dne 15. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 2: Razdelilnik sredstev pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest
Občina

AJDOVŠČINA
BELTINCI
BISTRICA OB SOTLI
BLED
BLOKE
BOHINJ
BOROVNICA
BOVEC
BRASLOVČE
BRDA
BREZOVICA
BREŽICE
CANKOVA
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
CERKVENJAK
ČRENŠOVCI
ČRNA NA KOROŠKEM
ČRNOMELJ
DESTRNIK
DIVAČA
DOBJE
DOBREPOLJE
DOBRNA
DOBROVA-POLHOV GRADEC
DOBROVNIK
DOL PRI LJUBLJANI
DOLENJSKE TOPLICE
DOMŽALE
DRAVOGRAD
DUPLEK
GORENJA VAS - POLJANE
GORIŠNICA
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GRAD
GROSUPLJE
HOČE-SLIVNICA
HODOŠ
HORJUL
HRASTNIK
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA BISTRICA
IVANČNA GORICA
JESENICE
JEZERSKO
JURŠINCI
KAMNIK
KANAL
KIDRIČEVO
KOBARID
KOBILJE
KOČEVJE
KOMEN
KOMENDA
KOPER
KOSTEL
KOZJE

%

1,563
0,064
0,113
1,892
0,352
1,956
0,238
0,597
0,283
0,062
0,402
0,505
0,039
0,121
0,207
1,559
0,297
0,015
0,078
1,745
1,388
0,017
0,590
0,040
0,662
0,090
0,215
0,072
0,057
1,524
0,188
1,531
0,038
0,720
0,021
0,515
0,873
0,211
0,075
0,633
0,102
0,101
0,098
0,128
0,311
3,039
0,597
3,523
0,637
0,441
0,715
0,011
1,371
0,714
0,000
0,489
0,073
6,542
0,084
0,086
0,100
0,311
0,550
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Občina

KRANJ
KRANJSKA GORA
KRIŽEVCI
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA
LJUBNO OB SAVINJI
LJUTOMER
LOGATEC
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK
LOVRENC NA POHORJU
LUČE
LUKOVICA
MAJŠPERK
MARIBOR
MEDVODE
MENGEŠ
METLIKA
MEŽICA
MIREN - KOSTANJEVICA
MIRNA PEČ
MISLINJA
MORAVČE
MORAVSKE TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
OPLOTNICA
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
PIVKA
PODČETRTEK
PODLEHNIK
PODVELKA
POLZELA
POSTOJNA
PREBOLD
PREDDVOR
PREVALJE
PTUJ
PUCONCI
RAČE-FRAM
RADEČE
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE NA KOROŠKEM
RAZKRIŽJE
RIBNICA
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%

0,570
1,137
0,064
1,272
0,192
0,061
1,449
0,061
0,262
0,755
0,305
0,697
0,129
1,930
1,380
1,648
1,175
0,558
0,300
0,204
0,534
0,035
0,094
0,170
0,312
0,000
0,071
1,835
0,184
0,156
0,709
0,056
0,255
0,124
0,466
1,625
0,760
0,018
0,102
0,095
0,022
1,829
0,340
0,129
0,968
0,138
1,832
0,215
0,324
0,727
0,029
0,309
0,189
0,207
0,108
0,973
0,727
0,685
0,018
1,270

Občina

%

RIBNICA NA POHORJU
0,965
ROGAŠEVCI
0,100
ROGAŠKA SLATINA
0,310
ROGATEC
0,542
RUŠE
0,869
SELNICA OB DRAVI
0,471
SEMIČ
1,235
SEVNICA
1,471
SEŽANA
0,158
SLOVENJ GRADEC
2,354
SLOVENSKA BISTRICA
0,611
SLOVENSKE KONJICE
0,239
SODRAŽICA
0,374
SOLČAVA
0,387
SVETA ANA
0,029
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 0,012
SVETI JURIJ
0,216
ŠALOVCI
0,288
ŠEMPETER-VRTOJBA
0,067
ŠENČUR
0,206
ŠENTILJ
0,105
ŠENTJERNEJ
0,206
ŠENTJUR PRI CELJU
0,791
ŠKOCJAN
0,128
ŠKOFJA LOKA
0,415
ŠKOFLJICA
0,107
ŠMARJE PRI JELŠAH
0,381
ŠMARTNO OB PAKI
0,036
ŠOŠTANJ
0,491
ŠTORE
0,107
TABOR
0,227
TIŠINA
0,085
TOLMIN
0,946
TRBOVLJE
0,119
TREBNJE
1,356
TRNOVSKA VAS
0,006
TRZIN
0,041
TRŽIČ
1,182
TURNIŠČE
0,032
VELENJE
0,237
VELIKA POLANA
0,091
VELIKE LAŠČE
0,697
VERŽEJ
0,029
VIDEM PRI PTUJU
0,042
VIPAVA
0,518
VITANJE
0,693
VODICE
0,123
VOJNIK
0,091
VRANSKO
0,445
VRHNIKA
0,587
VUZENICA
0,722
ZAGORJE OB SAVI
0,471
ZAVRČ
0,044
ZREČE
0,654
ŽALEC
0,354
ŽELEZNIKI
0,842
ŽETALE
0,266
ŽIRI
0,166
ŽIROVNICA
0,230
ŽUŽEMBERK
0,677
Skupaj
100,000
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1107.

Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup
električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev električne energije

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretjega
odstavka 29. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št.
79/99 in 8/00) Vlada Republike Slovenije izdaja

Št.
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6. člen
V primeru, če kvalificirana elektrarna deluje znotraj
zaključenega gospodarskega območja po 73. členu energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00), kvalificirani proizvajalec sklene pogodbo z upravljavcem omrežja, na katerega je priključeno zaključeno gospodarsko
območje.

UREDBO
o pravilih za določitev cen in za odkup električne
energije od kvalificiranih proizvajalcev
električne energije

7. člen
Upravljavec omrežja na podlagi pogodbe o odkupu
odkupi električno energijo po enotni letni ceni določeni s to
uredbo oziroma kvalificiranemu proizvajalcu za električno
energijo, ki jo je ta prodal samostojno ali preko posrednika,
izplača enotno letno premijo, določeno s to uredbo.

Splošne določbe

8. člen
Če kvalificirani proizvajalec za posamezno kvalificirano
elektrarno med veljavnostjo pogodbe o odkupu izgubi status
kvalificiranega proizvajalca oziroma statusa ne podaljša, se
mu za obdobje, ko nima statusa, električna energija odkupuje po cenah, ki ne smejo biti manjše od tržnih cen.

1. člen
S to uredbo se določajo pravila in izhodišča za pogodbene odnose med kvalificiranimi proizvajalci električne energije in upravljavci omrežij, na katere so kvalificirane elektrarne priključene ter pravila za določanje cen in premij za
odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije.
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za proizvajalce električne
energije, ki so si pridobili status kvalificiranega proizvajalca
(v nadaljnjem besedilu: kvalificirani proizvajalec).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, določbe te
uredbe ne veljajo za kvalificirane proizvajalce, ki proizvajajo
električno energijo v velikih hidroelektrarnah, v velikih elektrarnah na komunalne odpadke, v velikih toplarnah za daljinsko ogrevanje ter v srednjih in velikih industrijskih toplarnah.
3. člen
Če kvalificirani proizvajalci iz prejšnjega člena sami ali
preko posrednika prodajo vso ali del svoje proizvedene
električne energije, so za to električno energijo upravičeni
do enotne letne premije.
4. člen
Kvalificirani proizvajalec, ki vso ali del proizvedene električne energije porabi sam ali jo posredno ali neposredno
proda družbam, s katerimi je v razmerju obvladujoče in
odvisne družbe, po določbah zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 36/00, 45/01,
59/01) in pri dobavi te energije ne uporabi javnega omrežja,
je za to električno energijo upravičen do premije v višini 30%
enotne letne premije.
Pogodba o odkupu električne energije od kvalificiranega
proizvajalca
5. člen
Upravljavec omrežja, na čigar omrežje je kvalificirana
elektrarna priključena (v nadaljnjem besedilu: upravljavec
omrežja) in kvalificirani proizvajalec skleneta pogodbo za
odkup električne energije od kvalificiranega proizvajalca za
obdobje desetih let.
Vzorčna pogodba za odkup električne energije od kvalificiranega proizvajalca (v nadaljnjem besedilu: pogodba o
odkupu) je v Prilogi 1 in je sestavni del te uredbe.

Enotne letne cene in enotne letne premije
9. člen
Enotna letna premija predstavlja razliko med enotno
letno ceno in pričakovano povprečno letno ceno električne
energije na trgu ter se smiselno enako obravnava kot enotna
letna cena za odkup električne energije od kvalificiranega
proizvajalca.
10. člen
Enotne letne cene in enotne letne premije za električno energijo od kvalificiranih proizvajalcev določi vsaj enkrat
letno Vlada Republike Slovenije.
Pri določitvi enotnih letnih cen in enotnih letnih premij
Vlada Republike Slovenije upošteva tudi rast stroškov življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike
Slovenije za preteklo obdobje, spremembe cen osnovnega
goriva, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije v
kvalificiranih elektrarnah ter pričakovano povprečno letno
ceno električne energije na trgu.
11. člen
Enotne letne cene in enotne letne premije za električno energijo (v SIT/kWh) se določijo za naslednje vrste kvalificiranih elektrarn:
– hidroelektrarne:
1. do vključno 1 MW,
2. nad 1 MW do vključno 10 MW;
– elektrarne ali toplarne na biomaso:
1. do vključno 1 MW,
2. nad 1 MW;
– vetrne elektrarne:
1. do vključno 1 MW,
2. nad 1 MW;
– geotermalne elektrarne ali toplarne;
– sončne elektrarne:
1. do vključno 36 kW,
2. nad 36 kW;
– druge elektrarne;
– kombinirane elektrarne na obnovljive vire energije;
– elektrarne ali toplarne na komunalne odpadke:
1. do vključno 1 MW,
2. nad 1 MW do vključno 10 MW;
– toplarne za daljinsko ogrevanje:
1. do vključno 1 MW,
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2. nad 1 MW do vključno 10 MW;
– industrijske toplarne do vključno 1 MW.
Druge elektrarne iz šeste alinee prejšnjega odstavka so
elektrarne ali toplarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo
katerokoli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali
jedrskega izvora. V to skupino sodijo tudi elektrarne ali toplarne na bioplin iz živalskih odpadkov.
Kombinirane elektrarne iz sedme alinee prvega odstavka so elektrarne, sestavljene iz zgoraj navedenih elektrarn
na obnovljive vire.
Elektrarne ali toplarne na komunalne odpadke iz osme
alinee prvega odstavka vključujejo tudi elektrarne ali toplarne na deponijski plin in na plin iz komunalnih čistilnih naprav.
Ne glede na določbo prvega odstavka, se za električno
energijo iz industrijskih toplarn določijo samo enotne letne
cene.
Zmanjšanje enotne letne cene in enotne letne premije
12. člen
Enotne letne cene in enotne letne premije veljajo za
kvalificirane elektrarne, ki so priključene na nizko napetostno omrežje in srednje napetostno omrežje. Za kvalificirane elektrarne, ki so priključene na visoko napetostno omrežje, se enotne letne cene in enotne letne premije zmanjšajo za 5%.
13. člen
Enotne letne cene in enotne letne premije za posamezno kvalificirano elektrarno veljajo za obdobje petih let od
začetka obratovanja.
Kvalificiranim elektrarnam, katerim je od začetka obratovanja preteklo več kot pet let, se enotne letne cene in
enotne letne premije zmanjšajo za 5%.
Kvalificiranim elektrarnam, katerim je od začetka obratovanja preteklo več kot deset let, se enotne letne cene in
enotne letne premije zmanjšajo za 10%.
14. člen
Kvalificiranim elektrarnam, ki dobijo nepovratno državno subvencijo, se za vsakih 10% prejete nepovratne državne subvencije glede na višino investicije, enotna letna cena
oziroma enotna letna premija zmanjša za 5%.
Višino prejete nepovratne državne subvencije mora kvalificirani proizvajalec izkazati upravljavcu omrežja ob sklenitvi
pogodbe o odkupu.
15. člen
Za začetek obratovanja kvalificirane elektrarne se šteje
dan, ko na podlagi uporabnega dovoljenja začne oddajati
električno energijo v javno omrežje.
Enotarifni in dvotarifni obračun
16. člen
Cene in premije se obračunavajo po enotarifnem in
dvotarifnem obračunu.
Pri enotarifnem obračunu sta cena in premija v vseh
sezonah in v vseh dnevnih obdobjih enaki enotni letni ceni
oziroma enotni letni premiji.
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Pri dvotarifnem obračunu se cena in premija določita
tako, da se enotna letna cena oziroma enotna letna premija
v različnih sezonah in različnih dnevnih obdobjih pomnožita
z naslednjimi faktorji:

VS
SS
NS

VT
1,40
1,20
1,00

MT
1,00
0,85
0,70

V tabeli uporabljene kratice pomenijo:
VS = višja sezona (meseci januar, februar in december)
SS = srednja sezona (meseci marec, april, oktober in
november)
NS = nižja sezona (meseci maj, junij, julij, avgust in
september)
VT = višja dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od
ponedeljka do sobote v času od 6. do 13. in od 16. do 22.
ure; v obdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 7. do 14.
in od 17. do 23. ure)
MT = manjša dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od
ponedeljka do sobote v času od 22. do 6. in od 13. do 16.
ure; v obdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 23. do 7.
in od 14. do 17. ure; ob nedeljah pa ves dan).
17. člen
Kvalificirani proizvajalci se prostovoljno odločajo za dvotarifni obračun, razen industrijske toplarne, ki morajo uporabljati dvotarifni obračun.
Od industrijskih toplarn se odkupujejo samo viški električne energije.
Posebni določbi
18. člen
Kvalificirani proizvajalci za mikro in male kvalificirane
elektrarne, od katerih poteka odkup električne energije na
podlagi te uredbe, ne izdelujejo voznih redov.
Kvalificirani proizvajalci ne plačujejo nedovoljenih odstopanj. Stroški, ki zaradi tega nastanejo pri upravljavcu
omrežja, se vključujejo v stroške prednostnega dispečiranja.
19. člen
Kvalificirani proizvajalci, ki so istočasno tarifni odjemalci električne energije, lahko za prodajo električne energije iz
mikro kvalificiranih elektrarn, izberejo možnost prodaje po
enaki ceni, kot so tarifne postavke za delovno energijo določene v uredbi o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo
električne energije za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št.
85/01) in pri tem uporabljajo dvosmerne števce električne
energije (odštevalno načelo).
Kvalificirani proizvajalci, ki izberejo možnost iz prejšnjega odstavka, ne sklepajo pogodb po tej uredbi.
Prehodne in končna določba
20. člen
Za kvalificirane elektrarne, ki so na podlagi uporabnega dovoljenja začele oddajati električno energijo v javno
omrežje med 1. januarjem 1999 in do uveljavitve te ured-
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be, se kot začetek obratovanja šteje datum uveljavitve te
uredbe.
Za kvalificirane elektrarne, ki so začele obratovati pred
1. januarjem 1999, se kot začetek obratovanja šteje datum,
ko so na podlagi uporabnega dovoljenja začele oddajati
električno energijo v javno omrežje.
Za kvalificirane elektrarne, ki so začele obratovati pred
1. januarjem 1999 in po tedaj veljavnih predpisih niso potrebovale uporabnega dovoljenja, se kot začetek obratovanja
šteje datum, ko so v skladu s takrat veljavnimi predpisi
začele oddajati električno energijo v omrežje.
21. člen
Obstoječa kvalificirana elektrarna, na kateri je po uveljavitvi te uredbe izvedena rekonstrukcija ali obnova, za katero kvalificirani proizvajalec na podlagi energetskega dovoljenja ali drugih predpisanih dovoljenj dokaže, da je v rekonstrukcijo ali obnovo vloženo več kot 40% vrednosti nove
kvalificirane elektrarne enake vrste in moči, se šteje za novo
kvalificirano elektrarno.
Kot začetek obratovanja kvalificirane elektrarne iz prejšnjega odstavka se šteje datum, ko je rekonstruirana ali
obnovljena elektrarna na podlagi uporabnega ali drugega
predpisanega dovoljenja začela oddajati električno energijo
v omrežje.
Mnenje o vlaganjih v obnovo in rekonstrukcijo izda
organ, ki je podelil status kvalificiranega proizvajalca.
22. člen
Določba 14. člena se ne uporablja za kvalificirane
elektrarne, ki so začele obratovati pred dnem uveljavitve te
uredbe.
23. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-19/2002-1
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 1
9]RUþQDSRJRGED]DRGNXSHOHNWULþQHHQHUJLMHRGNYDOLILFLUDQHJDSURL]YDMDOFD

1.

__________ (Kvalificirani proizvajalec)
__________ (Naslov)
__________ (Pošta),
ki ga zastopa _________
'DYþQDãWHYLONDBBBBBBBBBB
(v nadaljevanju: kvalificirani proizvajalec)

in
2.

BBBBBBBBB 8SUDYOMDYHFGLVWULEXFLMVNHJDDOLSUHQRVQHJDRPUHåMD
_________ (Naslov)
_________ (Pošta),
ki ga zastopa _________
'DYþQDãWHYLONDBBBBBBBBBB
(v nadaljevanju: XSUDYOMDYHFRPUHåMD)

skleneta
POGOD%222'.838(/(.75,ý1((1(5*,-(,=
KVALIFICIRANE ELEKTRARNE __________________________________ (ime
elektrarne)
1. þOHQ
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- GD VNOHSDWD WR SRJRGER R RGNXSX HOHNWULþQH HQHUJLMH L] NYDOLILFLUDQH HOHNWUDUQH Y
nadaljnjem besedilu: pogodba) na osnovi poslovnega interesa kvalificiranega
SURL]YDMDOFD REYH]QRVWL L]KDMDMRþLK L] MDYQH VOXåEH NL MR RSUDYOMD XSUDYOMDYHF RPUHåMD
WHUQDRVQRYLGRORþLORJRVSRGDUVNLKMDYQLKVOXåEDKRRVNUEL]HOHNWULþQRHQHUJLMR]ODVWLY
povezavLVNYDOLILFLUDQLPLSURL]YDMDOFLYGRORþLOLKHQHUJHWVNHJD]DNRQD 8UDGQLOLVW56
ãW  LQ   ]DNRQD R JRVSRGDUVNLK MDYQLK VOXåEDK 8UDGQL OLVW 56 ãW  
XUHGEH R SRJRMLK ]D SULGRELWHY VWDWXVD NYDOLILFLUDQHJD SURL]YDMDOFD HOHNWULþQH HQHUJLje
8UDGQLOLVW56ãWLQ XUHGEHRQDþLQXL]YDMDQMDJRVSRGDUVNHMDYQHVOXåEH
SUHQRVHOHNWULþQHHQHUJLMHLQJRVSRGDUVNHMDYQHVOXåEHXSUDYOMDQMDSUHQRVQHJDRPUHåMD
8UDGQL OLVW 56 ãW     LQ   XUHGEH R QDþLQX L]vajanja
JRVSRGDUVNLK MDYQLK VOXåE V SRGURþMD GLVWULEXFLMH HOHNWULþQH HQHUJLMH 8UDGQL OLVW 56 ãW
  LQ   LQ XUHGEH R SUDYLOLK ]D GRORþLWHY FHQ LQ ]D RGNXS HOHNWULþQH
HQHUJLMH RG NYDOLILFLUDQLK SURL]YDMDOFHY HOHNWULþQH HQHUJLMH  8UDGQL OLVt RS, št. 25/02, v
nadaljnjem besedilu: uredba o odkupu);
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- GD LPD NYDOLILFLUDQD HOHNWUDUQD Y QDGDOMQMHP EHVHGLOX .(  VRJODVMH ]D SULNOMXþLWHY
oziroma elektroenergetsko soglasje št. ______________________________, izdano
dne _____________________ s strani ________________________ in
- da je kvalificirani proizvajalec (v nadaljnjem besedilu: KP) za KE, na podlagi uredbe o
SRJRMLK ]D SULGRELWHY VWDWXVD NYDOLILFLUDQHJD SURL]YDMDOFD HOHNWULþQH HQHUJLMH 8UDGQL OLVW
56ãWLQ SUHMHORGORþERR pridobitvi statusa KP št. ________________. V
VNODGX ] RGORþER R VWDWXVX .3 HOHNWULþQH HQHUJLMH MH .( _________________(velikost
HOHNWUDUQHSRþOHQXXUHGEHRVWDWXVX BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB YLUSULPDUQH
HQHUJLMHSRþOHQXXUHGEHRVWDWXVX) kvalificirana elektrarna.

Predmet pogodbe
þOHQ

Predmet te pogodbe je sodelovanje med kvalificiranim proizvajalcem in upravljavcem
RPUHåMD QD SRGODJL SURL]YRGQMH HOHNWULþQH HQHUJLMH Y NYDOLILFLUDQL HOHNWUDUQL BBBBBBB
_____________________ (ime elektrarnH LQRGNXSHOHNWULþQHHQHUJLMHSURL]YHGHQHYWHM
HOHNWUDUQLR]LURPDSODþLORSUHPLMH]DHOHNWULþQRHQHUJLMRNLMR.3VDPSRUDELDOLSURGDEUH]
XGHOHåEHXSUDYOMDYFDRPUHåMD
þOHQ

3URL]YRGQMD HOHNWULþQH HQHUJLMH ER Y .( NL REVHJD BBBBBBBBBBBBB JHQHUatorske enote
SRVDPH]QH QD]LYQH PRþL BBBBBBBBBBBBBBBBBB N: VNXSQD QD]LYQD PRþ .( ]QDãD
_______________________ kW.
.( MH SULNOMXþHQD QD BBBBBBB N9 ]ELUDOQLFH BBBBBBBBBBBBBBBBBB WUDQVIRUPDWRUVNH
postaje ________kV/ _______ kV v ______________________________.
.3ERYUãLOSUHGDMRSURL]YHGHQHHOHNWULþQHHQHUJLMHQDSUHGDMQHPPHVWXNLMHGRORþHQRY
Prilogi A te pogodbe.
6 WR SRJRGER MH GRORþHQR GD VH NRW GDWXP ]DþHWND REUDWRYDQMD JOHGH QD GRORþLOD
þOHQDXUHGEHRRGNXSX]D.(L]þOHQDWHSRJRGEHãWHMe______________________.

Veljavnost pogodbe
þOHQ

Pogodba se sklepa za obdobje do _________________________.
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.ROLþLQHHOHNWULþQHHQHUJLMH
þOHQ

3UHGYLGHQH NROLþLQH SURL]YHGHQH HOHNWULþQH HQHUJLMH NROLþLQH HOHNWULþQH HQHUJLMH NL MR ER
KP prRGDO XSUDYOMDYFX RPUHåMD NROLþLQH HOHNWULþQH HQHUJLMH NL MR ER .3 VDP SRUDELO LQ
NROLþLQHHOHNWULþQHHQHUJLMHNLMRER.3SURGDOVDPRVWRMQRDOLSUHNRSRVUHGQLNDVHGRORþLMR
v letnem aneksu k tej pogodbi.

'REDYDLQREUDþXQHOHNWULþQHHQHUJLMH
þOHn

8SUDYOMDYHF RPUHåMD VHREYH]XMHGDERSUHY]HOLQSODþDOYVRRGGDQRHOHNWULþQRHQHUJLMR
R]LURPDL]SODþHYDOSUHPLMR]DHOHNWULþQRHQHUJLMRNLMRER.3SURL]YHGHOLQSRUDELOVDPDOL
prodal samostojno ali preko posrednika.
þOHQ

Za merjenje proizvedene HOHNWULþQH HQHUJLMH VH XSRUDEOMDMR PHULOQH QDSUDYH NL VR ELOH
L]YHGHQHYVNODGX]HOHNWURHQHUJHWVNLPVRJODVMHPR]LURPDVRJODVMHP]DSULNOMXþLWHY
3RSLVPHULOQLKQDSUDY]DHOHNWULþQRHQHUJLMRMHSRGDQY3ULORJL$WHSRJRGEH
þOHQ

2EUDþXQ SURL]YHGHQLK NROLþLQ HOHNWULþQH HQHUJLMH RSUDYL .3 ]D SUHWHNOL PHVHF QD RVQRYL
XVNODMHQLKHQHUJHWVNLKSRGDWNRYXJRWRYOMHQLKYVNODGX]GRORþEDPLWHSRJRGEH
.3 PRUD XSUDYOMDYFX RPUHåMD SRVUHGRYDWL SRGDWNH R Y MDYQR RPUHåMH RGGDQL HOHNWULþQL
HQHUJLML Y GQHYQLK þDVRYQLK REGREMLK Y VNODGX ] L]EUDQLP QDþLQRP REUDþXQD NL VWD JD
dogovorila v letnem aneksu k tej pogodbi.
.YDOLILFLUDQL SURL]YDMDOHF L]VWDYL UDþXQ ]D REUDþXQ RGGDQLK NROLþLQ HOHNWULþQH HQHUJLMH
R]LURPD]DL]SODþLORSUHPLMHXSUDYOMDYFXRPUHåMD

Cene in premije
þOHQ

&HQH ]D GREDYOMHQH NROLþLQH HOHNWULþQH HQHUJLMH SR WHM SRJRGEL LQ SUHPLMH ]D HOHNWULþQR
energijo, ki jo je KP sam porabil ali prodal samostojno oziroma preko posrednika, so
GRORþHQHQDSRGODJLXUHGEHRRGNXSX
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Pogodbeni stranki bosta k tej pogodbi sklepali letne anekse, v katerih bosta povzeli nove
HQRWQHOHWQHFHQHL]XUHGEHRRGNXSXR]LURPDHQRWQHOHWQHSUHPLMHþHVHERNYDOLILFLUDQL
SURL]YDMDOHFRGORþLO]DODVWQRSRUDERDOLVDPRVWRMQRSURGDMRHOHNWULþQHHQHUJLMHWHUL]EUDQL
QDþLQREUDþXQDSURL]YHGHQHLQSURGDQHHOHNWULþQHHQHUJLMH HQRWDULIQLDOLGYRWDULIQL 
Pogodbeni stranki bosta k tej pogodbi sklepali anekse (Priloga B) ob vsaki spremembi
enotne letne cene oziroma enotne letne premije uredbe o odkupu.
þOHQ

ýHNYDOLILFLUDQLSroizvajalec za KE, ki je predmet te pogodbe, izgubi status kvalificiranega
proizvajalca oziroma ga ne podaljša, se za obdobje, ko KP nima statusa, upravljavec
RPUHåMDLQ.3GRJRYRULWD]DFHQRRGNXSDHOHNWULþQHHQHUJLMHNLSDQHVPHELWLPDQMãDRG
WUåQHFHQHLQMRGRORþLWDYDQHNVXNWHMSRJRGEL
Za ravnanje pogodbenih strank v obdobju, ko KE ne bo imela statusa, bosta pogodbeni
stranki upoštevali interese in obveznosti podpisnikov te pogodbe v smislu dobrega
SRVORYQHJD VRGHORYDQMD LQ SULSRURþLOD RUJDQRY ki so pristojni za izvajanje gospodarskih
MDYQLKVOXåEQDSRGURþMXRVNUEH]HOHNWULþQRHQHUJLMRLQXþLQNRYLWRUDERHQHUJLMH
þOHQ

8SUDYOMDYHFRPUHåMDERSRUDYQDYDOUDþXQHYURNXGQLRGGDWXPDL]VWDYLWYHUDþXQD=D
SULPHUHNDVQLWYHSODþLOVHREUDþXQDYDMR]]DNRQRPGRORþHQH]DPXGQHREUHVWL

2VWDODGRORþLOD
þOHQ

3RJRGEHQLVWUDQNLERVWDPRUHELWQHVSRUHVNXãDOLXUHGLWLVSRUD]XPQRýHYWHPQHXVSHWD
RGORþDRVSRULKNLL]YLUDMRL]WHSRJRGEHSULVWRMQRVRGLãþHYBBBBBBBBBBBBBBB
V primeru, GD ERGR VSRUL L]KDMDOL L] UD]OLþQLK UD]XPHYDQM GRORþLO XUHGEH R RGNXSX ERVWD
SRJRGEHQLVWUDQNLXSRãWHYDOLWROPDþHQMHPLQLVWUVWYDSULVWRMQHJD]DHQHUJHWLNR
=DSUHYHUMDQMHXSUDYLþHQRVWLVWURãNRYNLVRYNOMXþHQLYVWURãNH]DXSRUDERRPUHåLMMHNRW
organ prve stopnje pristojna Agencija za energijo Republike Slovenije.
þOHQ

3RJRGED]DþQHYHOMDWL]GQHPSRGSLVDREHKSRJRGEHQLKVWUDQN
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þOHQ

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
po en izvod, en i]YRGSDRUJDQNLMHL]GDORGORþERRVWDWXVX.(
]DXSUDYOMDOFDRPUHåMD

za kvalificiranega proizvajalca

______________________________

______________________________

Datum ________________________

Datum _________________________

2SRPED9EHVHGLOXVRVSRGþUWDQLPSURVWRURPBBBBBBR]QDþHQLSRGDWNLNLVHREYH]QR
YQDãDMRV SRãHYQRSLVDYRLQYRNOHSDMX VRR]QDþHQHRSRPEHYQDUHNRYDMLKSDGHOL
besedila, ki so izbirni, glede na primer.
Morebitna dodatna GRORþLODSRJRGEHQLVWUDQNLVSRUD]XPQRGRORþLWDQDRVQRYLSRVHEQRVWL
primera.
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Priloga A

A.1 Predajna mesta
Glavno predajno mesto je na ______kV DV ________________________ –
____________________ v TP _________________,
Zasilno predajno mesto je na ______kV DV ________________________ –
____________________ v TP _________________,
(itd.)

A.2 Merilna mesta
BBBBBBBBBBN9PHULOQDPHVWD]DREUDþXQHOHNWULþQHHQHUJLMHTP ________________ – DV
_______kV ___________________,
(itd.)
__________ kV kontrolna meriOQDPHVWD]DGRORþDQMHSURL]YRGQMH.( TP ______________ – DV
_______kV ___________________,
(itd.)
KE Generator _____________,
(itd.)

A.3 Seznam merilnih naprav
Tokovni merilni transformatorji:
Tip:
___________________
5D]UHGWRþQRVWL
___________________
___________________
___________________
(itd.)
Napetostni merilni transformatorji:
Tip:
___________________
5D]UHGWRþnosti:
___________________
___________________
___________________
(itd.)
Števci delovne in jalove energije:
Tip:
__________________
Tok:
__________________A
______________________
Tovarniška številka: ______________________
(itd.)
Kraj in datum, _____________________________
Za KP: ________________________
________________________

Prestavno razmerje: _________________ A
Tovarniške številke:
___________________

Prestavno razmerje: _________________ V
Tovarniške številke:
___________________

Napetost:
5D]UHGWRþQRVWL:

_________________ V

=DXSUDYOMDOFDRPUHåMD
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Priloga B
Vsebina letnega aneksa k pogodbi o odkuSX HOHNWULþQH HQHUJLMH L] NYDOLILFLUDQH HOHNWUDUQH
_________________________________
3ULþDNRYDQLQDþLQREUDWRYDQMD
þOHQ
KE __________________________________________bo v letu _________ obratovala (kratek opis
SULþDNRYDQHJDQDþLQDREUDWRYDQMD ).
1DþLQREUDþXQD
þOHQ
KP si za leto __________ izbere __________________________(enotarifni, dvotarifni QDþLQREUDþXQDY
VNODGXVþOHQRPXUHGEHRRGNXSX
3UHGYLGHQHOHWQHNROLþLQHHOHNWULþQHHQHUJLMH
þOHQ
3UHGYLGHQHPHVHþQHNROLþLQHHOHNWULþQHHQHUJLM e, ki jo bo KP proizvedel, ki je bo UO odkupil, ki jo bo KP sam
porabil in ki jo bo KP prodal samostojno ali preko posrednika v letu ___________so:
Proizvedena el.
energija
(kWh)
VT

S strani UO odkupljena el.
energija
(kWh)

MT

VT

MT

El. energija, ki jo bo KP
sam porabil *
(kWh)
VT

El. energija, ki jo bo KP
prodal samostojno
(kWh)
VT

MT

Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
september
Oktober
November
December
SKUPAJ
/DVWQDUDEDHOHNWUDUQHMHL]NOMXþHQD
þOHQ
(QRWQDOHWQDRGNXSQDFHQDHOHNWULþQHHQHUJLMH YVNODGX]XUHGERRFHQDK ]XSRãWHYDQMHPRGELWNRY]DUDGL
napetostnega nivoja na katerega je KE prLNOMXþHQD þOHQXUHGEHRRGNXSX VWDURVWL.( þOHQXUHGEH
R RGNXSX  LQ SUHMHWLK QHSRYUDWQLK VXEYHQFLM  þOHQ XUHGEH R RGNXSX  Y OHWX BBBBBBBBB MH
__________SIT/kWh.
3RYSUHþQD OHWQD SUHPLMD ]D HOHNWULþQR HQHUJLMR NL MR MH .3 VDP SRUDELO DOL VDP ostojno prodal (v skladu s
VNOHSRP R FHQDK  ] XSRãWHYDQMHP RGELWNRY ]DUDGL QDSHWRVWQHJD QLYRMD QD NDWHUHJD MH .( SULNOMXþHQD
 þOHQ XUHGEH R RGNXSX  VWDURVWL .(  þOHQ XUHGEH R RGNXSX  LQ SUHMHWLK QHSRYUDWQLK VXEYHQFLM
þOHQXUHGEHRRGNXSX Y letu _________ je __________SIT/kWh.
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Sklep o cenah in premijah za odkup električne
energije od kvalificiranih proizvajalcev
električne energije

Na podlagi 10. člena uredbe o pravilih za določitev cen
in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev
električne energije (Uradni list RS, št. 25/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o cenah in premijah za odkup električne energije
od kvalificiranih proizvajalcev
električne energije
I
Enotne letne cene za odkup električne energije od
kvalificiranih proizvajalcev in enotne letne premije za električno energijo, ki jo kvalificirani proizvajalci prodajo samostojno ali preko posrednika so:

Vrsta KE glede na vir primarne energije

Velikostni razred

hidroelektrarne

do vključno 1MW
nad 1MW do vključno 10 MW

14,05
13,55

6,05
5,55

KE na biomaso

do vključno 1 MW
nad 1MW

16,05
15,55

8,05
7,55

vetrne KE

do vključno 1 MW
nad 1 MW

14,55
14,05

6,55
6,05

14,05

6,05

64,05
14,05

56,05
6,05

druge KE (1)

24,55

16,55

kombinirane KE na OVE (2)

16,05

8,05

KE ali toplarne na komunalne odpadke (3) do vključno 1MW
nad 1MW do vključno 10MW

12,37
11,87

4,37
3,87

toplarne za daljinsko ogrevanje

do vključno 1MW
nad 1MW do vključno 10MW

13,37
12,87

5,37
4,87

industrijske toplarne (4)

do vključno 1MW

12,37

–

geotermalne KE
sončne KE

do vključno 36 kW
nad 36 kW

Enotna letna
cena
(SIT/kWh)

Enotna letna
premija
(SIT/kWh)

(1) elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katerokoli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega
izvora, v to skupino sodijo KE na bioplin iz živalskih odpadkov
(2) kombinacije navedenih elektrarn na obnovljive vire
(3) KE in toplarne na komunalne odpadke vključujejo tudi KE na deponijski plin in KE na plin iz komunalnih čistilnih
naprav
(4) povprečna odkupna cena za industrijske toplarne do 1 MW velja za vse viške nad lastno porabo, ki jih KP odda v javno
omrežje
V tabeli uporabljene kratice pomenijo:
– KE: kvalificirana elektrarna
– OVE: obnovljivi viri energije.
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II
Enotne letne cene in enotne letne premije ne vsebujejo DDV.
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-18/2001-6
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1109.

Sklep o povišanju rejnin

Na podlagi 98. in 129. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 –
odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 6/02)
je Vlada Republike Slovenije na 130. dopisni seji dne 15. 3.
2002 sprejela

SKLEP
o povišanju rejnin
1
Rejnine se s 1. januarjem 2002 povečajo za 7,2 odstotka, tako da znašajo:
1. Materialni stroški za rejenca
Starost otroka

Mesečna višina sredstev
za materialne
stroške za rejenca v tolarjih

– do 12 mesecev
– od 1 do 7 let (predšolski)
– od 7 do 14 let (šoloobvezen)
– nad 14 let

37.105
28.542
34.250
42.813

2. Nagrada za delo rejnice za otroka znaša od 1. januarja 2002 16.650 tolarjev mesečno.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 553-01/2001-2
Ljubljana, dne 15. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1110.

Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
pripravi konsolidirane premoženjske bilance
države in občin

Na podlagi 93. člena zakona o javnih financah (Uradni
list Republike Slovenije, št. 79/99, 124/00 in 79/01) izdaja minister za finance
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ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o pripravi
konsolidirane premoženjske bilance države
in občin
1. člen
V odredbi o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 22/01) se v prvem
stavku 2. člena za besedama »javnega prava«, v oklepaju,
besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(Uradni list RS, št. 106/01).«
2. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev, oblikovan tudi splošni sklad ali
sklad namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po
določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena,
zmanjša ali poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Če pa je znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva prejeta v upravljanje, večji od zneska te
obveznosti, zmanjša za znesek, ki presega obveznost, najprej splošni sklad, za preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih.«
Za četrtim odstavkom 6. člena se doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Javni zavod, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad premoženja v drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v njihovi lasti, za razlike, ugotovljene po
določbah prvega in drugega odstavka tega člena, zmanjša
ali poveča ta sklad.«
3. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev, oblikovan tudi splošni sklad ali
sklad namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po
določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena,
zmanjša ali poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Če pa je znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva prejeta v upravljanje, večji od zneska te
obveznosti, zmanjša za znesek, ki presega obveznost, najprej splošni sklad, za preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih.«
Za četrtim odstavkom 7. člena se doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Javni zavod, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad premoženja v drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v njihovi lasti, za razlike, ugotovljene po
določbah prvega in drugega odstavka tega člena, zmanjša
ali poveča ta sklad.«
4. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »za razliko
pa se zmanjša ali poveča splošni sklad občine« črta.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov
občine ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna, v
premoženjsko bilanco občine, se pobotajo zneski naložb v
namensko premoženje, preneseno javnim skladom oziroma
zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti,
z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v
občinskem proračunu in premoženjskih bilancah posrednih
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in neposrednih uporabnikov, ki se vključujejo v premoženjsko bilanco občine.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za razliko ugotovljeno po drugem in tretjem odstavku
tega člena se zmanjša ali poveča splošni sklad občine.«
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se besedilo » za razliko
pa se zmanjša ali poveča splošni sklad države« črta.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih ter posrednih uporabnikov državnega proračuna
v premoženjsko bilanco države, se pobotajo zneski naložb v
namensko premoženje, preneseno javnim skladom oziroma
zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti,
z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v
državnem proračunu in premoženjskih bilancah posrednih
in neposrednih uporabnikov, ki se vključujejo v premoženjsko bilanco države.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za razliko ugotovljeno po drugem in tretjem odstavku
tega člena se zmanjša ali poveča splošni sklad države.«
6. člen
V Prilogi 1 se obrazec Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna spremeni in dopolni:
Doda se nov AOP 118, ki se glasi:
»Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih
osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti.«
Sedanji AOP 118 do 124 postanejo AOP 119 do 125.
Doda se nov AOP 125, ki se glasi:
»Skupaj pasiva (117+118+119+120+121+122+123
+124)«.
7. člen
V Prilogo 2 se za zaporedno številko 18 doda nova
zaporedna številka 19, ki se glasi:
»Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se
izkazujejo na kontih skupine 94, v skladu z določbami 62.a
člena pravilnika, zmanjšan ali povečan za razliko, ugotovljeno v skladu s četrtim in petim odstavkom 6. oziroma 7.
člena te odredbe.«
Dosedanje zaporedne številke od 19 do 25 postanejo
zaporedne številke 20 do 26.
Opis nove zaporedne številke 26 se spremeni tako, da
se glasi:
» Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 in 124.
8. člen
V Prilogi 3 se obrazec Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna spremeni in dopolni:
Doda se nov AOP 165, ki se glasi:
»Dolgoročne kapitalske naložbe – premoženje preneseno v last drugim uporabnikom enotnega kontnega
načrta.«
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Sedanji AOP 165 postane AOP 166, katerega naziv se
spremeni tako, da se glasi:
»Druge dolgoročne kapitalske naložbe.«
AOP 166 do 179 postanejo AOP 167 do 180.
Opis AOP 172 se spremeni tako, da se glasi:
»Skupaj aktiva (150+153+156+159+164+165+166
+167+168+169+170+171)«.
9. člen
V Prilogo 4 se za zaporedno številko 15 doda nova
zaporedna številka 16, ki se glasi:
»Vpiše se znesek dolgoročnih kapitalskih naložb, ki se
kot namensko premoženje prenese javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki je v njihovi lasti, ter se
izkazujejo na kontih podskupin 066 in 067, v skladu z 9.
členom pravilnika.«
Dosedanja zaporedna številka 16 postane 17 in se
glasi:
»Vpiše se znesek kapitalskih naložb, ki se izkazujejo na
kontih podskupin 060, 061, 062, 063, 064, 065 in 069, v
skladu z določbami 9. člena pravilnika.
Dosedanje zaporedne številke od 17 do 30 postanejo
zaporedne številke 18 do 31.
10. člen
Opis nove zaporedne številke 21 se spremeni tako, da
se glasi:
»Vpiše se znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo
na kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17, v skladu z določbami
15., 16., 18., 19. in 20. člena pravilnika, ter znesek vrednotnic, ki se izkazujejo v okviru kontov skupine 19, v skladu z določbami prvega odstavka 22. člena pravilnika.«
11. člen
Opis nove zaporedne številke 23 se spremeni tako, da
se glasi:
»Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 150, 153, 156, 159, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170 in 171.«
12. člen
Opis nove zaporedne številke 31 se spremeni tako, da
se glasi:
»Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 173, 174, 175, 176, 177, 178 in 179.«
13. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-24/02
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
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Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 195,90 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 16/02).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 15. marca 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
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1112.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne 1.
3. 2002 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrski občini 1050 Dol in 1049 Lipa se z dnem
sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski
načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-6/2002
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

1113.

Pravilnik o registru nepremične kulturne
dediščine

Na podlagi šestega odstavka 11. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja
ministrica za kulturo

PRAVILNIK
o registru nepremične kulturne dediščine
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino registra nepremične kulturne
dediščine (v nadaljnjem besedilu: register), postopek vpisa
kulturne dediščine v register nepremične kulturne dediščine, njegovo vodenje in uporabo.
2. člen
(1) Register je uradna zbirka listin in podatkov, ki jo
vodi ministrstvo, pristojno za področje kulturne dediščine.
Podatki iz registra so javni, razen osebnih podatkov o lastnikih.
(2) Namen registra je uresničevanje javnih koristi na
področju varstva kulturne dediščine.
II. VSEBINA REGISTRA
3. člen
(1) V register se vpisujejo vse enote nepremične kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: enota dediščine) na
ozemlju države, ne glede na tip enote, vrsto lastništva, obliko ter način varstva, dejansko stanje oziroma druge lastnosti
enote.
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(2) V register se vpisuje tudi premična kulturna dediščina, ki je sestavni del nepremične kulturne dediščine.
(3) Enota dediščine je nepremičnina ali njen posamezni del, skupina nepremičnin oziroma območje v naravi.
4. člen
Register sestavljajo naslednje zbirke:
1. zbirka osnovnih podatkov dediščine,
2. zbirka varstvenih podatkov spomenikov,
3. zbirka listin.
5. člen
V zbirki osnovnih podatkov dediščine mora biti posamezna enota dediščine opisana z naslednjimi podatki:
1. Identifikacija enote dediščine
– evidenčna številka dediščine
– ime enote
– sinonimi imena enote
2. Opis enote dediščine
– vrsta dediščine
– tip enote
– obseg enote
– tipološka gesla enote
– tekstualni opis enote
– datacija enote
– fotografija enote z navedbo avtorstva fotografije
3. Lokacija enote dediščine
– naselje
– koordinate centroida enote (X, Y, Z)
– karta (TTN5, TK25)
– tekstualni opis lokacije
4. Območje enote dediščine
– ocena površine območja enote
– koordinate meje območja enote (X,Y)
5. Varstveni režim dediščine
– kategorija varstva
6. Povezava z drugimi enotami dediščine
– predhodna enota (evidenčna številka dediščine)
7. Pristojnosti
– strokovna področja
– pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine (območna enota)
8. Opombe
– opombe
9. Kvaliteta podatkov
– natančnost centroida
– natančnost območja
10. Vpis v register
– datum, št. odločbe, razlog
11. Izbris iz registra
– datum, št. odločbe, razlog
12. Sprememba registra
– datum, št. odločbe, razlog
13. Zaznamki
– zaznamki
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6. člen
Zbirka varstvenih podatkov spomenikov se vodi za kulturne spomenike. V zbirki mora biti posamezna enota dediščine opisana z naslednjimi podatki:
1. Identifikacija enote dediščine
– evidenčna številka dediščine
2. Varstveni režim spomenika
– vrsta spomenika
– varstvena skupina
– kategorija varstvenega režima spomenika
– opis varstvenega režima
– opis utemeljitve razglasitve za spomenik
3. Grafični opis območja spomenika
– koordinate meje območja spomenika (X, Y)
4. Podatki o parcelah in lastnikih
– seznam parcel oziroma delov parcel (šifra parcele)
– podatki o lastnikih (vrsta, ime, priimek in naslov) in
njihovih lastniških deležih
5. Akt razglasitve
– naslov in objava akta
– vrsta razglasitve
– obdobje veljavnosti razglasitve (od dne, do dne)
6. Opombe
– opombe
7. Vpis podatkov
– datum, oznaka, razlog
8. Izbris podatkov
– datum, oznaka, razlog
9. Sprememba podatkov
– datum, oznaka, razlog
10. Kvaliteta podatkov
– natančnost območja
11. Zaznamki
– zaznamki
7. člen
(1) Zbirka listin vsebuje dokumente, vezane na določeno enoto dediščine, in sicer predvsem: pobudo za vpis v
register, predlog za vpis v register, odločbo o vpisu v register, izpisek iz registra, akt o razglasitvi, akt o začasni razglasitvi, odločbo o varstvu spomenika za spomenik in predlog
zaznambe v zemljiški knjigi.
(2) Listine iz prvega odstavka se hranijo trajno.
8. člen
Upravni organi in strokovne službe, ki so v okviru svojih
pristojnosti vključene v varstvo kulturne dediščine, se morajo pri obravnavi določene enote dediščine sklicevati na evidenčno številko dediščine (kratica EŠD).
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nje). Podatkovni viri sporočajo podatke po elektronskih medijih oziroma na tiskanih obrazcih, če sporočanje po elektronskih medijih ni mogoče. Prenos podatkov po omrežju se
izvaja v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in
elektronski podpis.
(3) Pristop do osebnih podatkov registra mora biti omejen v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.
III. POSTOPEK VPISA DEDIŠČINE V REGISTER
10. člen
(1) Vsakdo lahko da pobudo za vpis enote dediščine v
register. Pobuda za vpis se vloži pri upravi.
(2) Uprava pošlje pobudo v mnenje območni enoti javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem
besedilu: območna enota). Območna enota na podlagi pobude pripravi predlog za vpis enote dediščine v register
oziroma izda negativno mnenje o vpisu in ga posreduje
upravi.
(3) Uprava sporoči odgovor območne enote pobudniku vpisa.
11. člen
(1) Predlog za vpis enote dediščine v register da javni
zavod za varstvo kulturne dediščine oziroma njegova območna enota (v nadaljevanju: predlagatelj) po lastni presoji
oziroma na pobudo iz 10. člena.
(2) Predlog za vpis se vloži pri upravi na obrazcu za
vložitev predloga. Predlog za vpis mora vsebovati vse podatke, potrebne za vpis enote dediščine v register po tem
pravilniku.
(3) Predlog za vpis mora vsebovati centroid enote dediščine in mejo območja enote dediščine v digitalni obliki
(Gauss-Krueger koordinate) ali v analogni obliki (zaris na
karti, ki omogoča pozicijsko in katastrsko natančen odčitek
v merilu najmanj 1:5000).
(4) Če da uprava na razpolago programsko opremo za
vnos podatkov predloga, mora predlagatelj posredovati podatke predloga tudi v elektronski obliki.
12. člen
(1) Uprava vrne predlog za vpis v register, ki ni pripravljen v skladu s tem pravilnikom, predlagatelju v dopolnitev.
(2) Če centroid oziroma meja območja enote dediščine
v predlogu nista določena v digitalni obliki ali če nimata
ustrezne natančnosti, uprava sama določi natančen centroid oziroma mejo območja enote dediščine.
(3) Uprava na podlagi predloga za vpis v register pripravi predlog odločbe o vpisu v register in ga pošlje ministru.
13. člen
(1) Minister odloči o vpisu v register z odločbo. Če
minister zavrne vpis v register, mora odločba vsebovati razloge za zavrnitev.
(2) Odločba se dostavi predlagatelju vpisa. Če se je
postopek vpisa začel na pobudo iz 10. člena, se odločba
pošlje v vednost tudi pobudniku.
IV. VZDRŽEVANJE REGISTRA

9. člen
(1) Register vodi Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino (v nadaljnjem besedilu:
uprava).
(2) Register se vodi s pomočjo centralizirane računalniške podpore ter elektronske izmenjave podatkov, dokumentov in sporočil (v nadaljnjem besedilu: elektronsko poslova-

14. člen
(1) Po razglasitvi enote dediščine za kulturni spomenik
uprava vpiše varstvene podatke spomenika v register.
(2) Javni zavod za varstvo kulturne dediščine mora upravi posredovati akt o razglasitvi s pripadajočimi strokovnimi
podlagami v petnajstih dneh po objavi akta o razglasitvi.
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(3) Strokovne podlage za razglasitev spomenika morajo vsebovati vse podatke, navedene v 1. do 4. točki 6.
člena. Podatki morajo biti v obliki, primerni za neposreden
prenos v zbirko varstvenih podatkov spomenikov.
(4) Če da uprava na razpolago programsko opremo za
vnos varstvenih podatkov, morajo biti varstveni podatki dostavljeni upravi tudi v elektronski obliki.
15. člen
(1) Izdajatelji odločb in aktov iz 7. člena so le-te dolžni
dostaviti upravi v petnajstih dneh od dneva njihove izdaje
oziroma uveljavitve.
16. člen
(1) Spremembe v zbirki osnovnih podatkov dediščine,
ki povzročijo povečanje ali zmanjšanje obsega enote dediščine oziroma spremembo varstvenega režima enote, ter
izbris enote iz registra, se izvedejo ob smiselni uporabi
postopka, ki je določen za vpis enote dediščine v register.
Ostale spremembe se lahko vnesejo v register neposredno,
brez izvedbe postopka za vpis enote dediščine v register.
(2) Spremembe v zbirki varstvenih podatkov spomenikov se vnesejo po spremembi akta o razglasitvi spomenika.
Uprava lahko po lastni presoji sama izvede tudi druge uskladitve podatkov zbirke varstvenih podatkov spomenikov z
dejanskim stanjem.
V. JAVNOST REGISTRA IN UPORABA PODATKOV
17. člen
(1) Javnost registra se zagotavlja s prostim dostopom
do podatkov registra, z rednim objavljanjem seznama enot
dediščine ter z izdajanjem izpiskov iz registra.
(2) Vsakdo ima pravico ob nadzoru pooblaščenega
delavca uprave pregledovati podatke registra, razen osebnih podatkov iz 21. člena.
18. člen
(1) Seznam enot dediščine, vpisanih v register, mora
biti na vpogled javnosti na vseh sedežih občin, lahko pa se
objavi tudi na drug krajevno običajen način ali v javno dostopni obliki na internetu. Uprava dopolni in objavi seznam enot
dediščine najmanj enkrat letno.
(2) Seznam vsebuje za posamezno enoto dediščine
naslednje podatke:
1. evidenčno številko enote,
2. ime enote,
3. vrsto dediščine,
4. tip enote,
5. obseg enote,
6. tekstualni opis lokacije,
7. ime naselja.
(3) Seznam vsebuje za kulturne spomenike tudi naslednje podatke:
1. vrsto spomenika,
2. podatke o aktu razglasitve.
19. člen
(1) Izpisek iz registra za posamezno enoto dediščine
izda uprava vsakomur, ki izkaže svojo identiteto in navede
namen uporabe izpiska.
(2) Izpisek iz registra vsebuje naslednje podatke:
1. ime oziroma naziv in naslov uporabnika,
2. vrsto uporabnika,
3. namen uporabe izpiska,
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4. vse podatke o posamezni enoti dediščine, ki so
vsebovani v zbirki osnovnih podatkov registra, razen koordinat centroida in meje območja enote dediščine,
5. vse podatke o posamezni enoti dediščine, ki so
vsebovani v zbirki varstvenih podatkov registra, razen osebnih podatkov o lastnikih in meje območja spomenika,
6. datum izdaje izpiska,
7. podpis odgovorne osebe.
20. člen
(1) Uprava lahko zainteresirani pravni osebi ali fizični
osebi na njeno prošnjo posreduje tudi podatke, ki niso
vsebovani v izpisku iz 19. člena, oziroma na drug način ali v
drugi obliki urejene podatke, kot je to določeno za izpisek iz
19. člena. Uprava se o posredovanju podatkov odloči predvsem glede na vrsto prosilca, namen uporabe in obseg
podatkov.
(2) Če se uprava odloči, da bo prosilcu posredovala
podatke iz prvega odstavka, mora z njim skleniti pisni dogovor o posredovanju podatkov.
(3) Pisni dogovor o posredovanju podatkov mora vsebovati vsaj:
1. ime, naslov in odgovorno osebo uporabnika podatkov,
2. vsebino, obseg, način in datum stanja posredovanih
podatkov,
3. namen, način in rok trajanja uporabe posredovanih
podatkov,
4. način varstva posredovanih podatkov,
5. višino, način in obliko plačila stroškov za pripravo in
posredovanje podatkov.
21. člen
(1) Posredovanje podatkov o lastnikih enot dediščine
in drugih osebnih podatkov ni dovoljeno, razen če ima uporabnik podatkov za to pooblastilo v zakonu.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
uprava uporabnikom podatkov iz 20. člena posreduje osebne podatke iz registra za statistične, znanstveno-raziskovalne, izobraževalne ali druge tem podobne namene na
način in v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznikov, na katere se nanašajo.
22. člen
Uprava in javni zavod za varstvo kulturne dediščine
lahko uporabljata podatke izključno za potrebe izvajanja varstva dediščine v okviru svojih pristojnosti. Uprava in javni
zavod za varstvo kulturne dediščine se dogovorita za način
in obliko uporabe podatkov, vključno z izdajanjem izpiskov
iz registra.
23. člen
(1) Naziv “register nepremične kulturne dediščine” se
sme uporabljati le v povezavi z registrom, opredeljenim v
tem pravilniku.
(2) Pri uporabi podatkov iz registra mora vsak uporabnik navesti register kot vir podatkov.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
(1) Register se vzpostavi z dnem uveljavitve tega pravilnika.
(2) Enote dediščine, ki so bile na dan pred uveljavitvijo
tega pravilnika vpisane v zbirni register kulturne in naravne
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dediščine, se z dnem uveljavitve tega pravilnika štejejo za
vpisane v register po tem pravilniku.
(3) Postopki za vpis kulturne dediščine v zbirni register
kulturne in naravne dediščine, ki so bili v teku ob uveljavitvi
tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.
(4) Območne enote morajo v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika posredovati upravi podatke iz 6. člena za
vse spomenike, razglašene do dne uveljavitve tega pravilnika. Podatki morajo biti upravi posredovani v obliki, primerni
za neposreden prenos v zbirko varstvenih podatkov spomenikov.
(5) Uprava pripravi obrazec iz drugega odstavka
11. člena in omogoči njegovo uporabo v 30 dneh po
uveljavitvi tega pravilnika.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 26/95).
26. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2003.
Št. 03501-10/2002
Ljubljana, dne 8. marca 2002.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

1114.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike
hitrosti v cestnem prometu

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
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– z nadvozov,
– na ovinkih;
2. mobilno merjenje hitrosti, ki vključuje merjenje hitrosti:
– iz vozečega merilnega vozila (mobilni radar),
– s sledenjem, ki zajema:
a) merjenje hitrosti s sledenjem in z uporabo tahografa,
računalnika in registratorja vožnje,
b) merjenje hitrosti s sledenjem in z uporabo tahografa,
računalnika in video sistema,
– z laserskimi merilniki hitrosti;
3. merjenje hitrosti s fiksno vgrajenimi merilniki hitrosti.
Z merilniki hitrosti se lahko meri hitrost prihajajočih
vozil, odhajajočih vozil, vozil, ki prehitevajo oziroma vozijo
mimo, ali hitrost vozil na posameznih cestnih odsekih.
Z merilniki hitrosti se sme meriti hitrosti vozil samo
na način, ki je odobren v certifikatu o odobritvi tipa merila, in pod pogoji, ki jih določata navodilo za uporabo in ta
pravilnik.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »stacionarno merjenje hitrosti« je merjenje z merilniki hitrosti, ki so v času merjenja pritrjeni na stojala ali podobne priprave za fiksiranje položaja;
2. »mobilno merjenje« je merjenje, ki se opravlja iz
premikajočega se vozila ali z ročnim merilnikom hitrosti;
3. »merjenje hitrosti s sledenjem« je merjenje hitrosti,
pri katerem merilno vozilo sledi kontroliranemu vozilu in
ugotavlja hitrost kontroliranega vozila na podlagi merjenja
časa in prevožene poti;
4. »merjenje hitrosti s fiksno vgrajenimi merilniki hitrosti« je merjenje z merilniki hitrosti, ki so v času merjenja
fiksno vgrajeni v za to določena mesta in merijo hitrost vozil
na podlagi merjenja časa vožnje skozi določene cestne
odseke med referenčnimi točkami (pragovi);
5. »ovinek« je cestni odsek s polmerom krivine, krajšim
od 260 m. Takšna krivina obstaja, če znaša odmik med
primerno navezno linijo (npr. rob ceste, črta po sredini ceste) in premico na sredini 25 m dolgega odseka več kot
30 cm
(slika 1);

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti
v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati merilniki hitrosti v
cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: merilnik hitrosti),
postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, način označevanja ter rok redne overitve.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP–48.
2. člen
Ta pravilnik velja za merilnike hitrosti, ki se uporabljajo
za merjenje hitrosti vozil v cestnem prometu na enega od
naslednjih načinov:
1. stacionarno merjenje hitrosti, ki vključuje merjenje
hitrosti:
– v smeri vožnje,
– v smeri, nasprotni smeri vožnje,
– v obeh smereh,

Slika 1
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6. »varnostna razlika« je vrednost, ki se odšteje od
izmerjene hitrosti vozila;
7. »registrator vožnje« je naprava, ki registrira potek
meritve (začetek, konec, čas in dolžino prevožene poti).
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
4. člen
Merilniki hitrosti morajo izmerjene vrednosti kazati v
kilometrih na uro (km/h).
5. člen
Merilniki hitrosti morajo meriti hitrost vozil najmanj v
območju od 30 km/h do 150 km/h.
6. člen
Največji dopustni pogrešek merilnika hitrosti ne sme
biti večji od ± 3 km/h do vključno 100 km/h in ± 3% izmerjene vrednosti nad 100 km/h.
7. člen
Merilniki hitrosti morajo delovati pod naslednjimi pogoji:
1. Referenčni pogoji:
– okoliška temperatura
23 °C ± 2 °C,
– relativna vlažnost
60 % ± 15%,
– napajalna napetost
nazivna vrednost ± 2%.
2. Delovni pogoji:
– okoliška temperatura
od 0 °C do +50 °C.
3. Pogoji skladiščenja:
– temperatura skladiščenja od
–25 °C do +70 °C.
III. DODATNE MEROSLOVNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE
VRSTE MERILNIKOV HITROSTI
8. člen
Če je pri stacionarnem merjenju hitrosti na isti cesti
hkrati v uporabi več merilnikov hitrosti, ki delujejo na istem
frekvenčnem območju, mora razdalja med njimi znašati najmanj 100 metrov.
Če se pri stacionarnem merjenju hitrosti z istim merilnikom hkrati opravljajo meritve v obeh smereh vožnje, je za
dokumentiranje meritev treba uporabiti fotoaparat ali video
sistem.
Pri izmerjenem rezultatu se pri stacionarnem merjenju
hitrosti upoštevata naslednji varnostni razliki:
– 5 km/h pri merilnem rezultatu do vključno 100 km/h;
– 7 km/h pri merilnem rezultatu nad 100 km/h.
9. člen
Merjenje hitrosti z mosta nad voziščem je pri stacionarnem merjenju dovoljeno ob upoštevanju naslednjih
zahtev:
– merilnik hitrosti mora biti nameščen na stativu, ki je
naveden kot dodatna oprema v certifikatu o odobritvi tipa
merila;
– za dokumentiranje meritev je obvezna uporaba fotoaparata ali video sistema;
– dva merilnika hitrosti se lahko uporabljata le, če sta
smeri njunih žarkov obrnjeni druga od druge. Če merilnika
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hitrosti delujeta na različnih frekvenčnih pasovih, je mogoča
tudi njuna vzporedna medsebojna uporaba.
Merjenje hitrosti na ovinkih je pri stacionarnem merjenju dovoljeno ob upoštevanju naslednjih zahtev:
– (radarski) žarek mora biti usmerjen v smer vožnje ali v
nasprotno smer vožnje vozil, katerih hitrost se meri (merilni
kot 0° namesto 22°);
– za dokumentiranje meritev je obvezna uporaba fotoaparata ali video sistema. Iz posnetka mora biti razvidno, da
se je v merjeni smeri vožnje na merilnem območju merilnika
hitrosti nahajalo samo eno vozilo.
Pri izmerjenem rezultatu se pri merjenjih hitrosti iz prvega in drugega odstavka tega člena upoštevata naslednji
varnostni razliki:
– 10 km/h pri merilnem rezultatu do vključno
100 km/h;
– 14 km/h pri merilnem rezultatu nad 100 km/h.
10. člen
Meritve hitrosti iz premikajočega se merilnega vozila so
pri mobilnem merjenju hitrosti dovoljene ob upoštevanju
naslednjih zahtev:
– dovoljeno je samo merjenje hitrosti vozil, ki prehitevajo vozilo, v katerem je vgrajen merilnik hitrosti, oziroma
vozijo mimo merilnika hitrosti;
– pri izmerjenem rezultatu se pri merjenjih hitrosti upoštevajo naslednje varnostne razlike:
a) 7 km/h pri merilnem rezultatu do vključno 100 km/h;
b) 8 km/h pri merilnem rezultatu od 101 km/h do
vključno 150 km/h;
c) 9 km/h pri merilnem rezultatu nad 150 km/h.
Dovoljena merilna razdalja pri mobilnem merjenju hitrosti mora biti določena v certifikatu o odobritvi tipa merilnika
hitrosti.
Meritve z ročnimi merilniki hitrosti se lahko izvajajo ob
upoštevanju naslednjih zahtev:
– ročni merilniki hitrosti se pri merjenju lahko uporabljajo iz roke ali nameščeni na stojalu z gibljivo glavo. Merilni
žarek mora zajeti os gibanja kontroliranega vozila. Ročni
merilniki hitrosti se praviloma uporabljajo z roba cestišča ali
z nadvozov;
– merjenje iz premikajočega se vozila z ročnimi merilniki hitrosti ni dovoljeno, pri merjenju iz stoječega vozila pa ni
dovoljeno merjenje skozi stekla vozila. Za dokazilo o pravilni
dodelitvi merilnega rezultata kontroliranemu vozilu je treba
hkrati uporabljati video sistem ali fotoaparat, ki je čvrsto
pritrjen na merilnik hitrosti, razen v primerih, ko je rezultat
merjenja hitrosti mogoče takoj po meritvi neposredno prikazati vozniku kontroliranega vozila;
– pri izmerjenem rezultatu se upoštevata naslednji varnostni razliki:
– 3 km/h pri merilnem rezultatu do vključno 100 km/h;
– 5 km/h pri merilnem rezultatu nad 100 km/h.
Meritve hitrosti pri mobilnem merjenju s sledenjem so
dovoljene ob upoštevanju naslednjih zahtev:
– merjenje hitrosti je treba izvajati na najmanj 200 m
dolgem odseku;
– pri merjenju je treba uporabiti overjen merilnik hitrosti
in registrator vožnje;
– pri izmerjenem rezultatu se pri merjenjih hitrosti upoštevajo naslednje varnostne razlike:
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Merilna metoda

1

2

Tahograf z
računalnikom in
registratorjem
Tahograf z
računalnikom
in video sistemom
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Najkrajša dolžina odseka merjenja
/varnostna razlika:

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3

Enakomerna
razdalja
Prosto sledenje
Enakomerna
razdalja
Prosto sledenje
Po fiksnih točkah

200 m

500 m

1 000 m

2 000 m

–
–

15
15

10
8

8
6

15
15
–

10
10
10

8
8
8

6
6
6

Pri hitrostih do vključno 100 km/h je varnostna razlika podana v km/h (absolutna vrednost), pri
hitrostih nad 100 km/h pa v odstotkih (relativna vrednost). Podana varnostna razlika se do rezultata
merjenja do vključno 100 km/h odbije od izmerjene vrednosti, pri rezultatih nad 100 km/h pa se
varnostna razlika izračuna in nato odbije od izmerjene vrednosti.
Pri izračunanih povprečnih hitrostih se merilni rezultat zaokroži na polni kilometer navzdol.

Tabela 1: Varnostne razlike pri merjenju hitrosti s sledenjem

11. člen
Pri merjenju hitrosti s sledenjem in z uporabo tahografa, računalnika in registratorja vožnje je treba upoštevati
naslednje zahteve:
– najmanjše merilno območje mora znašati najmanj
500 m;
– registrator vožnje mora beležiti čas, prevoženo pot in
izmerjeno vrednost hitrosti;
– za evidentiranje poteka meritve se z registratorjem
izdela zapis, na katerem so evidentirani čas začetka meritve,
čas konca meritve, prevožena pot v času meritve in izmerjena vrednost hitrosti v merilnem odseku;
– na zahtevo voznika kontroliranega vozila se mu omogoči takojšen ogled zapisa.
Pri merjenju hitrosti s sledenjem in z uporabo tahografa, računalnika in registratorja pri enakomerni razdalji je
treba upoštevati naslednje zahteve:
– na koncu merjenja mora biti oddaljenost od kontroliranega vozila enaka ali večja kot na začetku merjenja;
– izmerjena povprečna hitrost je tista hitrost, ki jo izmeri merilnik na celotnem merilnem območju;
– pri izmerjenem rezultatu se pri merjenjih hitrosti upoštevajo varnostne razlike, ki so določene v točki 1.1 tabele 1.
Pri merjenju hitrosti s sledenjem in z uporabo tahografa, računalnika in registratorja pri prostem sledenju je treba
upoštevati naslednje zahteve:
– na koncu merjenja mora biti oddaljenost od kontroliranega vozila večja kot na začetku merjenja;
– med sledenjem se sme tudi dohitevati;
– izmerjena hitrost je aritmetična srednja vrednost hitrosti vožnje na celotnem območju merjenja;
– pri izmerjenem rezultatu se pri merjenjih hitrosti
upoštevajo varnostne razlike, ki so določene v točki 1.2
tabele 1.
Pri merjenju hitrosti s sledenjem in z uporabo tahografa, računalnika in video sistema je treba upoštevati naslednje zahteve:
– kontrolirano vozilo mora med merjenjem stalno snemati kamera;
– merilno vozilo v času meritve ne sme prehiteti kontroliranega vozila;
– merjenje je treba izvajati na naslednjih najmanjših
odsekih:
a) 200 m na odsekih z največjo dovoljeno hitrostjo do
vključno 90 km/h;

b) 500 m na odsekih z največjo dovoljeno hitrostjo nad
90 km/h;
– če se pri merjenju hitrosti s sledenjem uporabljajo
video sistemi z zoomom (objektiv s spremenljivim zornim
kotom), mora biti nastavitev zooma vidna na posnetku in se
med merjenjem ne sme spreminjati;
– na zahtevo voznika kontroliranega vozila se mu omogoči takojšen ogled evidentiranega poteka merjenja;
– za evidentiranje poteka meritve se izdela slikovno
gradivo, na katerem je razviden potek celotne meritve. Na
slikovnem gradivu morajo biti evidentirani čas, prevožena
pot, trenutna hitrost merilnega vozila, števec okvirjev slik,
pozicija zooma in izmerjena vrednost hitrosti v merilnem
odseku;
– pri izdelavi posnetkov je treba izdelati najmanj tri
posnetke, in sicer ob začetku merjenja, ob koncu merjenja
in zunaj merilnega območja.
Pri merjenju hitrosti s sledenjem in z uporabo tahografa, računalnika in video sistema pri enakomerni razdalji je
treba upoštevati naslednje zahteve:
– na koncu merjenja mora biti oddaljenost od kontroliranega vozila enaka ali večja kot na začetku merjenja;
– uporaba merilnih oken (segmentov prevožene poti)
znotraj večjega merilnega območja je dovoljena, če se oddaljenost od kontroliranega vozila v merodajnem času (oknu) merjenja ni zmanjšala. Merilno območje (okno) mora
znašati najmanj 500 m;
– pri izmerjenem rezultatu se pri merjenjih hitrosti upoštevajo varnostne razlike, ki so določene v točki 2.1 tabele 1.
Pri merjenju hitrosti s sledenjem in z uporabo tahografa, računalnika in video sistema pri prostem sledenju je
treba upoštevati naslednje zahteve:
– vozilo, ki opravlja merjenje, med sledenjem ne sme
dohitevati kontroliranega vozila;
– na koncu merjenja mora biti oddaljenost od kontroliranega vozila enaka ali večja kot na začetku merjenja;
– izmerjena hitrost je aritmetična srednja vrednost hitrosti vožnje na celotnem območju merjenja;
– pri izmerjenem rezultatu se pri merjenjih hitrosti upoštevajo varnostne razlike, ki so določene v točki 2.2 tabele 1.
12. člen
Pri merjenju hitrosti s sledenjem in z uporabo tahografa, računalnika in video sistema po fiksnih točkah je treba
upoštevati naslednje zahteve:
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– meritev časa je treba sprožiti, ko kontrolirano vozilo
prevozi začetno fiksno točko;
– meritev časa je treba zaključiti, ko kontrolirano vozilo
prevozi končno fiksno točko;
– meritev prevožene poti je treba sprožiti, ko merilno
vozilo prevozi začetno fiksno točko;
– meritev prevožene poti je treba zaključiti, ko merilno
vozilo prevozi končno fiksno točko;
– izmerjena hitrost je tista hitrost, ki je bila ugotovljena
na celotnem merilnem območju;
– pri izmerjenem rezultatu se pri merjenjih hitrosti upoštevajo varnostne razlike, ki so določene v točki 2.3 tabele 1.
13. člen
Stacionarni merilniki hitrosti s pomočjo fiksnih točk
morajo biti opremljeni s pripravo, ki izključuje ali zaznava
sprožitev ali konec merjenja, do katerih je prišlo pomotoma.
Pri izmerjenem rezultatu se pri merjenju hitrosti s pomočjo fiksnih točk upoštevata naslednji varnostni razliki:
– 5 km/h pri merilnem rezultatu do vključno 100 km/h;
– 7 km/h pri merilnem rezultatu nad 100 km/h.
Pri opravljanju meritev iz tega člena mora biti mogoče
naknadno rekonstruirati meritev (dvojna fotografija, videoposnetek ali drugačna enakovredna metoda evidentiranja).
IV. TEHNIČNE ZAHTEVE
14. člen
Vsi sklopi merilnika hitrosti morajo biti zavarovani pred
mehanskimi udarci pri predvidenih pogojih uporabe.
Merilnik hitrosti mora imeti vgrajeno funkcijo samopreskušanja, ki se izvede najmanj ob vsakem vklopu in ponovnem zagonu naprave.
Merilnik hitrosti mora imeti vgrajeno funkcijo, ki onemogoči delovanje merilnika hitrosti ob okvari, napačnem
delovanju ali nepravilni uporabi ali pa le-te registrira.
Vsi elementi merilnika hitrosti, ki vplivajo na meroslovne lastnosti, izračun in shranjevanje podatkov, morajo biti
ustrezno zaščiteni pred namerno ali nenamerno nepravilno
uporabo.
15. člen
Izmerjene vrednosti hitrosti vozil na prikazovalniku merilnika hitrosti morajo biti prikazane:
1. analogno z znakom ali kazalcem ali
2. digitalno s številko.
V. NAPISI IN OZNAKE
16. člen
Na merilniku hitrosti morajo biti naslednji napisi in oznake:
– oznaka tipa merilnika hitrosti,
– serijska številka merilnika hitrosti in leto izdelave,
– ime proizvajalca ali njegova blagovna znamka,
– uradna oznaka odobritve tipa merila.
Napisi in oznake morajo pri normalnih delovnih pogojih
ostati trajni in lahko berljivi.
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K zahtevi za odobritev tipa mora vložnik zahteve poleg
dokumentacije iz 5. člena pravilnika o načinih ugotavljanja
skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o
vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
(Uradni list RS, št. 72/01) priložiti še naslednjo dokumentacijo:
1. uporabniško dokumentacijo, ki vsebuje:
– navodila za montažo in električno priključitev merilnika hitrosti,
– potrebno programsko opremo in navodilo za namestitev programske opreme,
– navodilo za uporabo, vzdrževanje in kalibracijo v slovenskem jeziku,
– navodilo za funkcionalni preskus merilnika hitrosti,
– opis postopka ugotavljanja skladnosti z odobrenim
tipom;
2. konstrukcijsko (tehnično) dokumentacijo električne
in elektronske strojne opreme;
3. konstrukcijsko (tehnično) dokumentacijo programske opreme, ki je potrebna za delovanje (če je vgrajena v
napravo):
– opis programske opreme,
– opis podatkovnih komunikacij med podsestavi,
– podatke in navodilo za identifikacijo programske opreme, vgrajene v merilo,
– pisno izjavo vložnika, da programska oprema merilnika hitrosti ne opravlja nobenih drugih funkcij, razen tistih, ki
so določene v prvi alinei te točke,
– način zaščite programske opreme;
4. konstrukcijsko (tehnično) dokumentacijo mehanske
konstrukcije;
5. en set epromov oziroma drugih sorodnih uporabljenih elektronskih elementov ali modulov (spominskih medijev) z naloženim programom merilnika hitrosti;
6. druge dokumente ali podatke, če so potrebni za
izvedbo preskusa tipa.
Po potrebi lahko organ za ugotavljanje skladnosti zahteva tudi izvorno kodo programa in druga pripadajoča orodja, ki so bila uporabljena pri razvoju in izdelavi merilnika
hitrosti.
18. člen
Preskus tipa merilnika hitrosti vsebuje tudi preverjanje
proizvajalčevih pisnih navodil za uporabo, da se ugotovi, ali
so podatki in postopki jasno in razumljivo navedeni.
19. člen
Prva overitev se izvede na način, ki je opisan v navodilih proizvajalca, in sicer v takem obsegu, da se ugotovi
skladnost z zahtevami iz tega pravilnika.
VII. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
20. 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 na enak način kot prve overitve.
21. člen
Rok redne overitve merilnikov hitrosti je 1 leto.

VI. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
17. člen
Za merilnike hitrosti sta obvezni odobritev tipa in prva
overitev.

22. člen
Merilni postopek, s katerim se preskušajo merilniki
hitrosti, mora imeti merilno negotovost boljšo od ene tretjine
zahtevane točnosti za merilnike hitrosti.
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VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Merilniki hitrosti, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa na podlagi pravilnika o metroloških pogojih za dopplerske radarje (Uradni list SFRJ, št.
3/85), se smejo dajati v promet in uporabo ter redne in
izredne overitve po tem pravilniku, če izpolnjujejo zahteve iz
4. in 6. člena tega pravilnika.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za dopplerske radarje
(Uradni list SFRJ, št. 3/85) in pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled dopplerskih radarjev (Uradni
list SFRJ, št. 3/85).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-16/02
Ljubljana, dne 26. februarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

1115.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske
tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju

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 avtomatske tehtnice
za tehtanje cestnih vozil v gibanju
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju, dodatne zahteve
za elektronske avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil
v gibanju, postopke ugotavljanja skladnosti, rok redne overitve in način označevanja.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-40.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »tehtnica« je merilo, ki se uporablja za ugotavljanje
mase nekega telesa s pomočjo delovanja sile težnosti na to
telo;
2. »avtomatska tehtnica« je merilo, ki tehta brez posega osebe, ki bi ravnala z njo, in sledi prednastavljenemu
programu avtomatskih procesov, značilnih za tehtnico;
3. »avtomatska tehtnica za tehtanje cestnih vozil v gibanju« je avtomatska tehtnica, ki se uporablja za določanje
skupne mase cestnih vozil tako, da se vozila tehtajo v gibanju;
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4. »kontrolna tehtnica« je tehtnica, s katero se določi
masa referenčnega vozila;
5. »tehtanje celotne vleke« je tehtanje, kjer se vozilo v
celoti nahaja na sprejemniku bremena;
6. »tehtanje v gibanju« je tehtanje, ko se vozilo giblje;
7. »statično tehtanje« je tehtanje, ko vozilo ali breme
miruje;
8. »naznačeni obratovalni pogoji« so vrednosti merjene
veličine in vplivnih veličin, ki sestavljajo normalne delovne
pogoje tehtnice;
9. »pomembnejša napaka« je napaka, večja od enega
razdelka d.
II. PODROČJE UPORABE
3. člen
Ta pravilnik velja za avtomatske tehtnice za tehtanje
cestnih vozil v gibanju (v nadaljnjem besedilu: tehtnice):
– ki se uporabljajo za določanje skupne mase cestnih
vozil in
– so nameščene v nadzorovanem tehtalnem območju,
– kjer je hitrost vozila nadzorovana.
Ta pravilnik ne velja za tehtnice, ki so nameščene
neposredno v običajno površino ceste ali nanjo.
III. MEROSLOVNE ZAHTEVE
4. člen
Tehtnice se uvrščajo v šest razredov točnosti, ki so
označeni z naslednjimi oznakami:
0,2 0,5 1 2 5 10.
5. člen
Največji dopustni pogrešek (v nadaljnjem besedilu:
NDP) pri tehtanju v gibanju je enak večji izmed naslednjih
vrednosti:
a) izračunane vrednosti, zaokrožene na najbližjo vrednost razdelka:
Razred
točnosti

0,2
0,5
1
2
5
10

NDP v odstotkih mase celotnega vozila
Prva overitev

Nadzor tehtnice v uporabi

± 0,10%
± 0,25%
± 0,50%
± 1,00%
± 2,50%
± 5,00%

± 0,2%
± 0,5%
± 1,0%
± 2,0%
± 5,0%
± 10,00%

b) 1 d x število tehtanj v seštevku pri prvi overitvi,
2 d x število tehtanj v seštevku pri nadzoru tehtnice v
uporabi.
6. člen
NDP za naraščajoča in padajoča bremena pri statičnem tehtanju so enaki:

Razred točnosti

0,2 0,5 1
2 5 10

Breme (m),
izraženo s številom
razdelkov

Prva overitev

NDP
Nadzor tehtnice v
uporabi

0 ≤ m ≤ 500
500 <m ≤ 2000
2000 < m ≤ 5000
0 ≤ m ≤ 50
50 < m ≤ 200
200 < m ≤ 1000

± 0,5 d
± 1,0 d
± 1,5 d
± 0,5 d
± 1,0 d
± 1,5 d

± 1,0 d
± 2,0 d
± 3,0 d
± 1,0 d
± 2,0 d
± 3,0 d
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7. člen
Vse kazalne naprave in naprave za izpis na tehtnici
morajo imeti enako vrednost razdelka (d) ne glede na metodo tehtanja v gibanju in kombinacijo sprejemnikov bremena.
Razmerje med razredom točnosti, vrednostjo razdelka
in številom razdelkov pri največji zmogljivosti tehtnice mora
biti skladno z naslednjimi vrednostmi:
Razred točnosti

d (kg)

0,2
0,5
1
2
5
10

≤5
≤ 10
≤ 20
≤ 50
≤ 100
≤ 200

Najmanjše število
razdelkov

Največje število
razdelkov

500

5000

50

1000

14. člen
Tehtnica, ki se lahko uporabi tudi kot neavtomatska
tehtnica, mora biti:
– skladna z zahtevami pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 67/01) za
razred točnosti III ali IIII in
– opremljena z napravo, ki omogoča neavtomatsko delovanje in preprečuje avtomatsko delovanje in tehtanje v
gibanju.
Če je razdelek tehtnice pri statičnem tehtanju enak
razdelku d, se mora tehtnica pri tehtanju v gibanju samodejno izključiti. Če tehtnica ni overjena kot neavtomatska tehtnica, razdelek za statično tehtanje ne sme biti prosto
dostopen ter se lahko uporabi samo za statično preskušanje
tehtnice.
IV. TEHNIČNE ZAHTEVE

Naprave za kazanje in naprave za izpis morajo imeti
vrednost razdelka v obliki: 1 x 10k, 2 x 10k ali 5 x 10k enot
mase, kjer je k pozitivno ali negativno celo število ali nič.
8. člen
Najmanjša zmogljivost (Min) mora biti skladna z naslednjima vrednostma:
Razred točnosti

0,2 0,5 1
2 5 10

Najmanjša zmogljivost
(Min), izražena z razdelkom

50
10

9. člen
Obremenitve posamezne osi ali skupine osi ne smejo
biti prikazane ali izpisane brez spremljajočega opozorila, da
ti rezultati niso overjeni.
10. člen
Pri istem bremenu se rezultati tehtanja, ki jih dajeta
katera koli kazalna in/ali izpisovalna naprava z enako vrednostjo razdelka, ne smejo razlikovati.
11. člen
Tehtnice morajo izpolnjevati ustrezne meroslovne in z
njimi povezane tehnične zahteve pri temperaturah od –10
°C do +40 °C. Pri posebnih izvedbah tehtnic lahko meje
temperaturnega območja odstopajo od navedenih, vendar
območje ne sme biti manjše od 30 °C, kar mora biti navedeno na tehtnici.
Kazanje tehtnice pri ničli ali okoli ničle se ne sme
spremeniti za več kot en razdelek pri spremembi temperature okolice za 5 °C.
12. člen
Tehtnice, ki so napajane z izmeničnim tokom, morajo
izpolnjevati meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ko delujejo pri napetostih od –15% do +10% vrednosti
napetosti, označene na tehtnici.
Tehtnica, ki se napaja iz akumulatorja, mora še naprej
pravilno delovati ali pa samodejno prenehati z delovanjem,
če napetost pade pod spodnjo vrednost, ki jo je določil
proizvajalec.
13. člen
Pri tehtnicah se lahko uporabljata enoti mase kilogram
(kg) ali tona (t).

15. člen
Tehtnica mora biti načrtovana tako, da ustreza vozilom,
lokaciji in načinu delovanja, za katere je namenjena. Konstrukcija mora zagotavljati, da bo tehtnica vseskozi ohranjala
meroslovne lastnosti.
16. člen
Tehtnica ne sme imeti lastnosti, ki bi omogočale njeno
zlorabo.
Tehtnica mora biti izdelana tako, da naključna okvara
ali napačno naravnavanje kontrolnih elementov, ki bi lahko
povzročili nepravilno delovanje, nista mogoča, ne da bi bili
učinki le-teh opazni.
Blokade morajo preprečiti uporabo vsake krmilne naprave, ki bi lahko spremenila potek tehtanja.
17. člen
Tehtnica mora imeti napravo za ničliranje. Naprava za
ničliranje je lahko avtomatska ali polavtomatska.
Naprava za ničliranje mora omogočiti ničliranje s točnostjo vsaj 0,25 d, njeno območje delovanja pa ne sme
preseči 4% največje zmogljivosti. Območje delovanja naprave za začetno ničliranje ne sme preseči 20% največje zmogljivosti.
Polavtomatska naprava za ničliranje ne sme delovati
med avtomatskim delovanjem tehtnice.
Avtomatska in polavtomatska naprava za ničliranje lahko delujeta le, ko je tehtnica v stabilnem ravnotežju.
18. člen
Naprava za sledenje ničli lahko deluje, ko:
– je kazanje enako nič,
– je tehtnica v stabilnem ravnotežju,
– stopnja popravkov ni večja od 0,5 d/sekundo in
– deluje znotraj območja 4% največje zmogljivosti okoli
trenutne vrednosti ničle.
19. člen
Če se tehtnica uporablja kot kontrolna tehtnica, mora
ustrezati zahtevam drugega odstavka 41. člena tega pravilnika ter naslednjim zahtevam:
– tehtnica mora omogočiti ničliranje znotraj 0,25 d pri
statičnem tehtanju,
– kazanje pri različnih ekscentričnih položajih bremena
mora zadostiti NDP za dano breme pri prvi overitvi iz 6. člena
tega pravilnika,
– ko se dodatno breme, ki je enako 1,4-kratni vrednosti razdelka pri statičnem tehtanju, nežno položi ali odstrani
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s sprejemnika bremena v stabilnem ravnotežju, se mora
prvotno kazanje spremeniti.
20. člen
Kazanje mase mora biti samodejno. Napravi za kazanje
in izpis morata omogočati zanesljivo, enostavno in nedvoumno odčitavanje rezultatov tehtanja, ki so opremljeni z
imenom ali simbolom ustrezne enote mase.
Izpis rezultatov tehtanja mora vsebovati vsaj maso celotnega vozila, čas in datum ter po potrebi število delnih
tehtanj.
Prikaz ali izpis rezultatov tehtanja ne sme biti mogoč,
če je rezultat delnega tehtanja pred seštetjem manjši od
najmanjše zmogljivosti ali večji od največje zmogljivosti, povečane za 9 d.
Prikaz ali izpis rezultatov tehtanja ne sme biti mogoč,
če katero od koles vozila ni v celoti prešlo čez sprejemnik
bremena. Dopustna je uporaba sistema stranskega vodenja, ki zagotavlja, da gre vozilo v celoti čez sprejemnik
bremena.
Če ima tehtnica določeno samo eno smer gibanja,
mora v primeru gibanja vozila v napačni smeri opozoriti na
napako. Dopustna je uporaba ovir ali drugih načinov za
nadzor prometa, ki preprečujejo, da bi vozila potovala v
napačno smer.
Prikaz ali izpis rezultatov tehtanja ne sme biti mogoč,
če je vozilo prešlo sprejemnik bremena:
– s hitrostjo, ki je zunaj območja delovne hitrosti in/ali
– s spreminjajočo se hitrostjo (pospeševanje/zaviranje), kjer bi lahko bil rezultat tehtanja predmet prevelikega
relativnega pogreška.
21. člen
Tehtnice se namestijo tako, da vplivi okolja, v katerem
so nameščene, kar najmanj vplivajo na rezultate tehtanja.
Kjer bi določene podrobnosti namestitve lahko vplivale na
tehtanje (npr. nivo terena, dolžina navozne ploščadi), morajo biti te določene v certifikatu o odobritvi tipa.
Če je tehtalni mehanizem nameščen v jami, mora biti
zagotovljena drenaža, ki onemogoča, da bi se kateri koli del
tehtnice potopil ali delno potopil v vodo ali kakšno drugo
tekočino.
22. člen
Sestavne dele, ki niso predvideni za to, da bi jih uporabnik naravnaval ali odstranjeval, mora biti mogoče zaščititi.
Mesta za zaščito morajo biti lahko dostopna.
Zaščite morajo biti nameščene na vseh delih tehtnice,
ki jih ni mogoče na drugačen način zaščititi pred posegi, ki
bi lahko vplivali na njene meroslovne lastnosti.
S pomočjo naprav za zaščito je prepovedano spreminjati parametre, ki sodelujejo pri določanju merilnih rezultatov.
Če dostop do parametrov, ki sodelujejo pri določanju
merilnih rezultatov, ni zaščiten z mehanskimi napravami za
zaščito, mora zaščita izpolnjevati naslednje pogoje:
– dostop mora biti dovoljen samo pooblaščenim osebam, in sicer s pomočjo kode (gesla) ali posebne naprave;
koda mora biti spremenljiva;
– najmanj zadnji poseg mora biti mogoče shraniti v
pomnilnik. Zapis mora vsebovati datum in karakterističen
element za prepoznavanje pooblaščene osebe, ki je poseg
izvedla. Zagotovljena mora biti sledljivost zadnjega posega
za najmanj dve leti, če ni čezenj zapisan naslednji poseg. Če
je mogoče pomniti več posegov in če nov zapis zahteva
izbris prejšnjega, se izbriše najstarejši zapis.
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V. DODATNE ZAHTEVE ZA ELEKTRONSKE TEHTNICE
23. člen
Elektronske tehtnice morajo poleg zahtev za tehtnice
iz tega pravilnika izpolnjevati še dodatne zahteve iz tega
poglavja.
24. člen
Elektronske tehtnice morajo biti zasnovane in izdelane
tako, da pri naznačenih obratovalnih pogojih ne prekoračijo
NDP.
Elektronske tehtnice morajo biti načrtovane in izdelane
tako, da se ob izpostavitvi motnjam pomembnejše napake
ne pojavijo ali pa se samodejno odkrijejo in pokažejo.
Zahteve iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti stalno izpolnjene v skladu s predvideno uporabo
tehtnice.
25. člen
Zahteve iz 24. člena tega pravilnika se lahko uporabljajo posebej za:
– vsak posamezen vzrok pomembnejše napake in/ali
– vsak del elektronske tehtnice.
26. člen
Ob odkritju pomembnejše napake mora tehtnica samodejno onemogočiti delovanje ali pa oddati svetlobni ali
zvočni signal, ki mora trajati, dokler uporabnik ne izvede
korektivnega ukrepa oziroma dokler napaka ne izgine.
Če lahko okvara na nekem elementu prikaza povzroči
napačno kazanje mase, mora imeti tehtnica možnost preskusa prikazovalnika, ki se ob njegovem vklopu samodejno
sproži.
Tehtnica mora izpolnjevati meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve pri relativni vlažnosti 85% na zgornji
meji temperaturnega območja.
Med ogrevanjem elektronske tehtnice ne sme biti kazanja ali prenosa rezultatov tehtanja, avtomatsko delovanje
pa mora biti onemogočeno.
Tehtnica je lahko opremljena z vmesniki, ki omogočajo
priključitev dodatnih naprav. Ob uporabi vmesnikov mora
tehtnica še naprej pravilno delovati, na meroslovne funkcije
tehtnice pa ne smejo vplivati.
27. člen
Preskusi delovanja se izvedejo na celotni tehtnici, razen če tehtnice zaradi njene velikosti in/ali konfiguracije ni
mogoče preskušati kot celote. V takih primerih se preskusijo posamezne elektronske naprave. Elektronske naprave se
nadalje ne razstavljajo na sestavne dele za posebno preskušanje. Poleg tega se pregled izvede na popolnoma delujoči
tehtnici ali po potrebi na elektronskih napravah z vzpostavljeno simulacijo, ki zadovoljivo predstavlja tehtnico.
28. člen
Pri preskusu stabilnosti razpona največje dovoljeno
spreminjanje pogreškov kazanja ne sme biti večje od polovice absolutne vrednosti NDP za prvo overitev iz 6. člena tega
pravilnika.
Če razlika v rezultatih nakazuje trend k več kot polovici
spremembe, ki je določena v prvem odstavku tega člena, se
preskus nadaljuje, dokler se trend ne umiri ali obrne oziroma dokler pogrešek ne prekorači največje dovoljene spremembe.
Preskusi stabilnosti razpona se na tehtnici izvajajo v
različnih presledkih pred izvedbo preskusov delovanja, med
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izvajanjem in potem, ko so bili na njej izvedeni preskusi
delovanja.
VI. NAPISI IN OZNAKE
29. člen
Vsi napisi, oznake in izpisi rezultatov morajo biti v slovenskem jeziku.
30. člen
Na tehtnici morajo biti naslednji napisi:
a) v celoti:
– ime ali oznaka proizvajalca,
– tip tehtnice,
– serijska ali tovarniška številka,
– napis, da se tehtnica ne sme uporabljati za tehtanje
tekočin (če je potrebno),
– največja hitrost prehoda v obliki: ... km/h,
– smer tehtanja (če je potrebno),
– vrednost razdelka za statično tehtanje (če je potrebno) v obliki: ... kg ali ... t,
– napajalna napetost v obliki: ... V,
– frekvenca napajalne napetosti v obliki: ... Hz,
– temperaturno območje (če je različno od –10 °C do
40 °C) v obliki: ... °C.
b) s simboli:
– uradna oznaka tipa merila,
– razred točnosti 0,2, 0,5, 1, 2, 5 ali 10,
– največja zmogljivost v obliki: Max = ... kg ali t,
– najmanjša zmogljivost v obliki: Min = ... kg ali t,
– razdelek v obliki: d = ... kg ali t,
– največja delovna hitrost v obliki: vmax = ... km/h,
– najmanjša delovna hitrost v obliki: vmin = ... km/h,
– največje število osi na vozilo (če je potrebno) v
obliki: amax.
Pri posebni ali omejeni uporabi tehtnice se lahko v
certifikatu o odobritvi tipa merila določijo dodatni napisi.
31. člen
Napisi morajo biti neuničljivi, njihova oblika, velikost in
jasnost pa morajo omogočati berljivost pri pogojih normalne
uporabe.
Napisi morajo biti zbrani na vidnem mestu na tehtnici ali
na napisni ploščici, nameščeni blizu prikazovalnika ali na
prikazovalniku samem. Če se uporabi napisna ploščica, mora biti mogoče le-to zapečatiti, razen če je ni mogoče odstraniti, ne da bi se poškodovala.
Napisi so lahko prikazani na prikazovalniku, ki ga je
mogoče programirati in je nadzorovan s programsko opremo. Zagotovljeno mora biti, da je vsak pristop k reprogramiranju napisov avtomatsko in neizbrisno zabeležen. Če je v
uporabi prikazovalnik z možnostjo programiranja, mora napisna ploščica vsebovati vsaj naslednje napise:
– tip tehtnice,
– ime ali oznako proizvajalca,
– uradno oznako,
– napajalno napetost,
– frekvenco napajalne napetosti.
32. člen
Na tehtnicah mora biti predvideno mesto za namestitev
oznak, ki se uporabljajo pri overitvi meril (v nadaljnjem besedilu: overitvene oznake). Predvideno mesto mora:
– biti takšno, da delov, na katerem so oznake, ni mogoče odstraniti, ne da bi oznake poškodovali,
– omogočiti enostavno namestitev oznak brez spreminjanja meroslovnih lastnosti tehtnice,
– biti vidno, ko je tehtnica v uporabi.
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Tehtnica mora imeti na mestu, ki ustreza zgoraj zapisanim zahtevam, nastavek za overitvene oznake, ki zagotavlja
ohranitev oznak.
Za overitvene oznake v obliki žiga je lahko nastavek za
oznake, ki so iz svinca ali druge snovi s podobnimi lastnostmi, vstavljen v ploščo, pritrjeno na tehtnico ali v izvrtano
luknjo.
VII. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
33. člen
Skladnost tehtnic z zahtevami, določenimi s tem pravilnikom, je mogoče potrditi po enem od naslednjih dveh
postopkov:
a) z odobritvijo tipa, ki ji sledi bodisi prva overitev bodisi
izjava o skladnosti z odobrenim tipom,
b) z neposredno overitvijo posamične tehtnice.
34. člen
Pregled in preskušanje tehtnice v okviru odobritve tipa
se izvedeta najmanj na eni in ne več kot treh tehtnicah, ki
predstavljajo posamezni tip.
Če je delovanje tehtnice odvisno od določenega načina delovanja ali uporabe, ki se lahko dosežeta samo na
mestu uporabe, potem se vsaj ena v celoti nameščena
tehtnica preskusi na tipičnem mestu uporabe. Vsaj ena tehtnica se predloži v obliki, primerni za simulacijske preskuse
v laboratoriju.
35. člen
S pregledom vložene dokumentacije in izvedbo preskusov se ugotavlja skladnost tehtnice z:
– meroslovnimi zahtevami iz III. poglavja tega pravilnika,
– tehničnimi zahtevami iz IV. poglavja tega pravilnika in
– zahtevami za elektronske tehtnice (kjer je ustrezno) iz
V. poglavja tega pravilnika.
Rezultati preskušanja tehtnic v postopku odobritve tipa
merila se, če je mogoče, uporabijo v postopku prve overitve
teh tehtnic.
36. člen
Preskusi z vozili v gibanju se izvedejo na celotni tehtnici:
– skladno z določili 40. do 44. člena tega pravilnika,
– pod naznačenimi obratovalnimi pogoji skladno s specifikacijo tipa.
NDP je enak NDP iz 5. člena tega pravilnika za prvo
overitev in mora ustrezati razredu točnosti tehtnice.
37. člen
Vplivni faktorji se pri preskusih s simulacijo uporabijo
tako, da razkrijejo spremembo rezultata tehtanja za vsak
proces tehtanja, v katerem bi se tehtnica lahko uporabila, v
skladu z 11. in 12. členom ter V. poglavjem tega pravilnika.
Kjer se deli tehtnice ali sistema preskušajo ločeno, so
NDP za del, ki se preskuša ločeno, enaki deležu p i največjih
dopustnih pogreškov ali dopustnih sprememb kazanja celotne tehtnice. Deleži pi morajo zadostiti enačbi:

p1 + p 2 + p 3 + ... ≤ 1
2

2

2

Posamezni delež ne sme biti večji od 0,8 in manjši od
0,3, če k pogrešku prispeva več kot en posamezni delež.
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38. člen
Pregled in preskušanje tehtnice v okviru prve overitve
se izvedeta skladno z zahtevami iz III. poglavja tega pravilnika, razen 11. in 12. člena, in IV. poglavja tega pravilnika za
vsa vozila in izdelke, za katere so namenjena, in pri normalnih pogojih uporabe.
Preskusi se izvedejo na mestu uporabe pri normalni
namestitvi. Tehtnica se namesti tako, da med preskusom
avtomatsko tehtanje poteka enako kot pri dejanskem tehtanju. Tehtnica mora med preskušanjem vključevati vse dele,
namenjene normalni uporabi.
39. člen
Preskusi z vozili v gibanju se izvedejo:
– skladno z napisi na tehtnici,
– pod naznačenimi obratovalnimi pogoji, za katere je
tehtnica predvidena,
– skladno z določili 40. do 44. člena tega pravilnika,
vendar s tipi referenčnih vozil in izdelki, za katere je tehtnica
predvidena.
NDP mora biti enak NDP, ki je določen v 5. členu tega
pravilnika za prvo overitev, in mora ustrezati razredu točnosti
tehtnice.
40. člen
Vložnik zahteve za ugotavljanje skladnosti mora za preskušanje po potrebi zagotoviti preskusna vozila, material,
usposobljeno osebje in kontrolno tehtnico.
41. člen
Za tehtanje referenčnih vozil mora biti na voljo kontrolna tehtnica, ki jo je mogoče uporabiti za določanje dogovorjene prave vrednosti mase posameznega referenčnega vozila v mirovanju s tehtanjem celotne vleke. Kontrolna tehtnica,
ki se uporablja za preskušanje, mora omogočati določanje
dogovorjene prave vrednosti mase referenčnih vozil s pogreškom, ki ni večji od:
a) ene tretjine NDP za prve overitve, ki je za tehtanje v
gibanju določen v 5. členu tega pravilnika, če je bila kontrolna tehtnica overjena neposredno pred tehtanjem referenčnih vozil,
b) ene petine NDP za prve overitve, ki je za tehtanje v
gibanju določen v 5. členu tega pravilnika, če je bila kontrolna tehtnica overjena kadarkoli prej.
Tehtnica, ki je predmet ugotavljanja skladnosti, se lahko uporabi kot kontrolna tehtnica, če:
– ima ustrezno vrednost razdelka ali razdelka za statično tehtanje,
– ustreza zahtevam iz prvega odstavka tega člena in
19. člena tega pravilnika.
42. člen
Pri statičnem tehtanju se pogreški tehtnice določijo pri
preskusnih bremenih:
– nič,
– najmanjša zmogljivost,
– največja zmogljivost,
– pri bremenu, pri katerem se NDP spremeni, ali blizu
njega.
Razen pri preskusih ekscentričnosti morajo biti uteži ali
preskusna bremena enakomerno porazdeljena na sprejemniku bremena.
Preskus ekscentričnosti se izvede brez čezmernega
kopičenja ali prekrivanja bremen na sprejemniku bremena
pod pogoji izvedljivosti in varnosti.
Kadar je sprejemnikov bremena več, se vsak sprejemnik bremena z metodo za statično tehtanje preskusi tako
samostojno kot v kombinaciji z ostalimi.
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43. člen
Pogrešek etalonskih uteži ali preskusnih bremen ne
sme biti večji od ene tretjine NDP za breme, kot je za prvo
overitev določeno v 6. členu tega pravilnika.
Pri preskušanju tehtnic, pri katerih je Max > 1 t, se
lahko namesto etalonskih uteži uporabi vsako drugo konstantno breme, vendar je treba pri tem uporabiti etalonsko
utež najmanj 1 t oziroma 50% Max, in sicer tisto, kar je
večje.
44. člen
Referenčna vozila, ki se uporabljajo za preskušanje,
morajo zajemati vse vrste vozil, za katera je tehtnica predvidena. Uporabiti je treba najmanj tri različna referenčna vozila. Po potrebi se uporabijo različne konfiguracije osi, konfiguracije vlačilec/prikolica, povezovalni sistemi vlačilec/prikolica in sistemi vzmetenja.
Z vsakim referenčnim vozilom se izvede najmanj deset
preskusov, in sicer šest čez sredino sprejemnika bremena,
dva po levi strani in dva po desni strani sprejemnika bremena. Preskusi se morajo izvesti pri različni hitrostih med vmin
in vmax.
Dogovorjena prava vrednost mase posameznega neobremenjenega referenčnega vozila se določi s tehtanjem
celotne vleke neobremenjenega referenčnega vozila na kontrolni tehtnici. Dogovorjena prava vrednost mase posameznega obremenjenega referenčnega vozila se določi s tehtanjem celotne vleke obremenjenega referenčnega vozila na
kontrolni tehtnici ali z obremenitvijo stehtanega neobremenjenega referenčnega vozila z etalonskimi utežmi.
VIII. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
45. člen
Meroslovni pregled pri redni in izredni overitvi je enak
meroslovnemu pregledu za prvo overitev.
46. člen
NDP pri rednih in izrednih overitvah so enaki kot pri
prvih overitvah.
47. člen
Zahteve glede merilne negotovosti preskusnega sistema so enake kot pri prvi overitvi.
48. člen
Rok redne overitve tehtnic je eno leto.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
49. člen
Tehtnice, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika
veljavno odobritev tipa merila na podlagi pravilnika o metroloških pogojih za merilnike mase – tehtnice za tehtanje
premikajočih se vozil (Uradni list SFRJ, št. 33/84), se
smejo dajati v promet in uporabo v skladu z določili tega
pravilnika do izteka roka veljavnosti certifikata o odobritvi
tipa merila.
50. člen
Tehtnice, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika
veljavno odobritev tipa merila in prvo overitev na podlagi
pravilnika o metroloških pogojih za merilnike mase – tehtnice za tehtanje premikajočih se vozil (Uradni list SFRJ, št.
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33/84), se smejo še naprej dajati v redno oziroma izredno
overitev, če izpolnjujejo zahteve glede največjega dopustnega pogreška in števila razdelkov, predpisanih s tem pravilnikom.
51. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za merilnike mase –
tehtnice za tehtanje premikajočih se vozil (Uradni list SFRJ,
št. 33/84) v delu, ki se nanaša na avtomatske tehtnice za
tehtanje premikajočih se cestnih vozil.
52. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-15/02
Ljubljana, dne 26. februarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica za šolstvo,
znanost in šport

1116.

Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških
delavcev

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
minister za promet

PRAVILNIK
o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev

1. člen
(Vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa delovna mesta, za katera morajo
delavci, ki neposredno sodelujejo v železniškem prometu
in/ali opravljajo dela, povezana z varnostjo in urejenostjo
železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: izvršilni železniški delavci), izpolnjevati pogoje glede strokovne izobrazbe
in usposobljenosti ter posebne zdravstvene in druge pogoje, ki jih določa zakon o varnosti v železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 85/00; v nadaljnjem besedilu: ZVZP) in
na njegovi podlagi izdani predpisi.
2. člen
(Področje uporabe)
Ta pravilnik velja za upravljavca javne železniške infrastrukture in prevoznike, ki opravljajo prevozne storitve v
železniškem prometu ter zagotavljajo vleko vlakov, kakor
tudi za izvajalce železniškega prometa na industrijskih tirih,
ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: delodajalci).
3. člen
(Pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
enak pomen, kot je določen v ZVZP oziroma drugih predpisih s področja železniškega prometa.
4. člen
(Seznam delovnih mest)
(1) Delovna mesta izvršilnih železniških delavcev in za
varnost prometa pomembne naloge so:

Oznaka
DM

Naziv delovnega mesta

Opis naloge, pomembne za varnost prometa

1.1.

Premikač

1.2.

Vodja premika

1.3.

Nadzorni vodja premika

2.1.

Vlakovodja

3.1

Pomočnik strojevodje

3.2.
3.3.

Strojevodja za premik
Strojevodja

3.4.
4.1.
-

Inštruktor strojevodij
Preglednik vagonov

4.2.

Nadzornik preglednikov vagonov

5.1.

Voznik progovnih vozil

6.1.

Kretnik

6.2.

Odjavnik

– premik pri sestavi in razstavi ter spremembi sestave vlakov, zavarovanje
železniških
vozil proti premaknitvi, sodelovanje pri zavarovanju vozne poti;
– organiziranje, nadzor in usklajevanje dela premikalne skupine, pravilna sestava
vlaka;
– opravljanje nalog premikača (1.1.);
– organiziranje, nadzor in usklajevanje dela dveh ali več premikalnih skupin, pravilna
sestava vlaka;
– določanje tehnološkega procesa dela;
– ravnanje s tirnimi zavorami;
– priprava za odpravo vlaka, spremljava vlaka, premik, pravilna sestava vlaka;
– nadzor nad vožnjo vlaka in delom osebja pri vlaku;
– izpisovanje predpisanih spremnih dokumentov vlakov;
– obveščanje strojevodje o pomenu prometne signalizacije za dovoljeno in varno
vožnjo;
– upravljanje lokomotive, namenjene za premik na določenem prometnem mestu;
– upravljanje lokomotive, namenjene za vleko vlakov, premik ali samostojno vožnjo;
– upravljanje motornikov in motornih garnitur;
– uvajanje kandidatov v delo, inštruiranje strojevodij, izvajanje poskusnih voženj;
– pregled tehnične brezhibnosti železniških vozil, naklada na tovornih vagonih, sesta
ve vlakov, spremljanje izrednih pošiljk;
– ugotavljanje delovanja zavornega sistema;
– organiziranje, nadzor in usklajevanje dela preglednikov vagonov;
– opravljanje nalog preglednika vagonov (4.1);
– upravljanje motornih vozil za posebne železniške namene vseh vrst, vključno
s priključenimi vozili;
– postavljanje kretnic za varno vožnjo vlaka;
– ravnanje z napravami in postroji za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih;
– opazovanje vlaka ob uvozu, obveščanje o popolnem uvozu vlaka, javljanje
nepravilnosti na vlaku;
– sodelovanje pri zavarovanju voznih poti in urejanju prometa vlakov;
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Oznaka
DM

Naziv delovnega mesta

7.1.

Prometnik

7.2.

Progovni prometnik

7.3

Vlakovni dispečer

8.1.

Progovni čuvaj

9.1.

Vzdrževalec prog, objektov in opreme proge

9.2.

Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav

9.3.

Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij
in opreme

9.4.

Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke

9.5.

Dispečer stabilnih naprav električne vleke

Št.
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Opis naloge, pomembne za varnost prometa

– ravnanje z napravami in postroji za zavarovanje prometa na potnih prehodih;
– opazovanje vlaka ob uvozu, obveščanje o popolnem uvozu vlaka, javljanje
nepravilnosti;
– vodenje železniškega prometa nasprotnih in zaporednih vlakov ter premika
na ustreznem prometnem mestu, vključno na TK progah;
– organiziranje tehnološkega procesa dela;
– vodenje prometa vlakov na določenem dispečerskem odseku;
– koordiniranje dela z razporednimi postajami in sosednjimi dispečerskimi odseki;
– urejanje vlakovnega prometa na določenem dispečerskem odseku;
– koordiniranje dela z razporednimi postajami in sosednjimi dispečerskimi odseki;
– pregled brezhibnosti proge in njenih sestavnih delov;
– zavarovanje nivojskih prehodov;
– zavarovanje delovnih skupin na progi;
– izvajanje, vodenje in nadzor pri vzdrževanju spodnjega in zgornjega ustroja proge,
opreme proge in objektov na progi na ravni pooblastil, ki jih ima izvajalec, da je po
končanih delih proga v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet;
– izvajanje, vodenje in nadzor pri vzdrževanju signalnovarnostnih naprav na ravni
pooblastil, ki jih ima izvajalec, da je po končanih delih signalnovarnostna naprava
in proga v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet;
– izvajanje, vodenje in nadzor pri vzdrževanju telekomunikacijskih omrežij in opreme
na ravni pooblastil, ki jih ima izvajalec, da so po končanih delih telekomunikacijska
omrežja in oprema ter s tem proga v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet;
– izvajanje, vodenje in nadzor pri vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke
na ravni pooblastil, ki jih ima izvajalec, da so po končanih delih naprave električne
vleke ter s tem proga v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet;
– nadzor in upravljanje s stikalnimi in ostalimi postroji električne vleke;
– zagotavljanje redne distribucije električne energije.

(2) Na podlagi seznama delovnih mest oziroma opisov
nalog iz prejšnjega odstavka so dolžni delodajalci v svojih
aktih o sistemizaciji, kjer so delovna mesta lahko zaradi
drugih potreb tudi drugače strukturirana ali poimenovana,
označiti z numerično oznako delovnega mesta iz prejšnjega
odstavka vsa delovna mesta, na katerih delavci opravljajo
naloge, ki so navedene v opisu.
5. člen
(Sledljivost)
Delodajalec mora za vse delavce, ki so razporejeni in
imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na delovno mesto
izvršilnega železniškega delavca, oziroma za delavce, ki občasno lahko nadomeščajo delavca na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca, zagotavljati v kadrovsko-informacijskem sistemu popolno sledljivost ter vzpostaviti in vzdrževati bazo dokazil, iz katerih je razvidno, da delavci izpolnjujejo vse pogoje, določene v ZVŽP in drugih podzakonskih
predpisih.
6. člen
(Pisno dokazilo)
(1) Delodajalec je dolžan izvršilnim železniškim delavcem izdati pisno dokazilo, da lahko opravljajo delo na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca.
(2) Pisno dokazilo mora vsebovati: identifikacijske podatke o delavcu, podatke o stalni razporeditvi delavca po
pogodbi o zaposlitvi, numerično oznako in naziv delovnega
mesta iz 3. člena tega pravilnika, številke in datume izdanih
dokazil o izpolnjevanju posameznih pogojev ter datum, do
katerega ta dokazila veljajo.
(3) Izvršilni železniški delavci so dolžni pokazati dokazilo neposredno na kraju dela, če to zahtevajo inšpekcijski
organi.

7. člen
(Prenehanje uporabe prejšnjega predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o določitvi del, pri katerih delavci neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 5/79).
8. člen
(Začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2002-2411-0014
Ljubljana, dne 12. marca 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

1117.

Navodilo o enotnem obrazcu za sporočanje
podatkov o oddanih javnih naročilih za leto
2001

Na podlagi petega odstavka 128. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00) izdaja
minister za finance

NAVODILO
o enotnem obrazcu za sporočanje podatkov
o oddanih javnih naročilih za leto 2001
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1. SPLOŠNE DOLOČBE

– predmet,
– navedba predmeta,
– opis predmeta,
– vrednost javnega naročila (ocenjena vrednost, pogodbena vrednost brez DDV, pogodbena vrednost z DDV),
– ime izbranega ponudnika (besedilo) in
– matično številko izbranega ponudnika.

1. člen
S tem navodilom se določa enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih, ki so jih v skladu z
drugim odstavkom 127. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1)
naročniki dolžni sporočati Uradu za javna naročila.
Sestavni del tega navodila sta:
1. enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih
javnih naročilih in
2. enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih
javnih naročilih male vrednosti, ki sta v prilogi tega navodila.
Naročnik mora v enotni obrazec za sporočanje podatkov vnesti vse zahtevane podatke. V nasprotnem primeru se
šteje, kot da obrazec ni bil posredovan.
2. ENOTNI OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O
ODDANIH JAVNIH NAROČILIH
2. člen
V enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih
javnih naročilih naročnik vpiše podatke o vseh sklenjenih
pogodbah v letu 2001 (ki niso sklenjene po postopku oddaje naročil male vrednosti) in pri oddaji javnih naročil po
sklopih ter po omejenem postopku za vsako sklenjeno pogodbo posebej.
3. člen
V enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih
javnih naročilih se vpiše podatke o pogodbah, sklenjenih po
odprtem postopku, omejenem postopku in po postopku s
pogajanji brez ali s predhodno objavo, ter primere oddaje
javnih naročil z natečajem v letu, za katerega se pripravlja
poročilo.
Naročnik vpiše naslednje podatke:
– vrsta postopka,

3. ENOTNI OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O
ODDANIH JAVNIH NAROČILIH MALE VREDNOSTI
4. člen
V enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih
javnih naročilih male vrednosti naročnik vpiše podatke o
vseh oddanih javnih naročilih male vrednosti v letu 2001,
brez DDV, ločeno za blago, storitve in gradnje.
4. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Oba obrazca morata biti podpisana s strani odgovorne
osebe in posredovana na Urad za javna naročila v pisni
obliki, hkrati lahko tudi na disketi ali po elektronski pošti na
elektronski naslov: statistika.ujn@gov.si.
6. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-122/02
Ljubljana, marca 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.
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NAČIN IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV O ODDANIH
JAVNIH NAROČILIH
I. IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »PODATKI O ODDANIH JAVNIH NAROČILIH (BREZ NAROČIL MALE VREDNOSTI) V LETU 2001«
A) Zaglavje obrazca
Šifra uporabnika je 5-mestna oznaka neposrednega
oziroma posrednega uporabnika proračuna, navedenega v
odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
97/01). Vpis oznake je obvezen. Naročniki, ki niso navedeni v tej odredbi, šifre uporabnika ne vpišejo.
Šifra dejavnosti je 5-mestna oznaka dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki jo je naročniku določil
Statistični urad Republike Slovenije.
Matična številka je 7-mestna oznaka, ki jo je naročniku določil Statistični urad Republike Slovenije.
Davčna številka je 8-mestna oznaka, ki jo je naročniku določila Davčna uprava Republike Slovenije.
B) Podatki o vrsti postopka in predmetu javnega
naročila
Naročnik podatke o vrsti postopka in predmetu javnega naročila vpisuje v obrazec v stolpce 2, 3, 4 in 5.
V stolpec 2 (vrsta postopka) se vpiše eno izmed naslednjih številk:
1 – odprti postopek (18. člen ZJN-1)
2 – omejeni postopek (19. člen ZJN-1)
3 – postopek s pogajanji brez predhodne objave (prvi
odstavek 20. člena ZJN-1)
4 – postopek s pogajanji s predhodno objavo (drugi
odstavek 20. člena ZJN-1)
5 – oddaja javnega naročila z natečajem.
V stolpec 3 (predmet javnega naročila) se vpiše eno
izmed naslednjih številk:
1 – blago
2 – storitev
3 – gradnja.
V stolpec 4 (navedba predmeta javnega naročila) se
vpiše eno izmed naslednjih številk:
– če je predmet javnega naročila blago (v stolpcu 3 je
vpisana oznaka 1), se vpiše eno od naslednjih številk:
01 – potrošni material (za opravljanje dejavnosti, za
vzdrževanje objektov, pisarniški in računalniški material, pralna in čistilna sredstva, splošni drobni inventar, papirna konfekcija ipd.)
02 prehrana, živila
03 tehnična oprema za opravljanje dejavnosti (naprave, stroji, aparati, mehanizacija ipd.)
04 pisarniška in druga oprema v objektih
05 računalniška oprema (strojna in programska)
06 prevozna sredstva
07 gradbeni (instalacijski) material, oprema in stroji
08 goriva in maziva
09 delovna in zaščitna oblačila in oprema
10 drugo blago
11 blago na vodnem področju
12 blago na energetskem področju
13 blago na telekomunikacijskem področju
14 blago na transportnem področju
– če je predmet javnega naročila storitev (v stolpcu 3
je vpisana oznaka 2), se vpiše eno od naslednjih številk:
01 storitve vzdrževanja in popravila
02 storitve kopenskega transporta (razen storitev železniškega transporta, za katere se vpiše oznaka 19), vključno s storitvami oklepnih avtomobilov, kurirske storitve, razen
prevoza pošte
03 letalske prevozne storitve za potnike in tovor, razen
prevoza pošte
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04 kopenski in zračni prevoz pošte (razen storitev železniškega transporta, za katere se vpiše oznaka 19)
05 telekomunikacijske storitve, razen storitev glasovne
telefonije, radiotelefonije, paginga in satelitskih storitev
06 finančne storitve – zavarovalniške storitve
07 finančne storitve – bančne in investicijske storitve,
razen naročil za finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo,
nakupom ali prenosom vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov in storitev Banke Slovenije
08 računalniške storitve in sorodne opreme
09 storitve za raziskave in razvoj, razen naročil za storitve na področju raziskav in razvoja, od katerih za lastno
uporabo pri vodenju svojih zadev nima izključnih koristi le
naročnik, pod pogojem, da naročnik ponujeno storitev v
celoti plača
10 računovodske, revizorske in knjigovodske storitve
11 storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja
12 storitve svetovanja pri vodenju, razen arbitražnih in
poravnalnih storitev in sorodne storitve
13 arhitekturne storitve; inženiring storitve; storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve; storitve tehničnega testiranja in analiz
14 oglaševalske storitve
15 storitve čiščenja stavb in storitve upravljanja nepremičnin
16 založniške in tiskarske storitve na honorarni ali pogodbeni osnovi
17 storitve odstranjevanja odplak in odpadkov, storitve
sanitarnega urejanja in podobno
18 hotelske in restavracijske storitve
19 storitve železniškega prevoza
20 prevozne storitve po vodi
21 podporne in pomožne prevozne storitve
22 pravne storitve
23 storitve na področju kadrovanja
24 preiskovalne in varovalne storitve, razen storitev
varovanja z oklepnimi avtomobili
25 izobraževalne storitve in storitve poklicnega izobraževanja
26 zdravstvene in socialne storitve
27 storitve na področju rekreacije, kulture in športa
28 druge storitve
29 storitve na vodnem področju
30 storitve na energetskem področju
31 storitve na telekomunikacijskem področju
32 storitve na transportnem področju
– če je predmet javnega naročila gradnja (v stolpcu 3
je vpisana oznaka 3), se vpiše eno od naslednjih številk, in
sicer za:
splošna dela na področju stavb in nizkih gradenj
(brez posebnih specifikacij) in rušenje:
11 splošna dela na področju stavb in nizkih gradenj
(brez posebnih specifikacij)
12 rušenje
gradnjo objektov in delov objektov:
21 splošna gradbena dela
22 postavljanje ostrešij in krovska dela
23 gradnja dimnikov, peči in kaminov
24 zaščita proti vodi in vlagi
25 obnova in vzdrževanje zunanjih sten (ponovno zapolnjevanje stikov med opekami z malto, čiščenje itd.)
26 postavitev in odstranitev gradbenih odrov
27 druge specializirane dejavnosti, povezane z gradbenimi deli (vključno s tesarstvom)
nizke gradnje: gradnja cest, mostov, železnice itd.:
31 splošna dela na področju nizkih gradenj
32 zemeljska dela
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33 gradnja mostov, tunelov in jaškov; vrtanje
34 hidrogradnja in urejanje voda (reke, kanali, pristanišča, dotoki, ozki zalivi in jezovi)
35 gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov
36 specializirana gradbena dela, povezana z vodo (namakanje, izsuševanje zemlje, vodna oskrba, odstranjevanje
odpadnih voda, kanalizacija itd.)
37 druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
inštalacije pri gradnjah:
41 splošna industrijska dela
42 plinske in vodovodne inštalacije ter inštalacije sanitarne opreme
43 inštalacije grelnih in prezračevalnih naprav (centralno ogrevanje, klimatske naprave, ventilacija)
44 izolacijska dela
45 električna napeljava
46 inštalacija anten, strelovodov, telefonov itd.
zaključna gradbena dela
51 splošna zaključna gradbena dela
52 fasadna in štukaterska dela
53 vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva in/ali
inštalacij (vključno s polaganjem parketa)
54 soboslikarska in steklarska dela ter polaganje stenskih oblog
55 oblaganje tal in sten
56 druga zaključna in dopolnilna gradbena dela (vgradnja kaminov itd.)
gradnja na:
57 vodnem področju
58 energetskem področju
59 telekomunikacijskem področju
60 transportnem področju.
V stolpec 5 (opis predmeta javnega naročila) se le v
primeru, če se v stolpec 4 vpiše naslednje številke:
10 – za drugo blago,
28 – za druge storitve,
27 – za druge specializirane dejavnosti, povezane z
gradbenimi deli,
37 – za druga gradbena dela in
56 – za druga zaključna in dopolnilna gradbena dela, z
besedami tudi opiše predmet javnega naročila.
Opis predmeta javnega naročila lahko vsebuje največ
20 znakov (kratek opis).
C) Podatki o vrednosti javnega naročila
Naročnik podatke o vrednosti javnega naročila vpiše v
stolpce 6, 7 in 8. V stolpcih morajo biti zneski vpisani v
tisočih tolarjev.
V stolpec 6 (ocenjena vrednost) se vpiše ocenjeno
vrednost javnega naročila brez davka na dodano vrednost
(DDV) iz sklepa o začetku postopka (21. člen ZJN-1).
V stolpec 7 (pogodbena vrednost) se vpiše vrednost,
za katero je bila sklenjena pogodba brez davka na dodano
vrednost (DDV).
V stolpec 8 (pogodbena vrednost) se vpiše pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV)
D) Podatki o izbranem ponudniku javnega naročila
Naročnik podatke o izbranem ponudniku vpiše v stolpca 9 in 10.
V stolpec 9 (ime izbranega ponudnika) se vpiše skrajšano firmo oziroma ime in sedež ponudnika, s katerim je bila
sklenjena pogodba.
V stolpec 10 (matična številka) se vpiše:
– 7-mestno matično številko izbranega ponudnika, če
je ponudnik iz Republike Slovenije
– številko 9999999, če je izbrani ponudnik iz držav
Evropske unije (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija,
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Grčija, Irska, Italija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Velika Britanija)
– številko 7777777, če izbrani ponudnik ni iz Republike Slovenije niti iz držav Evropske unije.
II. IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »PODATKI O ODDANIH JAVNIH NAROČILIH MALE VREDNOSTI V LETU
2001«
A) Zaglavje obrazca
Šifra uporabnika je 5-mestna oznaka neposrednega
oziroma posrednega uporabnika proračuna, navedenega v
Odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
97/01). Vpis oznake je obvezen. Naročniki, ki niso navedeni v tej odredbi, šifre uporabnika ne vpišejo.
Šifra dejavnosti je 5-mestna oznaka dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki jo je naročniku določil
Statistični urad Republike Slovenije.
Matična številka je 7-mestna oznaka, ki jo je naročniku določil Statistični urad Republike Slovenije.
Davčna številka je 8-mestna oznaka, ki jo je naročniku določila Davčna uprava Republike Slovenije.
B) Podatki o predmetu, številu in skupni vrednosti
javnih naročil male vrednosti
Naročnik podatke o predmetu, številu in skupni vrednosti javnih naročil male vrednosti vpiše v obrazec v stolpce 2, 3 in 4.
V stolpec 2 – predmet javnega naročila vpiše eno
izmed oznak:
1 – blago
2 – storitev
3 – gradnja
V stolpec 3 – skupno število postopkov javnih naročil male vrednosti naročnik za vsako vrsto oziroma predmet
javnega naročila vpiše število vseh postopkov javnih naročil
male vrednosti, oddanih po ZJN. V stolpcu mora podatek
vpisati z desne strani (desna poravnava).
V stolpec 4 – skupna vrednost javnih naročil male
vrednosti naročnik za vsako vrsto oziroma predmet javnega
naročila vpiše skupni znesek vseh javnih naročil male vrednosti, oddanih po ZJN. Zneski morajo biti vpisani v tisočih
tolarjev.

1118.

Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi
ustanove Dihec

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 60/95) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o
ustanovitvi ustanove Dihec – ustanove za pomoč otrokom s
kroničnimi pljučnimi boleznimi, s sedežem v Ljubljani, Vrazov trg 1, minister za zdravje izdaja naslednjo

ODLOČBO
1
S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
ustanove Dihec – ustanove za pomoč otrokom s kroničnimi
pljučnimi boleznimi, sestavljenim v obliki notarskega zapisa
št. SV-705/2002 z dne 7. 2. 2002, s katerim so ustanovitelji: Vasilija Maček, Ljubljanska cesta 15, Vrhnika, Andreja
Borinc, Archintova ulica 1, Ljubljana, Matejka Černelč, Pekre, Bezjakova ulica 41, Limbuš, Silvester Kopriva, Resljeva
cesta 13, Ljubljana, France Malešič, Levstikova ulica 6,
Kamnik, Katarina Dovjak, Razori 20, Dobrova in Majda Oštir, Golnik 31, Golnik, ustanovili ustanovo z imenom: Dihec

Stran
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– ustanova za pomoč otrokom s kroničnimi pljučnimi boleznimi, s sedežem v Ljubljani, Vrazov trg 1.
2
Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in trajen:
– za izboljšanje kakovosti življenja in zdravljenja otrok s
kroničnimi pljučnimi boleznimi, ki ogrožajo njihovo življenje;
– za preprečevanje hudih kroničnih posledic pri otrocih z življenje ogrožajočimi pljučnimi boleznimi;
– za izobraževanje posameznikov za izboljšanje življenja in zdravljenja otrok z navedenimi boleznimi;
– za financiranje raziskovalne dejavnosti na področju
pulmologije.
3
Ustanovitveno premoženje znaša 100.000 tolarjev.
4
Oseba, pooblaščena za zastopanje, je Vasilija Maček,
predsednica prve uprave ustanove.
Št. 5006-14/2002-4
Ljubljana, dne 27. februarja 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

1119.

Odločba o priznanju veljavnosti ES listinam

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) in odredbe
o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/02)
izdaja ministrica za gospodarstvo po uradni dolžnosti naslednjo

Uradni list Republike Slovenije

ODLOČBO
1
Prizna se veljavnost ES listinam o skladnosti in preskusnim poročilom, izdanim v skladu z zahtevami direktive ES o
enostavnih tlačnih posodah (87/404/EEC, 90/488/EC,
93/68/EC). ES listine o skladnosti veljajo, če jih je sestavil
priglašeni organ s seznama priglašenih organov Komisije
ES.
ES izjave o skladnosti, ki jih je sestavil proizvajalec,
veljajo za proizvode, skladne z odredbo o enostavnih tlačnih
posodah.
Dobavitelj mora na zahtevo pristojnih organov predložiti
kopije originalov ustreznih ES listin o skladnosti, ki so jih
izdali priglašeni organi iz 2. točke in kopijo originala ustrezne proizvajalčeve ES izjave o skladnosti ter njen slovenski
prevod, podpisan s strani pooblaščene osebe dobavitelja.
2
Seznam priglašenih organov, ki so na dan izdaje te
odločbe priglašeni Komisiji ES, je vsebovan v prilogi te
odločbe, ki je njen sestavni del. Vpogled v ažuriran seznam
priglašenih organov je dostopen pri Ministrstvu za gospodarstvo.
3
Ta odločba velja za vse dobavitelje, ki dajejo na ozemlju Republike Slovenije v promet oziroma v uporabo enostavne tlačne posode, ki morajo izpolnjevati zahteve odredbe o
enostavnih tlačnih posodah.
4
Ta odločba velja do pristopa Republike Slovenije k
Evropski skupnosti ali do uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
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Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

SEZNAM
registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
I
Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za promet in uporabo v Republiki Sloveniji
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Na podlagi 28. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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* Pomen oznak v rubriki mesto prodaje:
1. fitofarmacevtska sredstva se lahko prodajajo le v kmetijskih apotekah;
2. fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim
blagom;
3. fitofarmacevtska sredstva se razen v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim
blagom.
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II
Z dnem uveljavitve tega seznama prenehajo veljati seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/01), seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo v času od 11. aprila
2001 do 25. julija 2001 izdano podaljšanje odločbe o
registraciji oziroma spremenjena uporaba v odločbi o registraciji v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 70/01), seznam dopolnitev seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 70/01) in seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo
v času od 26. julija do 15. novembra 2001 izdano podaljšanje odločbe o registraciji oziroma sprememba odločbe o
registraciji v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 94/01).
III
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-9/2002
Ljubljana, dne 5. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

BANKA SLOVENIJE
1121.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 25. 3. do 31. 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
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

S E Z N AM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 25. 3. do 31. 3. 2002
Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

13 M REFIN D.O.O.
AB KOCJAN D.O.O.
ACCOUNT-BERGANT&CO. D.N.O.
AGA, D.O.O. POSTOJNA
AGAVE D.O.O.
AGRARNA SKUPNOST HAJDOŠE
AJS D.O.O.
ALMOS D.O.O.
ALPINISTIČNI KLUB
SLOVENJ GRADEC
ALUMINIJ MONTAL D.D.
AMD MENGEŠ
AMPAS, TRG. GOST. STOR.
D.O.O., ROG. SLATINA
ANDI D.O.O.
ANDRA & PEČNIK D.N.O.
ANS – MUŠIČ IN DRUŽBENIK
D.N.O.

03125-1012213178
02312-0051844860
05100-8010132709
10100-0034909713
05100-8000092239
04202-0000484743
19100-0010056626
33000-3676412414
20470-0052868249
14000-0504163596
18301-0011419633
06000-0076808197
02024-0013281005
02053-0012989748
02044-0010630858

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

APNEA D.O.O.
APROGENT D.O.O.
ARČON D.O.O. BILJE
ARICA OIL D.O.O.
ARPIS – MASLAČEVIČ IN CO.
ARS 2000 GALERIJA KRVINA
D.O.O.
ASTAT D.O.O.
ATLETSKI IN MARATON KLUB
KOČEVJE
ATRANS D.O.O.
ATRIUM D.O.O.
AURORA D.O.O.
AVTO ARNŠEK, D.O.O.
AVTO FIŠER D.O.O.
AVTO GORICA
AVTOPRODAJA D.O.O.
AVTOTEHNA LEASING D.O.O.
AZALES, D.O.O. TEHARJE
BEA, D.O.O. POSTOJNA
BELCO D.O.O.
BELRIB D.O.O.
BELTA D.O.O.
BENIX D.O.O.
BIOLINE PLUS D.O.O.
BIOSKAN HOKKANEN PARTNER
D.O.O.
BIRO ES D.O.O.
BIROKOP D.O.O. KOPER
BIROKOP D.O.O. KOPER
BISTRICA D.O.O.
BLARES D.O.O.
BOGDAN ILIČ K.D.
BOHOR D.O.O.
BONACO D.O.O.
BOR-JM D.O.O.
BORŠTAR D.O.O.
BO-STAN D.O.O.
BRUMAT VRTOJBA D.O.O.
BRUNO CALZATURE D.O.O.
BVI D.O.O.
CAP KOLOR D.O.O.
CARAMELLA – PETEK D.N.O.
CARAVANING INTERTOURSTRADE
D.O.O.
CARNEX D.O.O.
CASINO LJUBLJANA D.D.
CELLULAR, D.O.O.
CEP D.O.O.
CIFRA-ZUPANC & CO. D.N.O.
CLARIANT CONS. AG BASEL
PR.V SLO.
CODEX, D.O.O. CELJE
COFFEEMANIA D.O.O.
CONFIDENCE D.O.O.
CONTAINER D.O.O.
CUNJA, D.O.O. SEŽANA
ČIP D.O.O.
DAJ MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O.
DAKA, D.O.O. PODČETRTEK
D’AMICO D.O.O.
DANEX,TRGOVINA IN
GOSTINSTVO, D.O.O.
DANKO D.O.O.

10100-0029043735
20470-0019749248
04750-0000461480
20470-0013217753
02059-0012003061
02024-0017701392
03131-1000001942
03113-1000002339
18302-0011520464
02312-0015715658
03135-1000002910
06000-0091110071
04515-0000482695
14000-0566463204
02312-0020199095
05100-8000065370
06000-0109703225
10100-0034892738
03135-1000002716
04202-0000484452
25100-9706537182
25100-9708808146
17000-0000015460
02011-0089689221
02053-0010978744
02236-0016808207
10100-0034914563
02312-0011073917
02013-0020029834
18304-0050598077
06000-0096137096
20470-0015176280
02022-0017513116
03104-1000001713
03121-1000001656
02275-0014243071
10100-0034918152
02068-0018793105
10100-0000057225
02053-0012470022
04515-0000225548
10100-0011149466
02922-0012372830
02236-0015898929
25100-9707005110
20470-0019760791
02044-0050119364
06000-0089942967
04302-0000481104
02083-0017849724
33000-7394932925
02238-0015838788
05100-8010129605
03163-1010390335
06000-0087532517
02054-0012191777
06000-0095467505
02312-0087479653
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

DEKATEL D.O.O.
DELAVSKI DOM KAMNIK
DELO REPRO D.O.O.
DET D.O.O.
DEVŽEJ D.O.O.
DIK
DINO D.O.O.
DIVISIA D.O.O.
DOM DEDIČ IN OSTALI, D.N.O.
DOM TRADE D.O.O.
DONUM D.O.O.
DROTT D.O.O.
DRUŠT. GOJITELJEV GOB
SLOVENIJE
DRUŠTVO AIESEC
DRUŠTVO BOLNIKOV
Z OSTEROPOROZO
DRUŠTVO DIABETIKOV MEŽIŠKE
DOLINE
DRUŠTVO KNJIŽNIČARJEV
N. MESTO
DRUŠTVO LITERATOV MEŽIŠKE
DOLINE RAVNE NA KOROŠKEM
DRUŠTVO ODBOJ. SODNIKOV
DOLENJ.
DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI
KOROŠKE
DRUŠTVO SOŽITJE MENGEŠ
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
DOMŽALE
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
KOSTRIVNICA
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV
CELJE
DRUŠTVO ZA PODROČJE MEJNIH
ZNANOSTI, ALFA 7 CELJE
DRUŠTVO ZA REKREACIJO IN
ŠPORT INVALIDOV CELJE
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČ.
HAJDINA
DULINEX D.O.O.
EDUKA, ZAVOD ZA IZOBRAŽ. IN
SVETOV.
EFEKT PROTON D.O.O.
EKOSAN D.O.O.
ELDORADO D.O.O.
ELEKTROSTUDIO D.O.O.
EMS SEJMI D.O.O.
EMTE, ZAST. UVOZ-IZVOZ, TRG.,
D.O.O.
ENERGOTERM, D.O.O.
EPSIT TRG. IN GRAFIČNE STOR.
D.O.O.
ERS-OVSENEK IN PARTNER
D.N.O.
EST POLIURETANI D.O.O.
ETOL D.D.CELJE-PODJETNIŠKI
SINDIKAT
EUREKA D.O.O.
EUROLINE D.O.O.
EXPERTA D.O.O. POSTOJNA
EXPO D.O.O.
FASTFORWARD INTERNATIONAL
D.O.O.
FENIX TRADE NOVO MESTO
D.O.O.

02085-0012263687
02312-0012214540
02922-0089217297
05100-8010130381
05100-8010130672
05100-8010132321
02970-0013146672
02083-0035501396
02060-0013568107
03100-1000003461
20470-0015545947
25100-9703010165

FER D.O.O.
FERROS KRANJ D.O.O.
FESEM D.O.O.
FIBAS D.O.O.
FIBMARKT D.O.O.
FIMEX D.O.O.
FIŠINGER & CO. D.N.O.
FITPORTT D.O.O.
FOKUS, D.O.O., LJUBLJANA
FORTE D.O.O.
FOTONA D.D.
FRANS MAAS D.O.O.
FRI-LUCIJA FERBEŽAR IN OSTALI
D.N.O.
FUTON, D.O.O. CELJE
G.Z.S. D.O.O.
G4 INŽENIRING D.O.O.
G4 MEDICO D.O.O.
GABEZ VELENJE D.O.O.
GAMES D.O.O.
GASILSKA ZVEZA KRŠKO
GASTRO D.O.O.
GAYUN&GAYUN D.N.O.
GEKOM D.O.O.
GEM D.O.O.
GENIS D.O.O., LJUBLJANA
GOBARSTVO D.GRUBELNIK
D.O.O.
GO-IMPEX D.O.O.
GOLDENA D.O.O. CELJE
GOLL-ŠTUMPFL D.O.O.
GOMAR D.D., MARIBOR
GOSPODAR. INTERESNO ZDR.
EPREM. POD.
GRADBENIŠTVO KONEČNIK
D.O.O.
GRADING & CO. D.O.O.
GRADKOM D.O.O.
GRADLES D.O.O.
GRADLES INŽENIRING D.O.O.
GROS-PORT D.O.O.
GUD KRANJSKI KOMEDIJANTI
GZ SLOVENJ GRADEC Z.O.O.
HAIZHEN, D.O.O.CELJE
HARITA STORIT. PODJETJE,
D.O.O.
HASEGAWA IN AKI D.N.O.
HED D.O.O.
HI-FI VIDEOSTUDIO D.O.O.
HOP-HOP D.O.O.
HOSTA D.O.O.
HOTEL TURIST D.D.
HYDEG D.O.O.
I.D. D.O.O.
IBC & CO. D.O.O.
IMAGO D.O.O.
IMK INŽENIRING D.O.O.
INO, D.O.O.,NOVA CERKEV
INOX-JOLLY FOOD D.O.O. LJ.
INPRO D.O.O.
INSTA D.O.O.
INTERSTAN D.O.O.
INŽENIRING STAVBNEGA
POHIŠTVA D.O.O.
ISKRA AVTOELEKTRIKA
ORODJARNA D.O.O.

03135-1000003492
03138-1000004218
02053-0014813445
02312-0017990405
04515-0000206827
02426-0010020925
03100-1000003558
02140-0019064960
02085-0012879637
05100-8010128053
05100-8000026861
04515-0000482113

02018-0016812196
02222-0014762969
03126-1000002090
20470-0012175003
02970-0010854950
20470-0051590274
02970-0015847540
20470-0016671535
18301-0014387542
18300-0018037507
06000-0047125906
06000-0145531145
06000-0088846091
06000-0007345818
04202-0000484646
02970-0019162903
03175-1000000756
17000-0000056782
20470-0010836597
05100-8010115637
03124-1061254681
27000-0000019578
02010-0013453672
02340-0018374802
02044-0019626153
02043-0019462369
10100-0000032393
06000-0095074267
03116-1000002289
02013-0012956788
10100-0027204712
02085-0018261876
27000-0000193111
02970-0016787567

02011-0089870514
06000-0115577642
03134-1000001407
02059-0011817015
02059-0013151735
02426-0019485991
10100-0034925815
02980-0011363904
03103-1000002053
02056-0010120632
02053-0011982597
03100-1012757118
02068-0020083690
05100-8010131642
04750-0000486506
05100-8010124173
20470-0016190609
06000-0142193084
03102-1000000841
20470-0017864926
03103-1000001471
02085-0010453958
02035-0020058729
02021-0013986633
03118-1000001221
02068-0035020041
19100-0010050321
06000-0145368864
02010-0091049986
07000-0000158782
02232-0016620223
03125-1000001945
02019-0018747006
02053-0013899705
05100-8000060811
20470-0018092197
03100-1000003655
10100-0028798713
05100-8010127180
02045-0050995225
06000-0062569858
02010-0018912929
02970-0012850531
02053-0035187228
04515-0000483374
20470-0016071008
04750-0000182023
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ISKRA PRO KRANJ D.O.O.
ISTAL D.O.O.
ITAL. DRUŠ. UMETNOST IN
PRIRED. AIAS
IVA-SOUVENIR D.O.O.
IZOBRAŽEVALNI CENTER ŠTORE,
D.O.O.
IZOLACIJA ZORMAN D.O.O.
J & O TRGOVINA D.O.O.
JAKLES DVOR D.O.O.
JEZIKOVNI CENTER PALATIN
D.O.O.
JORDAN D.O.O.
JUNG D.O.O.
K&C D.O.O.
KADEKOM D.O.O.
KAL D.O.O.
KAPITALA D.O.O.
KARAHMET MURADŽIF D.O.O.
KEGLJAŠKI KLUB KOMCEL CELJE
KEGLJAŠKI KLUB
SLOVENJ GRADEC
KIK KAMNIK D.D.
KIK KAMNIK D.D.
KINOLOŠKO DRUŠTVO TRŽIČ
KLARENA D.O.O.
KLUB M. NOGOMETA
PROSEČKA VAS
KLUB MLADIH TEHNIKOV
KLUB POM. AC D. ZA RAZVOJ
KULTURE
KOČEVAR&THERMOTRON,
D.O.O., POLZELA
KOFIN D.O.O.
KOLESARSKO DRUŠTVO
ČRNOMELJ
KOM D.O.O.
KOMPAS DESIGN D.D.
KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.
KOMUNALNO PODJETJE
KAMNIK D.D.
KONBOST, D.O.O.
ROGAŠKA SLATINA
KONCIZA D.O.O.
KONEM COLOR, OZELJAN D.O.O.
KONSIGRAF D.O.O.
KOORDINATA D.O.O.
KOŠARKAŠKI KLUB VIPAVA
KOVINOTEHNA MKI D.O.O.
KREK RIBNO D.O.O.
KRES D.O.O.
KRILI D.O.O.
KRIMSON D.O.O.
KRISMA D.O.O.
KRISMA D.O.O.
KRISTIANIJA D.O.O.
KRIŠPIN D.O.O.
KULT. PROST. DRUŠTVO
ROGAŠEVCI
KULTURNO DRUŠTVO KOMENDA
KUMY D.O.O.
L.A. -BEL D.O.O.
LACARA D.O.O.
LAURA D.O.O. KOPER
LEA D.O.O. LESCE
LESPROM TRUST D.O.O.

07000-0000006492
14000-0557483817

LEVPLAST PROIZVODNJA IN
TRGOVINA D.O.O.
LIFE CONSULTING D.N.O.
LIPA AIR D.O.O.
LIPOVEC K.D.
LITTERA PICTA D.O.O.
LO & CO D.O.O.
LOGO BIRO D.O.O.
LOVSKA DRUŽINA DOLCE KOMEN
LOVSKA DRUŽINA KOZJE
LOVSKA DRUŽINA PIŠECE
LOVSKA DRUŽINA PODSREDA
LUCKY D.O.O.
LUTMAN CO. D.O.O.
MA-5 D.O.O.
MAJCEN RK K.D.
MARLINE TRANSPORT D.O.O.
MAROLT D.O.O. POLZELA
MARVINA D.O.O.
MATJON-ČEBUL PETER IN SIN
D.N.O.
MBS D.O.O.
MEDIUM D.O.O.
MEDOBČINSKO DRUŠTVO
SLEPIH IN SLABOVIDNIH
MEDRI D.O.O.
MEDSEA SHIPPING AGENCY
D.O.O.
MEGATECH D.O.O.
MEKINJSKI D.O.O.
MERIDIANA SHIPPING AGENCY
D.O.O.
MERKANT PETRIČ IN OSTALI
D.N.O.
METALNASEN D.O.O.
METROTEKS D.O.O.
MG ADRIATIC D.O.O.
MGK COMMERCE D.O.O.
MIAMY, D.O.O.
MIBOS D.O.O.
MIDI-RADIO GOLDI, D.O.O.
MIFOR D.O.O.
MIKLAVC IN OSTALI D.N.O.
MIKRO ING TRADE D.O.O.
MIKROART, POSL. INFO. IN TRG.
D.O.O.
MINGMEN D.O.O.
MISIS D.O.O.
MITROM D.O.O.
MLADOST D.O.O.
MM – DOLGI MOST D.O.O.
MODRI DIRKAČ D.O.O.
MONETA IN D.O.O.
MONETA INVEST D.O.O.
MONETAR D.O.O.
MOTO KLUB GRONSKA STREJLA
MOTOTRANS D.O.O.
NA GRIČKU D.O.O. TREBIJA
NA ROKU D.O.O.
NATEK IN OSTALI D.N.O.,
LJUBLJANA
NEGOJ D.O.O.
NETICOM D.O.O.
NORDADRIA D.O.O. NORDADRIA
LTD.
NOSE & CO. D.O.O.

10100-0034914466
04202-0000229924
06000-0074657610
02312-0014896687
03138-1000004121
02970-0019712311
02085-0016856249
03155-1000002318
04750-0000483790
02043-0035870889
02054-0012771352
20470-0015189957
02011-0019087674
05100-8010118741
06000-0112336096
20470-0011533833
02312-0017119927
06000-0025786973
05100-8010132030
02043-0089947225
02340-0012635118
10100-0034922711
02340-0089541762
06000-0085981875
02053-0013410437
02430-0010990438
20470-0010748230
90672-0000029452
03150-1000002272
03103-1000085279
06000-0062515926
02021-0050855945
04750-0000486894
02980-0019598719
02044-0010249066
04751-0000462304
03150-1000002466
03139-1000003005
02970-0019465543
03112-1000000642
02059-0013407427
02010-0015209178
17000-0000035345
27000-0000070018
02222-0012053371
02354-0014500809
02312-0020033516
02060-0089455766
02059-0020112358
27000-0000228419
10100-0034923002
17000-0000054551
02019-0089343994
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14000-0547952597
02312-0013418213
10100-0034924942
02044-0089437926
02053-0013216146
20470-0016854671
17000-0000019340
10100-0034926106
06000-0008230943
02373-0017024497
02980-0013814997
03103-1012286521
04750-0000486797
03102-1000000744
06000-0518069442
02032-0087380950
06000-0114176768
02085-0013087993
02011-0013646459
02426-0011452548
02091-0013520804
14000-0513628856
03163-1000000471
10100-0028740222
02222-0019997768
02312-0035520051
10100-0011114255
02033-0015716525
02980-0011188043
02053-0089035808
02053-0091017324
02056-0012739535
06000-0118581053
03103-1000001956
06000-0085009838
03103-1000001374
02060-0015603167
02085-0053994154
02068-0089914766
02056-0011183752
20470-0015215759
02980-0017101745
03130-1000000633
02053-0017342526
02340-0010900176
90672-0000029549
02222-0017495533
02056-0014005094
02492-0088950665
02379-0019395562
04752-0000483692
03163-1000000374
02010-0013556589
25100-9707733192
04750-0000472829
10100-0011592950
02053-0053849543
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NUŠA D.O.O.
02035-0018906175
O. ORG. ZSSS ZAV. TRIGLAV
D.D.OE LJ
02222-0012858083
OBČINSKA ŠAHOVSKA ZVEZA
KAMNIK
02312-0015574911
OBČINSKO ZDRUŽENJE
SLOVENSKIH ČASTNIKOV
06000-0526935048
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA
02024-0019835974
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA
SLOVENJ GRADEC
20470-0014207444
OBMOČNO ZDRUŽENJE RK
KAMNIK
02312-0011158889
OCVIRK & POT K.D.
05100-8000066049
OPREMALES D.O.O.
03119-1000001172
ORIANA D.O.O.
05100-8010127665
ORKA ART D.O.O.
02011-0053920374
ORTO-MEDICAL D.O.O.
02011-0089367957
OSKAR 62 D.O.O.
02053-0053895424
OVUM D.O.O.
02083-0013548065
P.S. KASTELIC K.D.
02054-0051329628
PANGEA D.O.O.
02222-0017583535
PANTA INS D.O.O.
03134-1000001698
PANTERIX D.O.O.
02970-0018049149
PAPIRUS PRINT 2000 D.O.O.
02042-0051429544
PEČARSTVO-ŽUPANIČ M. IN SIN.
K.D.
02060-0018590573
PETIN D.O.O.
02056-0054895638
PEVSKO DRUŠTVO LIPA LITIJA
02023-0013360109
PGD KRŠKO
02980-0011834354
PGD BELTINCI
02346-0011453752
PGD BREGE
02982-0015785454
PGD BUČE
06000-0020765962
PGD DOBOVEC
06000-0047390134
PGD GORIŠNICA
04202-0000484549
PGD GROBLJA, PREBOLD
06000-0008339971
PGD KRISTAN VRH
06000-0021794841
PGD KRVAVČJI VRH
02430-0010376137
PGD LESKOVEC
02982-0011701269
PGD MATKE
03116-1000002386
PGD PODGORJE
25100-9706754171
PGD REPNJE-DOBRUŠA
02032-0018374374
PGD SENOVO
02981-0018575417
PGD SENUŠE
02982-0017132978
PGD ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 20470-0014500481
PGD TUNJICE
02312-0014812297
PIGD TITAN KAMNIK
02312-0015380426
PINCA D.O.O.
05100-8010130575
PIRAMIDA IMPEX D.O.O.
04750-0000200647
PIVNIK D.O.O.
04515-0000485993
PKG D.O.O.
03134-1000001310
PLANINSKO DRUŠTVO
ATOMSKE TOPLICE
06000-0114877011
PLANINSKO DRUŠTVO BOČ
KOSTRIVNICA
06000-0114969549
PLANINSKO DRUŠTVO PTT
06000-0007729162
PLASKOP D.O.O.
02012-0019677773
PLENUS D.O.O.
04515-0000481628
PLESKARSTVO MAROLT D.O.O.
18301-0051900740
POGORELČNIK D.O.O.
05100-8010131739
POHIŠTVO D.D.
02373-0012098158
POHLE&CO D.O.O.
02980-0010004158
POPS D.O.O.
10100-0034920577
POPULUS D.O.O.
05100-8010133970
PORSCHE KREDIT IN LEASING
SLO D.O.O.
29000-0002078082
POSVET D.O.O. KRANJ
03138-1000004315
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POTEZA DU D.O.O.
02222-0012637408
PREMISA D.O.O.
02222-0017229291
PREPOROD DRUŠTVO ZA
ZDRAVO ŽIVLJENJE
06000-0145571012
PREPRINTA D.O.O.
02045-0089669610
PREVENT D.D.
02922-0015939811
PREVENT D.D.
04851-0000248563
PRIMACO D.O.O.
02033-0016468275
PRIMOŽ ULAGA D.O.O.
03131-1000002039
PRO AREA D.O.O. KOPER
10100-0034928046
PROFESSIONAL,
ERAT-RISTIČ-JERIČEK D.N.O. 05100-8010132418
PROJEKT COM D.O.O.
02083-0090841448
PROTON-INŽENIRING, GABROVEC
B+A D.N.O.O.
17000-0000056685
PSC PRAPROTNIK, D.O.O
06000-0092440717
PTI, VEHOVEC IN SIN D.N.O.
18300-0035440956
QUEPAKO AND COMPANY D.N.O. 02011-0060539557
RADIO KRKA NOVO MESTO
D.O.O.
02970-0016312946
RAJIČ CO. D.N.O.
02011-0089391625
RAST – G D.O.O.
02233-0010971282
RASTA – M D.O.O.
10100-0034922808
RASTRO K.D.
02426-0017545506
RAZVOJNA AGENCIJA SORA
02024-0089035580
REFLEKTOR LINE D.O.O.
02012-0014051191
RESSEL K.D.
02053-0018839818
REX LAVRIČ & CO D.N.O.
02053-0011279250
REZON – MRKONJA & CO D.N.O. 02053-0012068054
RGR INTERNATIONAL, D.O.O.
24302-9004073087
RIMAZ D.O.O.
02024-0010543277
RJM D.O.O.
24200-9004266459
RM-INŽENIRING D.O.O.
06000-0106052048
ROLTEK D.O.O.
03104-1000001422
ROLTEK D.O.O.
18300-0013451541
ROTARY CLUB KRANJ
02068-0035020429
ROTARY KLUB SLOVENJ GRADEC 20470-0011257189
ROVIX D.O.O., STAHOVICA
02312-0018967874
ROYAL INTERNATIONAL D.O.O.
06000-0893443631
RSL PRODUCTION D.O.O.
02970-0012249034
RUBIS ZDRAVSTVO D.O.O.
20470-0050541122
RUDI ART D.O.O.
02053-0020323433
RŽ, D.O.O., ŽALEC
06000-0071647215
S & T TRANS D.O.O.
03131-1000001845
SAN-MIKK HAJRADIN. IN DRUŽB.
D.N.O.
02056-0051105945
SARBOR D.O.O.
02044-0019952461
SDZNS
05100-8010130478
SIBA-PUMP D.O.O.
02044-0015894660
SIDERTECH D.O.O.
02232-0011213152
SIM ŠPORT SERVIS D.O.O. KRANJ 07000-0000158394
SIMAX D.O.O.
02053-0016233913
SIMZOR D.O.O.
14000-0573756731
SIND.VVZ M.GOLAR G. RADGONA
ZSSS
02341-0015308195
SINDIKAT ADRIE MOBIL
NOVO MESTO
02970-0010802279
SINDIKAT DELAVCEV V
ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE,
SE SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANC DERGANC
14000-0143203607
SINDIKAT INCE MENGEŠ
18301-0014568156
SINDIKAT INDE KOPER
10100-0034925912
SINDIKAT INSTALACIJA KOPER
10100-0034928337
SINDIKAT MARMOR HOTAVLJE
07000-0000158685
SINDIKAT MERCATOR ETA
02312-0016833292

Stran

2102 / Št. 25 / 22. 3. 2002

Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

SINDIKAT NEODVISNOSTI-ALUMINIJ
OPREMA KOMEN
10100-0034920674
SINDIKAT PODJETJA ISKRA HIPOT 02970-0012766723
SINDIKAT PODJETJA TRANSMAR 10100-0034926785
SINDIKAT SSŠ TRBOVLJE
26330-0010387564
SINDIKAT VIZ I.OŠ ROGAŠKA
SLATINA
06000-0008171094
SINDIKAT VIZ III.OŠ ROG.SLATINA 06000-0018320204
SINDIKAT VOZNIKOV LPP
02013-0051148986
SINDIKAT ZAV. TRIGLAV OE
KRŠKO
02980-0010423683
SINDIKAT ZAVAROVALNICE TRIGLAV
D.D. OE NOVO MESTO
05100-8010132903
SINDIKAT ZD MURSKA SOBOTA
03125-1000001751
SING, D.O.O. PETROVČE
06000-0058729046
SISCIA D.O.O.
02083-0014034714
SITOGRAF D.O.O.
02019-0015171198
SKARABEJ 6 D.O.O.
02011-0019805571
SKG D.D. KAMNIK
02312-0016568385
SL CONSULT D.O.O.
33000-6617471620
SLAP D.O.O.
24401-9002956034
SLO. DRUŠTVO ZA TOPL.
OBDELAVO
02222-0090227029
SMREKAR & SMREKAR, D.N.O.
LOGARJI
02010-0050782473
SO-06 SMOLIČ STANISLAV D.N.O. 02060-0019443009
SOTLA, D.O.O. PODČETRTEK
06000-0071642171
SRIM-DENT D.O.O.
02013-0017073468
STADIJ D.O.O.
02086-0017644131
START, ŽIBERT & CO. K.D.
02312-0012485752
STASO D.O.O.
20470-0015102172
STEELPLAST D.O.O.
24400-9004192930
STEKLARNA D.D. V STEČAJU
10100-0034926688
STIL COMMERCE D.O.O.
24800-9003742068
STOL PISARNIŠKI STOLI D.O.O.
02312-0020229262
STOL RESTAVRACIJA D.O.O.
02312-0012509420
STRELSKA DRU.
SAGITTARIUS N. M.
02970-0014047317
SUPRA D.O.O. LESCE
07000-0000159170
SVETINA TRADE COMPANY D.O.O. 02970-0015227225
SVETRA D.O.O.
02031-0035116138
SVILANIT D.D.
02312-0018155208
SVILANIT D.D.
05100-8000024339
SVIZ SINDIKAT DIJAŠKI DOM
TABOR LJ.
02140-0019047694
SZSS SLOVENIJE
04515-0000485896
SŽ-ENERGETIKA D.O.O.
06000-0507678123
ŠD UPR.D. OBČIN
KAMNIK-KOMENDA
02312-0089738007
ŠEPIČ D.O.O.
14000-0564998698
ŠMITRANS D.O.O.
02056-0011702411
ŠPORT INFO D.O.O.
02012-0016745172
ŠPORTNA ZVEZA ROGAŠKA
SLATINA
06000-0518935749
ŠPORTNO DRUŠTVO GADI
03171-1000001631
ŠPORTNO DRUŠTVO PREPOLJE 04515-0000484053
ŠPORTNO REKREATIVNO
DRUŠTVO TRIM TIM ŽIROVNICA 07000-0000158588
ŠTAJERSKI TEHNOLOŠKI PARK
D.O.O.
04515-0000482986
ŠTALCA KOŠČAK & CO. D.N.O.
02060-0089391455
ŠTERN, PROIZV. IN TRGOVINA
D.O.O.
02068-0014419763
ŠUNKAR J IN B D.N.O.
03103-1000002150
T.I.P. INGINEERING D.O.O.
04750-0000485342
TALENT D.O.O.
14000-0547995956
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TEBRA D.O.O.
02011-0012432504
TEGA TEKST. GALANTERIJA,
D.O.O.
02010-0050877533
TE-KO 01,ČERNE
IN OSTALI D.N.O.
02045-0014093127
TEKTOM D.O.O.
02059-0012229653
TENIS KLUB BS
02018-0013625649
TENIS KLUB JELŠINGRAD ŠMARJE 06000-0115911904
TENIS KLUB ROGATEC
06000-0141612054
TENIS ŠPORT A. ŠKULJ D.N.O.
02053-0019037407
TEXMAR D.O.O.
04515-0000485411
TEXTRADE D.O.O.
03138-1010356155
TGT JAMED.O.O.
10100-0029012307
THAICO D.O.O.
02068-0011382014
THEMIS D.O.O.
02011-0019948937
TI HYDRO D.O.O.
05100-8000069444
TIGRAS D.O.O.
02083-0016658952
TI-MAH D.O.O.
02042-0018345560
TIMPOS D.O.O.
02426-0020109022
TIROS D.O.O.
10100-0034926882
TISKARNA PLEŠKO D.O.O.
02053-0051640562
TOKADA D.O.O.
18301-0013163111
TOMINŠEK D.O.O.
10100-0034916988
TONY’S KRANJ D.O.O.
03138-1000004024
TOPER PRIMAR D.O.O.
03118-1011097342
TPLAST D.O.O.
02083-0017149287
TRADE & TRAVEL -LIBERTY
INTERNATIONAL
29000-0003153618
TRAGENT PROMET D.O.O.
02033-0016558485
TRANZIT, D.O.O. LJUBLJANA
24201-9002491698
TRGOELLA, D.O.O. ZREČE
06000-0104304884
TRIKU, D.O.O.
02036-0013080694
TRIM SERVIS D.O.O.
19100-0010064774
TRINGRAD D.O.O.
10100-0034928434
TRINPEX D.O.O.
04750-0000483596
TRIS, D.O.O. BRASLOVČE
06000-0141669381
TSP ELEKTRONIKA
02054-0017037218
TSU D.O.O.
05100-8010130866
TUR. HORTIK. DRUŠTVO ZDOLE 02980-0011038760
TURBO PODGORJE PRI
SLOVENJ GRADCU
25100-9708955198
TURBOINŠTITUT D.D.
02923-0011050477
TURBOINŠTITUT D.D.
05100-8000053633
TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA
TURIZEM
03135-1000002813
TURIZEM ROGAŠKA
06000-0678731221
TVD PARTIZAN ŠEMPETER
05100-8010133873
UNIDEAL D.O.O.
10100-0034805923
UNIGRAD D.O.O., CELJE
06000-0145245286
UNIV. POTAPLJ. DRUŠTVO
POZEJDON
02053-0010970305
URNI D.O.O.
03171-1000002407
VADIUM D.O.O.
02012-0019816871
VAKUUMTEH D.O.O.
02312-0019475087
VARNOST D.O.O. KOPER
10100-0034922905
VASY, D.O.O.
17000-0000054939
VEDAL D.O.O.
02012-0015977029
VEGOS D.O.O. KOPER
10100-0034926979
VENI D.O.O.
10100-0029032386
VERPEX D.O.O.
18303-0013374958
VETER. PRAKSA TENETIŠE D.O.O. 02068-0050394735
VETERINARSKA POSTAJA
SLOVENJ GRADEC D.O.O.
20470-0051148536
VE-TO D.O.O.
03171-1000001922
VIDMAR D.O.O.
03126-1000002284
VIGO D.O.O. LJUBLJANA
02060-0014326744
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VILAR D.O.O.
18302-0018919139
VINIMPEX D.O.O.
10100-0034926397
VIORO D.O.O.
02019-0052833679
VIS VITALIS D.O.O.
25100-9708958108
VITAMAR D.O.O. KOPER
10100-0034923196
VRH, TRGOVSKO PODJETJE,
D.O.O.
02036-0016034247
VRTKO URŠIČ & CO D.N.O.
18300-0010282842
YLENIA D.O.O.
10100-0000062075
YOGI MOTO CENTER D.O.O.
24302-9003962895
ZADRUGA STUDIO GAO ARH.
Z.O.O.
02012-0089287980
ZAHRAT-IMPEX D.O.O.
10100-0034925330
ZALOŽBA KRES D.O.O.
LJUBLJANA
02010-0014756964
ZAVOD ZA LET. IN REK. OTROK
P.O. LJ.
02010-0015960443
ZDR. VETERANOV VOJNE ZA
SLOV. OBMOČJA MEŽIŠKE
DOLINE
20470-0014769947
ZDRAVIL. MORAVSKE
TOPLICE D.D.
02340-0015173705
ZDRUŽ. ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV CERKNO
04752-0000481558
ZDRUŽENJE TAJNIKOV
SLO. OBČIN
02312-0035015845
ZEMAX TRGOVINA IN STORITVE
D.O.O.
02044-0016129206
ZIB COMPANY D.O.O. LJUBLJANA 06000-0145481190
ZIDARSTVO NAFBA SOČE
10100-0034920480
ZORI MENJ. POSLI, TRGOVINA
D.O.O.
02312-0015214168
ZSSS SINDIKAT TP PREHRANA
04515-0000483277
ZUPAN HARMONIKA D.O.O.
03104-1012052023
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
SLOVENJ GRADEC
20470-0016746516
ŽENSKI PEVSKI ZBOR
SLOV. KONJICE
06000-0031211892
Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 25. 3. do 31. 3. 2002
so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/.
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije
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da je mandat poslanca Državnega zbora Republike
Slovenije prešel na naslednjega kandidata po vrstnem redu
dobljenega deleža glasov v skupnem številu glasov v volilnem okraju z liste kandidatov DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije v V. volilni enoti za volitve poslancev v državni zbor.
To je: Franc Lenko, roj. 17. 7. 1936, stanujoč Šentrupert 32.
Kandidat je dne 12. 3. 2002 podal izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 18-4/00-116/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Republiška volilna komisija
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
Člani:
Janez Srebot l. r.
Jure Toplak l. r.
Janez Pogorelec l. r.
dr. Bojan Bugarič l. r.
Marko Štrovs l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1123.

Aneks št. 4 h kolektivni pogodbi za dejavnost
kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in
elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 80. člena kolektivne pogodbe za dejavnost
kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/96, 14/99, 50/99 in
73/00) pogodbene stranke sprejemajo aneks št. 4 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter
za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije

A N E K S ŠT. 4 H K O L E K T I V N I
POGODBI
za dejavnost kovinskih materialov in livarn
ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
(Uradni list RS, št. 37/96, 14/99, 50/99 in 73/00)

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
1122.

Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega
zbora Republike Slovenije prešel na
naslednjega kandidata

Glede na ugotovitveni sklep Državnega zbora Republike Slovenije z dne 7. 3. 2002, s katerim je ugotovil, da je
Antonu Delaku prenehal mandat poslanca Državnega zbora
na podlagi 9. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92 in 44/94), je Republiška volilna komisija na 6. seji
dne 14. 3. 2002 na podlagi 17. in 37. člena zakona o
volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95,
67/97 - odl. US in 70/00)

1. člen
V prvem odstavku točke C) OSEBNO poglavja »veljavnost kolektivne pogodbe« se za besedo »pripravnike« beseda »ter« nadomesti z vejico in za besedo »učencev« dodata
besedi »vajence, dijake«.
Drugi odstavek točke C v poglavju »veljavnost kolektivne pogodbe« se spremeni tako, da glasi:
»Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ta kolektivna pogodba ne velja.«
Za poglavjem »Veljavnost kolektivne pogodbe« se doda novo poglavje, ki glasi:
»Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi
1. Izraz »delodajalec« pomeni vsako tujo ali domačo
fizično ali pravno osebo, ki zaposluje delavce.
2. Izraz »delavec« pomeni delavca oziroma delavko, ki
je sklenil(a) delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.
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3. Izraz »poslovodni organ« pomeni osebo ali osebe, ki
vodi(jo) poslovanje pri delodajalcu in so kot takšne vpisane v
ustrezni register.
4. Izraz »poslovodni delavec« pomeni delavca, ki opravlja naloge poslovodnega organa.
5. Izraz »delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi« pomeni delavca, ki ga delodajalec določi z aktom
oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe, zadružnimi pravili ali
statutom ( v nadaljnjem besedilu: vodilni delavec).
6. Izraz »splošni akt« pomeni akt delodajalca, ki na
splošen način ureja posamezna vprašanja iz te pogodbe.
7. Izraz »sindikat« pomeni sindikate, katerih člani so
delavci, zaposleni pri delodajalcu.
8. »Sistemizacija delovnih mest« je splošni akt (ali sestavni del drugega splošnega akta) delodajalca, ki določa
delovna mesta in posebne pogoje za zasedbo delovnih mest.
9. Izraz »sindikalni zaupnik« pomeni sindikalnega poverjenika po zakonu o delovnih razmerjih.
10. Pomen izrazov, ki se nanašajo na plače in druge
osebne prejemke, je naveden v poglavju o plačah.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
»Poslovodni organ lahko prenese pooblastilo za odločanje o posamičnih pravicah in obveznostih ter odgovornostih delavcev na vodilnega delavca z več kot 50 zaposlenimi
delavci v skladu s splošnim aktom.«
3. člen
V deveti alinei 6. člena se za »tarifni razred« doda tekst:
»in plačilni razred«.
4. člen
V drugem odstavku 10. člena se doda stavek: »En
izvod zapisnika se takoj po razgovoru vroči delavcu.«
V tretjem odstavku 10. člena se doda nov stavek: »Delavec ima pravico na razgovor povabiti predstavnika sindikata.«
Peti odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Delavcu se najmanj tri delovne dni pred razgovorom vroči
dokumentacija, na podlagi katere je poslovodni organ začel
postopek.«
V osmem odstavku 10. člena se za besedami »o čemer
mora biti« doda beseda »pisno«.
V osmem odstavku 10. člena se na koncu doda nov
stavek: »Po končanem postopku se izdela pisna ocena in
poročilo o ugotovljenih rezultatih dela oziroma znanja in
zmožnosti, ki se vročita delavcu skupaj s sklepom o izreku
ukrepa oziroma končanju postopka.«
5. člen
V drugem odstavku 16. člena se doda nov prvi stavek,
ki glasi:
»Delodajalec vroči sindikatu pisni predlog pogodbe o
prevzemu.«
V tretjem odstavku 16. člena se na koncu prvega stavka črta pika in doda besedilo:
»sočasno s predlogom pogodbe o zaposlitvi.«
6. člen
43. člen se spremeni tako, da glasi:
»Delavci imajo pravico, da se izobražujejo v interesu
delodajalca, delodajalec pa ima pravico, da delavce napoti
na izobraževanje.
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Delavec se je dolžan izobraževati, če ga delodajalec
napoti na izobraževanje in sklene z njim ustrezno pogodbo.
Če je izobraževanje organizirano med delovnim časom, se čas izobraževanja šteje v redni delovni čas, delavec
pa ima enake pravice, kot bi delal.
Če je delavec napoten na izobraževanje, oziroma če se
delavec izobražuje v interesu delodajalca, mu pripada, če je
izobraževanje organizirano izven delovnega časa:
– dva delovna dneva za vsak izpit na ravni izobraževanja do vključno V. stopnje zahtevnosti;
– trije delovni dnevi za vsak izpit na višji in visoki stopnji
izobraževanja (visoki strokovni šoli ali fakulteti);
– sedem delovnih dni za maturo oziroma zaključni izpit
na ravni izobraževanja do vključno V. stopnje zahtevnosti;
– deset delovnih dni za diplomo na višji ali visoki strokovni šoli oziroma fakulteti;
– pet delovnih dni za vsak izpit na podiplomskem študiju;
– petnajst delovnih dni za zaključni magistrski izpit ali
magistrsko nalogo, za nalogo in izpit za pridobitev naziva
magister oziroma specialist;
– dvajset delovnih dni za doktorat.
Poleg odsotnosti iz prejšnjega odstavka delavcu pripada odsotnost tudi na dan, ko opravlja izpit.
Do odsotnosti iz predhodnih dveh odstavkov je delavec
upravičen samo, ko prvič opravlja izpit.
Obseg delovnega časa, namenjen za izobraževanje, se
določi, glede na dolžino in vrsto izobraževanja, s pogodbo.
Delavcu, ki se izobražuje v interesu delodajalca in delavcu, ki je na izobraževanje napoten, pripada povračilo
stroškov, povezanih z izobraževanjem:
– prevoz,
– kotizacija, šolnina,
– stroški prehrane,
– stroški bivanja,
razen, če delodajalec sam krije stroške, povezane z
izobraževanjem.
Delodajalec mora delavce, ki jih je napotil na izobraževanje, razporediti v skladu s pridobljeno izobrazbo takoj po
končanem izobraževanju, delavce, ki so se izobraževali v
interesu delodajalca, pa v času, določenim s pogodbo.
Če delodajalec ne izpolni obveznosti iz pogodbe o
izobraževanju, je delavec prost svojih obveznosti iz te pogodbe. Če delavec ne izpolni svojih obveznosti iz pogodbe,
je dolžan delodajalcu povrniti vse stroške izobraževanja.
Za izobraževanje v interesu delodajalca se šteje izobraževanje sindikalnih zaupnikov o kolektivnem dogovarjanju in
delovno-pravni zakonodaji.
Delodajalec, v skladu s svojimi možnostmi, zagotovi
delavcem, ki se izobražujejo v lastnem interesu, da lahko
obiskujejo predavanja.«
7. člen
V četrtem odstavku 56. člena se za besedami »po
kolektivnih pogodbah« doda besedilo:
»in o masi plač za delavce po individualnih pogodbah«.
8. člen
TARIFNA PRILOGA
1. točka tarifne priloge h kolektivni pogodbi se spremeni tako, da glasi:
Izhodiščne bruto plače za mesec februar 2002 za posamezne tarifne razrede so:
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Zahtevnostna skupina
tarifni razred

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

enostavna dela
manj zahtevna dela
srednje zahtevna dela
zahtevna dela
bolj zahtevna dela
zelo zahtevna dela
visoko zahtevna dela
najbolj zahtevna dela
izjemno pomembna najbolj
zahtevna dela

Št.

1124.
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Dodatek k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

Relativno razmerje
za 1. 2. 2002

Izhodiščna
plača

1,0000
1,1148
1,2390
1,4302
1,5736
1,8604
2,1950
2,5296

73.820,00
82.295,00
91.463,00
105.577,00
116.163,00
137.335,00
162.035,00
186.735,00

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom Hitra
srečka, številka pogodbe 471-9/97 z dne 29. 12. 1998,
delniška družba Športna loterija in igre na srečo d.d. objavlja

3,0076

222. 021,00

1. Začetek prodaje srečk 21. serije igre Hitra srečka je
1. 4. 2002.
2. Zadnji dan prodaje srečk 21. serije igre Hitra srečka
je 31. 3. 2003.
3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 21. serije srečk igre
Hitra srečka je 30. 6. 2003.

9. člen
Te spremembe kolektivne pogodbe začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, spremembe iz 8. člena se uporabljajo od 1. 2. 2002 dalje.
Ljubljana, dne 6. marca 2002.

DODATEK K PRAVILOM
igre na srečo »Hitra srečka«

Št. 190-1/01
Ljubljana, dne 20. marca 2002.

Podpisniki kolektivne pogodbe:
za Gospodarsko zbornico Slovenije
Združenje kovinskih materialov:
Predsednik
upravnega odbora
Adi Žunec l. r.
Združenje za elektroindustrijo:
Predsednik
upravnega odbora
Jože Smrkolj l. r.
Združenje za kovinsko industrijo:
Predsednik
upravnega odbora
Bojan Voh l. r.
za Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kovine
Predsednik
Stane Habjan l. r.
za sindikate
Sindikat kovinske in elektroindustrije
Slovenije (SKEI):
Predsednik
Albert Vodovnik l. r.
Sindikat kovinske, elektro
in metalurške industrije
Neodvisnost (SKEM):
Predsednik
Milan Škafar l. r.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

1125.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95; v nadaljnjem besedilu: ZIS) in drugega odstavka
7. člena poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna
loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na seji
dne 4. 9. 2001 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
V pravilih igre na srečo Hitra srečka, ki jih je sprejel
nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe igre pa
uprava družbe dne 11. 2. 1999 in 18. 1. 2001, se v prvem
odstavku 5. člena, na koncu prvega stavka doda vejico in
besedilo:
»serija pa je razdeljena na dva segmenta, vsak po
1,000.000 srečk.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst
dobitkov:
Število
dobitkov

Neodvisni sindikati Slovenije
Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI):
Predsednik
Vladimir Pajek l. r.
Konfederacija sindikatov 90 –
Sindikat kovinske, elektroindustrije
in elektronike (KS 90-SKEIE):
Ljubomir Ocvirk l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 12. 3. 2002 pod zap. št. 5/6 in
št. spisa 121-03-0052/94-015.

Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo
»Hitra srečka«

Skupaj

1
2
20
100
200
1.000
2.000
5.000
10.000
100.000
110.000
460.000
688.323

Vrednost
dobitka

Skupna
vrednost

2,000.000 SIT
1,000.000 SIT
100.000 SIT
20.000 SIT
10.000 SIT
5.000 SIT
2.000 SIT
1.000 SIT
500 SIT
300 SIT
200 SIT
150 SIT

2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
5,000.000 SIT
4,000.000 SIT
5,000.000 SIT
5,000.000 SIT
30,000.000 SIT
22,000.000 SIT
69,000.000 SIT
150,000.000 SIT«
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Četrti odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Število in vrednost dobitkov, razen dobitek za
2,000.000 SIT, se razdeli točno na dva segmenta, znotraj
segmentov pa so enakomerno porazdeljeni. Dobitek za
2,000.000 SIT je v seriji naključno razporejen.«
2. člen
Spremenita se druga in peta alinea 6. člena pravil tako,
da glasita:
»– prostor v katerem so natisnjene številke od 0 do 99
ali znaki O ali X, denarni zneski in kontrolna številka. Prostor
je prekrit s premazom,
– napis na srečki »HITRA SREČKA« in ime segmenta
»TRI V VRSTO« ali »ZLATA RIBICA«.
Besedilo osme alinee 6. člena se spremeni, tako da
glasi za segment srečk, z imenom »ZLATA RIBICA«:
»– Odstrani premaz na sončku in na ribicah. Srečka
ima dobitek, če je odkrita številka v sončku enaka odkriti
številki ene od ribic. Pripada vam dobitek v znesku, ki je
vpisan poleg te številke.«
in za segment srečk z imenom »TRI V VRSTO«:
»– Odstranite premaz na srečki. Srečka je dobitna, če
odkrijete tri enake znake X ali O v vodoravni, navpični ali
diagonalni vrsti. V tem primeru vam pripada dobitek, vpisan v
polju »DOBITEK«.
3. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
»V igri z imenom »TRI V VRSTO« udeleženec izve za
rezultat, ko v polju odstrani premaz. Srečka je dobitna, če je
v polju odkrita kombinacija treh enakih znakov X ali O v
vodoravni, navpični ali diagonalni vrsti. V tem primeru udeležencu pripada dobitek v vrednosti, ki je zapisan v polju
poleg dobitne kombinacije. Če v polju ni odkritih treh znakov
X ali O v vodoravni, navpični ali diagonalni vrsti, srečka nima
dobitka.
V igri z imenom »ZLATA RIBICA« udeleženec izve za
rezultat, ko na sončku in ribicah odstrani premaz. Če je
odkrita številka v sončku enaka odkriti številki ene od ribic,
udeležencu pripada dobitek v znesku, ki je vpisan poleg te
številke na ribici. Če nobena od odkritih številk na ribicah ni
enaka odkriti številki v sončku, srečka nima dobitka.«
4. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 11. člena
tako, da glasi:
»Dobitke v vrednosti do 30.000 SIT izplačujejo prodajalci.«
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5. člen
Ostala določila teh pravil ostanejo nespremenjena.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 21. serijo srečk.
Št. 190/01
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo
pod številko 471-212-10/99-14 dne 19. 10. 2001.

1126.

Poročilo o gibanju plač za januar 2002

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za januar 2002
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za januar 2002 je znašala 226.397 SIT in je bila za
3,3 odstotka nižja kot decembra 2001.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za januar 2002 je znašala 143.274 SIT in je bila za
2,1 odstotka nižja kot decembra 2001.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje november
2001–januar 2002 je znašala 231.796 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za januar 2002
na februar 2001–januar 2002 znaša 104,7.
Št. 941-07-51/02
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

25 / 22. 3. 2002 / Stran 2107

OBČINE

ŠMARJE PRI JELŠAH
1127.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 8/96) in v skladu s svojimi statuti
so občinski sveti: Občine Bistrica ob Sotli dne 28. 11.
2001, Občine Kozje dne 15. 11. 2001, Občine Podčetrtek
dne 19. 12. 2001, Občine Rogatec dne 20. 12. 2001,
Občine Rogaška Slatina dne 24. 10. 2001 in Občine Šmarje pri Jelšah dne 24. 10. 2001 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec,
Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah ustanavljajo s tem
odlokom javni zdravstveni zavod za opravljanje osnovne
zdravstvene dejavnosti za občine: Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
2. člen
Ime ustanoviteljev zavoda je: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
Občina Rogatec, Ceste 11, Občina Kozje, Kozje št. 37 in
Občina Podčetrtek, Trška cesta 5, Občina Bistrica ob Sotli,
Bistrica ob Sotli 9.
III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: Zdravstveni dom Šmarje pri
Jelšah.
Sedež zavoda je: Celjska cesta št. 16, Šmarje pri Jelšah.
Skrajšano ime zavoda: ZD Šmarje pri Jelšah.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
IV. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Organizacijske enote javnega zavoda Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah so:

– poslovno ekonomske enote in
– strokovno organizacijske enote.
Poslovno ekonomske enote so zdravstvene postaje.
Strokovno organizacijske enote pa so enote zdravstvene
dejavnosti.
V vsaki poslovno ekonomski enoti pa so strokovne
enote organizirane kot delovne enote posameznih dejavnosti kot ambulante ali dispanzerji. V posamezni poslovno ekonomski enoti so locirani tudi dispanzerji, ki opravljajo dejavnost za več občin ustanoviteljic. Kolikor se za takšno dejavnost izda koncesija mora sedežna občina dispanzerija ali
ambulante pridobiti soglasje vseh občin ustanoviteljic.
Poslovno ekonomske enote so:
– v Občini Šmarje pri Jelšah Zdravstvena postaja Šmarje pri Jelšah,
– v Občini Rogaška Slatina Zdravstvena postaja Rogaška Slatina,
– v Občini Rogatec Zdravstvena postaja Rogatec,
– v Občini Podčetrtek Zdravstvena postaja Podčetrtek,
– v Občini Kozje Zdravstvena postaja Kozje,
– v Občini Bistrica ob Sotli Zdravstvena postaja Bistrica ob Sotli.
Uprava javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri
Jelšah je locirana na sedežu zavoda.
Dejavnost reševalne službe je organizirana za dejavnost vseh petih občin – ustanoviteljic na sedežu javnega
zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.
Podrobnejšo notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti določa, v skladu s tem odlokom,
statut javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in
pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
V. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
6. člen
Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri
Jelšah je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
N 85.121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost
N 85.13 Zobozdravstvena dejavnost
N 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti
N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki
K 74.833 Druga splošna tajniška dela
K 74.843 Druge poslovne dejavnosti.
7. člen
Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah opravlja:
– osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. členom
zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92);
– specialistično ambulantna dejavnost v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti;
– druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.
V tem členu našteta dejavnost se lahko izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v
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skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z javnim zavodom Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah
pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta
odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon
ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
9. člen
Zdravstveni dom upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– šest predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov,
– šest predstavnikov ustanoviteljev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom
določa statut zavoda. Delavci poslovno ekonomskih enot, ki
ležijo na območju posamezne občine, volijo po enega predstavnika delavcev v svet zavoda.
Predstavnike uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vsaka občina ustanoviteljica ima po enega predstavnika v svetu zavoda. Za posamezno občino imenuje njenega
predstavnika njen občinski svet v skladu s splošnimi akti
občine. Kot predstavnik ustanovitelja ne more biti v svet
javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah imenovan zdravstveni delavec, ki na podlagi koncesije opravlja
javno zdravstveno službo ali delavec javnega zavoda Zdravstveni dom.
10. člen
Mandat članom sveta traja štiri leta.
Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
11. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun, kot prilogo k zaključnemu
računu pa poročilo po posameznih poslovno ekonomskih
enotah, iz katerega so razvidne tudi investicije ter viri financiranja le-teh po posamezni občini ustanoviteljici,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov na podlagi
soglasij občin ustanoviteljic,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev
zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem
ustanoviteljev,
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– na predlog strokovnega sveta imenuje in razrešuje
strokovno vodjo,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije za varstvo pravic delavcev, izvršilnih organov in stalnih
ali občasnih komisij,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem
aktom.
b) Direktor
12. člen
Direktorja zdravstvenega doma imenuje in razrešuje
svet zdravstvenega doma v soglasju z ustanoviteljem za mandatno dobo štirih let.
Vsak posamezen ustanovitelj poda soglasje v roku
40 dni od prejema vloge za soglasje, v primeru molka se po
izteku 40-dnevnega roka šteje, da je soglasje dano.
V primeru, da kateri od ustanoviteljev ne da pozitivnega
soglasja in o tem v roku iz prvega odstavka tega člena
obvesti svet zavoda, ta imenuje vršilca dolžnosti direktorja
javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah za čas do
imenovanja direktorja po ponovno izvedenem razpisu.
Direktor zdravstvenega doma mora imeti visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kolikor je za direktorja zdravstvenega doma imenovana
oseba, ki nima ustrezne visoke strokovne izobrazbe zdravstvene smeri je za strokovnost dela zdravstvenega doma
odgovoren strokovni vodja.
Strokovnega vodjo zdravstvenega doma imenuje svet
zdravstvenega doma na predlog strokovnega sveta.
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan zdravnik –
specialist dejavnosti zdravstvenega doma z najmanj 5 let
delovnih izkušenj v stroki.
13. člen
Direktor zdravstvenega doma:
– predstavlja in zastopa zdravstveni dom,
– organizira in vodi delo in poslovanje zdravstvenega
doma,
– odgovarja za zakonitost dela,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom
in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v
pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
c) Strokovni svet
14. člen
Kolegijski strokovni organ zdravstvenega doma je strokovni svet, ki:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
zdravstvenega doma,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,
določenih v statutu,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zdravstvenega doma,
– daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede
organizacije dela in razvoja dejavnosti ter
– opravlja druge z zakonom ali statutom zavoda določene naloge.
Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa
statut zdravstvenega doma.
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VII. DELOVNA RAZMERJA
15. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju
in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZDRAVSTVENEGA DOMA
16. člen
Ustanovitelji zagotavljajo pogoje za delo zavoda s sredstvi, ki jih je javni zavod Zdravstveni dom uporabljal do sprejetja tega odloka.
Ustanovitelji dajejo zavodu ta sredstva v upravljanje in
sicer za potrebe opravljanja dejavnosti za katero je ustanovljen.
Med sredstvi iz prvega odstavka tega člena so tudi
zgradbe zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj.
Lastnik teh stavb je posamezna občina, in sicer tista na
katere območju posamezna stavba stoji. Obveznosti za investicije povezane s posamezno stavbo nosi tista občina, ki je
lastnica te stavbe, kolikor je konkretno obveznost dolžan
nositi ustanovitelj.
Premično premoženje zavoda je last tiste občine ustanoviteljice v katere zdravstveni postaji se nahaja po zadnjem
inventurnem stanju. Na premičnem premoženju, ki ga po
zadnjem inventurnem stanju uporablja Uprava zavoda, Reševalna služba, Dispanzer za pljučne bolezni, Dispanzer za
žene, Dispanzer za varstvo otrok, šolarjev in mladine in
Dispanzer za medicino dela, prometa in športa ima vsaka od
občin idealen delež izračunan po kriteriju števila prebivalcev
v posamezni občini.
17. člen
Zdravstveni dom pridobiva sredstva:
– s plačili za opravljene zdravstvene storitve v skladu z
zakonom o zdravstveni dejavnosti, zakonom o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju in drugimi zakoni, ki
urejajo to področje;
– iz sredstev proračunov občin ustanoviteljic;
– iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in
– zasebnimi zdravstvenimi sodelavci koncesionarji;
– pogodba z drugimi uporabnimi storitvami;
– ter iz drugih virov, določenih z zakonom.
V primeru nadstandardnih storitev, za katere se odločijo vse ali posamezna ustanoviteljica, nosi stroške tista občina za katere občane se te storitve izvajajo po dejanskih
stroških.
V primeru potreb po financiranju dejavnosti, ki so skupne za vse občine in se ne izvajajo v vsaki od enot, se
občine dogovorijo s posebno pogodbo.
18. člen
Ustanovitelji iz občinskih proračunov zagotavljajo sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in tem odlokom na osnovi sprejetega programa zdravstvenega varstva v občini, in sicer vsaka občina za enoto na
območju občine. V primeru potreb za skupne programe se
občine dogovorijo s posebno pogodbo.
19. člen
Zdravstveni dom lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali
za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada.
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IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
20. člen
Zdravstveni dom samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zdravstveni dom nameni za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje
opreme.
Del presežka, ki ga Zdravstveni dom ustvari izven programa dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa se na podlagi sklepa sveta zavoda lahko
nameni za stimulativno nagrajevanje delavcev.
21. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu,
krije ustanovitelj le, če zdravstveni dom z analizo stanja
dokaže, ustanovitelji pa ugotovijo, da je do primanjkljaja
prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za vzrok dispariteto med kalkulativnimi in realiziranimi programi storitev, ki jih
določa podpisana pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi pogodbenimi partnerji. Pri tem
mora zdravstveni dom dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin ter da
je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od
zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja
primanjkljaj.
Kolikor se ugotovi, da je primanjkljaj nastal zaradi nepričakovanih večjih stroškov rednega ali investicijskega vzdrževanja ali zamenjave nujne medicinske opreme, se z občinami ustanoviteljicami dogovori kriterij za način kritja stroškov oziroma primanjkljaja.
V primeru iz prvega odstavka tega člena krijejo ustanoviteljice izgubo po kombiniranem kriteriju števila prebivalstva
in nosilcev dejavnosti, ki opravljajo dejavnost v skladu s
programom po posameznih občinah. Izgubo, ki nastane
zaradi dejavnosti, ki jo zavod izvaja samo za posamezne
občine, krijejo tiste občine, za katere se ta dejavnost izvaja.
22. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zdravstveni dom.
23. člen
Če zdravstveni dom v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in
presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme
sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem
obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje
obveznosti v celoti.
24. člen
Realizacija prihodkov zdravstvenega doma iz dejavnosti, ki ni predmet pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je prihodek zdravstvenega doma, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti.
Prihodke zdravstvenega doma iz prvega odstavka tega
člena, se ne more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja,
če takšnega sklepa ne sprejme svet zavoda in če k temu ne
dajo soglasja ustanoviteljice.
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X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZDRAVSTVENEGA DOMA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Zdravstveni dom odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zdravstveni dom je pravna oseba. V pravnem prometu
s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z
nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
26. člen
Zdravstveni dom lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s
tem odlokom in vpisom v sodni register.
27. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zdravstveni
dom direktor neomejeno.
28. člen
Zdravstveni dom lahko sklepa najemne oziroma zakupne pogodbe z koncesionarji oziroma drugimi zainteresiranimi osebami, če se tako predhodno dogovori z občino
lastnico objekta.
V tem primeru je zdravstveni dom dolžan skrbeti za
vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v
soglasju z ustanovitelji oddal v najem ali v zakup koncesionarjem ter vzdrževati in obnavljati opremo v teh prostorih, v
skladu s pogodbo.
Če ni dosežen dogovor iz prvega odstavka tega člena,
sme sklepati najemne oziroma zakupne pogodbe za prostore v zdravstvenemu domu ali postaji le občina lastnica objekta in skrbeti za obveznosti iz drugega odstavka tega člena.
29. člen
Občina oziroma zdravstveni dom lahko oddata proste
prostore, ki jih zdravstveni dom ne potrebuje za opravljanje
javne zdravstvene službe v najem koncesionarju.
XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZDRAVSTVENEGA DOMA
30. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zdravstvenega
doma, ki jih zdravstveni dom prevzame ali se zanje obveže le
iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zdravstvenega doma,
določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela zdravstvenega doma, ki ga sprejme svet zavoda. Odgovornost
ustanoviteljev je v tem delu neomejeno subsidiarna.
Kriteriji po katerem občine prevzemajo obveznosti iz
prvega odstavka tega člena je število prebivalcev in število
nosilcev dejavnosti, ki opravljajo dejavnost v skladu s programom po posameznih občinah. Za obveznosti, ki nastanejo zaradi dejavnosti, ki jo zavod izvaja samo za posamezne ustanoviteljice, odgovarjajo občine, za katere se ta dejavnost izvaja.
XII. IZLOČITEV POSLOVNO EKONOMSKE ENOTE
JAVNEGA ZAVODA
31. člen
Na pobudo občine v kateri je poslovno ekonomska
enota zdravstvenega doma se prične postopek izločitve poslovno ekonomske enote iz javnega zavoda Zdravstveni dom
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Šmarje pri Jelšah. Pobudi mora biti priloženo predhodno
mnenje Ministrstva za zdravje in predhodno mnenje Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
V primeru, da pobudi niso priložene priloge iz prvega
odstavka tega člena se postopek ne prične.
Po predhodnem dogovoru ustanoviteljic, o načinu izvrševanja dejavnosti, ki so skupne vsem enotam in načinu
delitve skupnega premoženja zavoda, sedežna občina pripravi odlok o izločitvi poslovno ekonomske enote iz javnega
zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ki ga sprejmejo
vse ustanoviteljice.
Če ustanoviteljice ne dosežejo dogovora iz tretjega
odstavka tega člena ali pa ugotovijo, da bi izločitev posamezne poslovno ekonomske enote povzročila izrazite motnje v nadaljnji organizaciji in poslovanju zdravstvenega doma, pred nadaljevanjem postopka, na to opozorijo Ministrstvo za zdravje in zahtevajo njegovo ponovno stališče.
Ko je sprejet odlok iz tretjega odstavka tega člena,
občina iz prvega odstavka tega člena sprejme odlok o ustanovitvi novega zavoda.
XIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZDRAVSTVENEGA DOMA
32. člen
Zdravstveni dom je dolžan ustanoviteljem najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zdravstvenega doma ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje
funkcije ustanovitelja.
33. člen
Ustanovitelji so dolžni zdravstvenemu domu zagotavljati
sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa
po dinamiki, ki jo z zdravstvenim domom dogovorijo ter po
vrsti sredstev, ki jih za delo zdravstvenega doma zagotavljajo.
34. člen
Zdravstveni dom mora od ustanovitelja:
– pridobiti soglasje k določbam statuta,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pridobiti soglasje k statutarnim spremembam in
– pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti.
Če posamezni ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz
prejšnjega odstavka v roku 40 dni od vložitve zahtevka se
šteje, da je soglasje izdal.
XIV. PREHODNA DOLOČBA
35. člen
Prebivalci vseh občin, za katere je zdravstveni dom
izvajal zdravstveno varstvo do uveljavitve tega odloka, ohranijo enake pravice pri uveljavljanju zdravstvenega varstva.
XV. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka
začne direktor zavoda postopek imenovanja oziroma izvolitve članov sveta v skladu s tem odlokom. Do konstituiranja
novega sveta zavoda opravlja njegove naloge po tem odloku
in statutu zavoda dosedanji svet zavoda.
Do izteka mandata direktorja zavoda opravlja to funkcijo dosedanji direktor.
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37. člen
V roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka mora Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah uskladiti tiste dele statuta
javnega zavoda, ki niso v skladu s tem odlokom.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o
izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri
Jelšah iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 34/92).
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-02/02
Šmarje pri Jelšah, dne 4. marca 2002.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.
Župan
Občine Kozje
Jože Planinc l. r.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik l. r.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l. r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

TRŽIČ
1128.

Pravilnik o oddajanju občinskih neprofitnih in
profitnih stanovanj v najem

Na podlagi stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91 s spremembami in dopolnitvami), pravilnika Republike Slovenije o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 26/95 in 31/97 – v nadaljevanju: pravilnik) in
10., 16. in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na
20. redni seji dne 6. 3. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju občinskih neprofitnih in profitnih
stanovanj v najem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo splošni in posebni pogoji, normativi, postopek ter merila za uveljavljanje pravice
do dodelitve neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem.
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II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA
ALI PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Splošni pogoji, ki jih prosilci morajo izpolnjevati:
1. da so prosilec in njegovi ožji družinski člani, ki so
navedeni v vlogi, državljani Republike Slovenije;
2. da imajo prosilec in njegovi ožji družinski člani, ki so
navedeni v vlogi, stalno prebivališče v Občini Tržič;
3. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja (za opredelitev primernega stanovanja se
upoštevajo določila 7. člena tega pravilnika);
4. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše
ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine;
5. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega
vprašanja;
6. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov doslej še ni vrnil izpraznjeno ali zamenjal primerno
stanovanje za manjše in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja;
7. na razpisu za oddajo neprofitnih in profitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so
stanovanje odkupili skladno z določbami Stanovanjskega
zakona o privatizaciji stanovanj in državljani, ki so lastniki
primernega stanovanja ali stanovanjske hiše;
8. na razpisu za oddajo neprofitnih in profitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v
času do uveljavitve Stanovanjskega zakona že dodeljeno
družbeno stanovanje in so po pravnomočni odločbi sodišča
stanovanjsko pravico izgubili;
9. da ima prosilec stalen dohodek oziroma, da je v
rednem delovnem razmerju.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali
oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti (nepretrgoma najmanj 2 leti pred objavo razpisa),
njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
Prosilec za osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, to skupno bivanje dokazuje s potrdilom
o prijavi bivališča, ki ga izda Upravna enota Tržič, Oddelek
za notranje zadeve.

III. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM
4. člen
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
morajo izpolnjevati pogoj, da se mesečni dohodki na družinskega člana v letu pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih
stanovanj gibljejo nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičenosti do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, s
spremembami in dopolnitvami) ter 26. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in ne presega
naslednjega merila:
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Število članov

Skupni dohodek družine, preračunan
na družinskega člana, ne sme presegati
spodaj navedenega odstotka nad povprečno
neto plačo v državi (v letu dni pred razpisom)

1
2
3
4
5 in več članov

80%
50%
20%
5%
največ do povprečne plače
v državi (oziroma 0%)
V primeru, da upravičenec nima dohodka za celotno
obdobje v letu pred razpisom, se opravi ustrezen preračun,
pri katerem se upošteva podatke o povprečni neto plači v
državi, pri čemer se deli povprečna neto plača v državi v letu
pred razpisom s povprečno neto plačo v letu razpisa (za
število mesecev, ko je prosilec prejemal plačo). Dobljeni
količnik je deflator, s katerim se pomnoži dohodek upravičenca in na ta način pridobi podatek o upravičenčevih letnih
prejemkih, ki štejejo kot podlaga za izračun skupnega dohodka družine.
6. člen
Prosilec za dodelitev profitnega stanovanja mora dokumentirati, da je plačilno sposoben za poravnavo profitne
najemnine in ostalih obveznosti za uporabo stanovanja.
IV. NORMATIVI ZA ODDAJO NEPROFITNIH
STANOVANJ
7. člen
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se upoštevajo naslednji površinski normativi:

Število
članov

Stanovanjska
površina v m2

Število sob v stanovanju

1
2
3
4
5 ali več

od 24 do 30
nad 30 do 40
nad 40 do 60
nad 60 do 80
nad 80 do 90

garsonjera ali enosobno
enosobno, enosobno + kabinet, dvosobno
enosobno + kabinet, dvosobno
dvosobno, dvosobno + kabinet, trisobno
trisobno, trisobno + kabinet, štirisobno

Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in to v primerih,
če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere
(npr. tri generacije v družini, težja invalidnost ali bolezen, ki
terja nego) ter v primerih večje nefunkcionalno razporejene
površine (stara stanovanja).
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzdol in to v primerih,
ko ni ustreznih razpoložljivih stanovanj glede na uvrstitev
prosilca na listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V teh primerih se prosilca pozove, naj poda pisno
izjavo, ali soglaša z dodelitvijo stanovanja z manjšo površino.
Če ne soglaša, se stanovanje ponudi naslednjemu na listi. V
primeru, da upravičenec dvakrat zaporedoma zavrne ponujeno stanovanje z manjšo površino, navedeno v tabeli v
sedmem členu, izpade iz prednostne liste.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE NEPROFITNIH
IN PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
8. člen
Postopek po tem pravilniku izvaja tričlanska komisija za
dodeljevanje neprofitnih in profitnih stanovanj v najem (v
nadaljnjem besedilu: komisija). Komisijo imenuje župan Občine Tržič s posebnim sklepom.
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9. člen
Razpis za neprofitna in profitna stanovanja se izobesi
na oglasni deski Občine Tržič, na Radiu Gorenc d.o.o.,
Tržič, pa se istega dne objavi obvestilo o razpisu.
Razpis za neprofitna stanovanja mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v
vlogi;
– dokumentacijo in potrdila, ki jo morajo udeleženci
razpisa priložiti vlogi;
– okvirno število stanovanj, ki bodo na razpolago;
– morebitne druge pogoje;
– rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa;
– uporabo predpisanih obrazcev za oddajo vlog zaradi
podatkov, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi;
– kraj in čas zbiranja vlog.
10. člen
Razpis za profitna stanovanja je enak kot razpis za
neprofitna stanovanja, kjer mora biti okvirno določeno število, velikost, lega in standard opremljenosti stanovanja. Višina najemnine, ki mora biti obvezno višja od oblikovane neprofitne najemnine, je lahko navedena v razpisu, lahko pa je
tudi predmet pogajanj in se opredeli le v najemni pogodbi.
11. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega
problema (požar, povodenj, elementarna nesreča, rušitev ali
prenova dosedanjega stanovanja, ki je v občinskem stanovanjskem programu, postpenalna pomoč ali težka socialna
problematika), lahko posebna Komisija za stanovanjsko gospodarstvo Občine Tržič (ni mišljena komisija iz 8. člena
tega pravilnika), dodeli stanovanje brez razpisa, za neprofitno najemnino. Komisija za stanovanjsko gospodarstvo Občine Tržič ima pred izredno dodelitvijo stanovanja pravico
ogleda stanovanjskih razmer in preveritve drugih okoliščin.
12. člen
Komisija pri vseh prosilcih, ki so oddali popolne vloge,
opravi ogled stanovanjskih razmer in prouči ostale okoliščine,
pomembne za uvrstitev udeležencev razpisa na občinsko listo
za dodelitev neprofitnih in profitnih stanovanj v najem.
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi tega pravilnika.
Zapisnik, zapisan v dveh izvodih podpišejo vsi člani komisije
in udeleženec razpisa. En izvod zapisnika se takoj po opravljenem ogledu in točkovanju vroči udeležencu razpisa.
13. člen
Komisija pregleda prispele vloge in ugotovi ali prosilci
izpolnjujejo razpisne pogoje in ali so vloge opremljene z
zahtevanimi potrdili. Preverja tudi verodostojnost predloženih potrdil. Prosilci so dolžni na osnovi obvestila komisije,
vloge dopolniti v osmih dneh po prejemu obvestila. Vloge, ki
jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in
prepozno prispele vloge, se zavržejo. Poziv na dopolnitev
vloge je potrebno pošiljati priporočeno z vročilnico.
14. člen
Na podlagi prejetih vlog in zapisniške preveritve meril
točkovanja na terenu, komisija pripravi listo za dodelitev
neprofitnega stanovanja v najem. Komisija na podlagi liste
za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja s sklepom o razvrstitvi na prednostno listo obvesti vse prosilce o
uvrstitvi na prednostno listo. Lista se izobesi na oglasno
desko Občine Tržič. Veljavnost občinske liste za dodelitev
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neprofitnih ali profitnih stanovanj v najem traja do datuma
objave novega razpisa. V času njene veljavnosti liste ni mogoče spreminjati, razen če gre za izključitve upravičencev s
prednostne liste, ker so zavrnili dodeljeno neprofitno oziroma profitno stanovanje.
Na vsak nov razpis morajo prosilci, katerim na prejšnjem razpisu neprofitno ali profitno stanovanje ni bilo dodeljeno, vložiti novo vlogo za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem, z vso dokumentacijo, zahtevano z
novim razpisom.

2.4.
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neustrezno stanovanje:

2.4.1. v kleti (če je vsaj 1,5 m pod nivojem zemljišča)
2.4.2. podstrešno stanovanje brez ustrezne izolacije
2.4.3. baraka
2.5.

vlažnost stanovanja:

3.

UTESNJENOST V STANOVANJU

3.1.
3.2.
3.3.

5.

MLADA DRUŽINA, MLADI

16. člen
Pred vročitvijo sklepa iz drugega odstavka 15. člena
komisija lahko ponovno preveri, če upravičenec še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem.

5.1.

mlada družina – določilo velja v primerih družin
z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden
od staršev ni star več kot 35 let
(za starost 35 let se šteje 35 let,
dopolnjenih v letu razpisa)
starost prosilca do 30 let – samski
(za starost 30 let se šteje 30 let,
dopolnjenih v letu razpisa)

1.

STANOVANJSKI STATUS

1.1.
1.2.

1.5.
1.6.

udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe,
ki je brez stanovanja
udeleženec razpisa, ki je podnajemnik
ali najemnik profitnega stanovanja
udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe,
ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja
udeleženec razpisa stanuje v samskem domu
udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih

ARHITEKTONSKE OVIRE
gibalno ovirana oseba (za vsakega družinskega člana,
ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička)

5.2.

2.

KVALITETA BIVANJA

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

souporaba posameznih delov stanovanja:
ni souporabe
souporaba kuhinje
souporaba kopalnice
souporaba WC ali izven stanovanja

2.2.

vodovod:

1.3.
1.4.

2.2.1. stanovanje je brez tekoče vode
2.3.

pomožni prostori:

6.

DRUŽINA Z VEČJIM ŠTEVILOM OTROK

6.1.
6.2.

za vsakega otroka do 10 let
za vsakega otroka nad 10 let
(upošteva se starost otroka na dan objave razpisa
na oglasni deski Občine Tržič)

7.

INVALIDNOST

7.1.

I. kategorija ali 70% do 100% telesna okvara
za vsakega družinskega člana
II. kategorija ali 30% do 70% telesna okvara
za vsakega družinskega člana
duševna obolenja (za vsakega družinskega člana),
v primeru, da je član družine v domači oskrbi

7.3.
Točke

30

15
5
Točke

do 4 m na družinskega člana
od 5 m 2 do 8 m2 na družinskega člana
od 9 m 2 do 12 m2 na družinskega člana

4.1.

7.2.

160

Točke

2

4.

VI. MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE

VII. MERILA ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM

5
5
15

2.5.1. v vseh bivalnih prostorih
2.5.2. v posameznem bivalnem prostoru

15. člen
Vsi prosilci, ki se ne strinjajo z odločitvijo komisije, se
lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa o razvrstitvi na prednostno listo pritožijo na župana občine, ki v 30 dneh po
prejemu odloči o pritožbi. Po rešitvi pritožb postane prednostna lista dokončna.
Sklep o dodelitvi neprofitnega ali profitnega stanovanja
v najem izda prosilcu predsednik Komisije za stanovanjsko
gospodarstvo Občine Tržič.

17. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev stanovanja,
se poleg splošnih in posebnih pogojev, uporabljajo tudi
merila po tem pravilniku. Merila služijo za sestavo in razvrstitev na listo za dodelitev neprofitnega in profitnega stanovanja. Ob enakem številu točk ima v primeru dodelitve neprofitnega stanovanja prednost upravičenec, ki ima daljši čas
bivanja v občini Tržič.

Točke

8.

DRUŽINA Z MANJŠIM ŠTEVILOM ZAPOSLENOSTI

8.1.

zaposlenost v družini
(upoštevajo se določila 8. točke 15. člena pravilnika)

20
15
10
Točke
50
Točke

60

30
Točke
5

10
Točke
30
15
50
Točke
40

140
9.
30
130
120
Točke
0
10
10
10
Točke
10
Točke

2.3.1. so pomožni prostori
0
2.3.2. brez kleti
5
2.3.3. brez drvarnice
(upošteva se le pri stanovanjih z ogrevanjem na trda goriva) 5

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

IZOBRAZBA UDELEŽENCA RAZPISA
IN NJEGOVEGA ZAKONCA
doktorat ali magisterij
visoka izobrazba
višja izobrazba
srednja izobrazba

10. DODATNA MERILA
10.1.

Točke
35
30
25
20
Točke

Čas stalnega bivanja v Občini Tržič
(upošteva se čas do objave razpisa):
– do 5 let
– nad 5 let do 10 let
– nad 10 let do 15 let
– nad 15 let do 20 let
– nad 20 let
(v primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom
ožjih družinskih članov enako število zbranih točk,
ima prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega
bivanja v Občini Tržič)

5
20
40
60
80
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Pojasnila za izpolnjevanje obrazca za oceno
stanovanjskih razmer

1. Stanovanjski status
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
Točkuje se udeleženec razpisa:
– ki prebiva v prostorih za začasno prebivanje (začasno
prebivališče na gradbiščih, prostori v začasnih zgradbah in
podobno), opredeljenih v 1. točki 3. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94);
– ki z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev
posameznikov, opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanjskega zakona;
– ki sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih
stavbah, vendar brez statusa podnajemnika ali uporabnika
stanovanja.
1.2. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je brez stanovanja
Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) je polna delovna doba za
moškega 40 let, za žensko 35 let, zato se dodatno:
– točkuje udeleženec razpisa, ki ima najmanj 13 let
delovne dobe;
– točkuje udeleženka razpisa, ki ima najmanj 11 let
delovne dobe.
1.3. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno podnajemno pogodbo ali ima dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine za profitno stanovanje.
1.4. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja
Točkuje se udeleženec oziroma udeleženka razpisa, ki
ima najmanj 13 oziroma 11 let delovne dobe in ima sklenjeno podnajemno pogodbo ali najemno pogodbo za profitno
stanovanje ali ima dokazilo o plačevanju podnajemnine ali
najemnine za profitno stanovanje
1.5. udeleženec razpisa stanuje v samskem domu
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno pogodbo o uporabi prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika.
1.6. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih
Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazilom, da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem
prebivališču in gospodinjski skupnosti).
3. Utesnjenost v stanovanju
Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali
zapisnika o točkovanju stanovanja. Točkuje se stanovanje
udeleženca, katerega stanovanjski status je zajet v točki 1,
in sicer od točke 1.3. do 1.6..
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Določilo velja tudi v primerih, če gre za družino z mladoletnim otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali
težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji za
razvrščanje.
Pristojne komisije za razvrščanje so pri centrih za socialno delo oziroma specializiranih ustanovah ter zavodih za
usposabljanje.
8. Družina z manjšim številom zaposlenih
Določilo velja v primerih, če gre za družino, ki šteje
najmanj tri člane in je zaposlen samo en družinski član.
9. Izobrazba
Točkuje se strokovna izobrazba udeleženca razpisa in
strokovna izobrazba njegovega zakonca, točke se seštevajo.
VIII. SKLENITEV NAJEMNE POGODBE IN OBLIKOVANJE
NAJEMNINE
19. člen
Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom
stanovanjskega zakona.
Višina najemnine za neprofitna stanovanja se določa na
podlagi odloka metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 in 96/01)
oziroma v skladu z veljavnimi republiškimi predpisi.
Višina najemnine za profitna stanovanja se oblikuje
prosto.
IX. PREHODNA DOLOČBA
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje stanovanj, št. 36203/91-3 z dne 14.5.1991, ki ga je sprejel Izvršni svet
skupščine Občine Tržič.
X. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-07/99-05
Tržič, dne 6. marca 2002.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

4. Arhitektonske ovire
Določilo velja v primerih, če je udeleženec razpisa oziroma njegov družinski član gibalno oviran. Točkuje se udeleženec razpisa, oziroma njegov ožji družinski član, ki je
trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.
7. Invalidnost
Določilo temelji na zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 4/83) velja
v primerih, če gre za invalidnost, zaradi katere je udeleženec
razpisa ali odrasli družinski član nesposoben za samostojno
življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije oziroma komisije za razvrščanje.

ŽALEC
1129.

Odlok o proračunu Občine Žalec 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 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00) je Občinski svet občine Žalec na 28. seji dne 21. 2.
2002 sprejel
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Št.

ODLOK
o proračunu Občine Žalec za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žalec za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) Bilanca prihodkov In odhodkov
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
2,181.430
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1,656.951
70 DAVČNI PRIHODKI
1,381.700
700 Davki na dohodek in dobiček
1,059.800
703 Davki na premoženje
136.600
704 Domači davki na blago in storitve
185.300
71 NEDAVČNI PRIHODKI
275.251
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
171.410
711 Takse in pristojbine
11.200
712 Denarne kazni
230
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.500
714 Drugi nedavčni prihodki
80.911
72 KAPITALSKI PRIHODKI
75.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
51.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
24.500
74 TRANSFERNI PRIHODKI
448.979
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
448.979
II) SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2,354.040
40 TEKOČI ODHODKI
650.619
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
131.837
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
19.033
402 Izdatki za blago in storitve
278.288
403 Plačila domačih obresti
18.030
409 Rezerve
203.431
41 TEKOČI TRANSFERI
971.554
410 Subvencije
23.850
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
483.451
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
166.513
413 Drugi tekoči domači transferi
297.740
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
383.040
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
383.040
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
348.827
430 Investicijski transferi
348.827
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-172.610
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B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2002
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
67.880
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
67.880
750 Prejeta vračila danih posojil
9.880
751 Prodaja kapitalskih deležev
18.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
40.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
–
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

67.880

Proračun leta 2002
48.000
48.000
48.000
55.930
55.930

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

-112.660
104.730
172.610

Splošni del občinskega proračuna – prejemki in izdatki, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni štirimestnih kontov in po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter posebni del, sestavljen po področjih proračunske porabe in po
proračunskih postavkah-podkontih, sta priloga k temu
odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki
stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz
naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode,
taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega
načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih
oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkahpodkontih, na katere se nanašajo in proračun.

Stran

2116 / Št. 25 / 22. 3. 2002

4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med
podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka-podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na
podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
10,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
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IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
11. člen
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 se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 48,000.000 tolarjev.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu
2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 40302/0001/2002
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1130.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 44/96, 39/96, 44/96, 26/97 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in
100/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 21. 2.
2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Žalec
1. člen
V statutu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00 in 37/01) se besedilo 26. člena spremeni in se
glasi:
»Občinski svet ima devetindvajset članov«.
2. člen
V drugem odstavku 1. člena in desetem odstavku
8. člena se črta naselje »Dobrteša vas«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502/0001/98
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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1131.

Odlok o določitvi volilnih enot

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) in 24.
člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00
in 37/01) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 21. 2.
2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot
1. člen
Odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Žalec in volilno enoto za volitve župana
Občine Žalec.
2. člen
Območje Občine Žalec obsega območje, ki ga določa
zakon.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo 4 volilne
enote, v katerih se skupno voli devetindvajset članov Občinskega sveta občine Žalec.
1. Volilna enota obsega območje Mestne skupnosti
Žalec in Krajevne skupnosti Vrbje v kateri se voli devet
članov občinskega sveta.
2. Volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Gotovlje, Krajevne skupnosti Ponikva in Krajevne skupnosti
Šempeter, v kateri se voli osem članov občinskega sveta.
3. Volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Galicija, Krajevne skupnosti Levec in Krajevne skupnosti
Petrovče, v kateri se voli šest članov občinskega sveta.
4. Volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti
Griže in Krajevne skupnosti Liboje v kateri se voli šest članov
občinskega sveta.
4. člen
Volilna enota za volitve župana Občine Žalec je območje Občine Žalec.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00607/00001/2001
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

Št.
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1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, nameni, kriteriji, višina in postopek dodeljevanja ter izplačevanja denarne
socialne pomoči (v nadaljevanju: pomoč) v Občini Žalec.
2. člen
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Žalec, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se, ne po lastni krivdi,
zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, ipd.), znašli v takšnem položaju, da
ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
3. člen
Pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin,
– nakup ozimnice ali kurjave,
– plačilo šolskih kosil osnovnošolcem,
– plačilo šole v naravi osnovnošolcem,
– kritje drugih izdatkov za premostitev trenutne materialne in zdravstvene ogroženosti.
Pomoč je namenjena tudi družini ob rojstvu otroka, ne
glede na izpolnjevanje kriterijev iz 4. člena tega odloka v
znesku 20.000 SIT.
4. člen
Kriterij za odobritev pomoči je dohodek na družinskega
člana, ki ne presega 100% minimalnega dohodka po določilih zakona o socialnem varstvu oziroma v primeru samske
osebe, ki živi kot edini član v stanovanju ali hiši, ki ne
presega 150% minimalnega dohodka.
5. člen
Višina denarne pomoči je v koledarskem letu največ
dvakratni minimalni dohodek.
Pomoč se izplača v denarju neposredno upravičencu
ali se nakaže direktno izvajalcu storitev ali se izstavi naročilnica za nabavo blaga.
Upravičenci, ki imajo šoloobvezne otroke, lahko poleg
denarne pomoči za plačevanje šolskih kosil v višini do 50%
cene, dobijo še pomoč za ostale alinee iz 3. člena tega
odloka.
6. člen
Pomoč se upravičencu ne dodeli, če se ugotovi, da
kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna
varnost upravičenca in družinskih članov.
Pristojna služba v postopku odločanja smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek in tiste določbe zakonov, ki urejajo socialno varstvo in se nanašajo na
denarno socialno pomoč.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 70/00) in 16. člena statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00) je Občinski svet
občine Žalec na 28. seji dne 21. 2. 2002 sprejel

7. člen
Občani vlagajo vloge za dodelitev pomoči na obrazcu,
ki je priloga tega odloka pri pristojni službi, ki vodi postopek.
O upravičenosti in višini pomoči pristojna služba odloči
z odločbo v roku 30 dni od dneva prejema vloge.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba
v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan
Občine Žalec.

ODLOK
o dodeljevanju denarne socialne pomoči v
Občini Žalec

8. člen
Pristojna služba za vodenje postopka za dodelitev pomoči je strokovna služba Občine Žalec ali po pooblastilu
Center za socialno delo Žalec.

1132.

Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči
v Občini Žalec
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V primeru, ko vodi postopek strokovna služba Občine
Žalec, si le-ta v postopku pridobi mnenje Centra za socialno
delo Žalec o socialnem stanju upravičenca.
9. člen
Sredstva za pomoč se zagotavljajo na posebni postavki
proračuna Občine Žalec za vsako koledarsko leto posebej.
Pomoči se dodeljujejo do porabe sredstev na posebni
zgoraj navedeni proračunski postavki.
10. člen
Za ugotavljanje upravičenosti do kritja pogrebnih stroškov se poleg zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč smiselno uporabljajo določbe tega
odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15406/0001/2001
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1133.

Odlok o zazidalnem načrtu poslovnoproizvodnih dejavnosti Podlog

Na podlagi 39. in 40. 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,
52/93, 71/93 in 44/97) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 in 37/01) je
Občinski svet občine Žalec dne 21. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih
dejavnosti Podlog
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt poslovnoproizvodnih dejavnosti Podlog, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o., št. projekta 462/2000. Skladen je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94,
20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97,
7/98, 17/99, 28/99, 37/99 in 98/00).

Uradni list Republike Slovenije
457/89, 457/90, vse k. o. Zalog.
Opis meja ureditvenega območja po parcelnih mejah
(vse parcele k.o. Zalog):
na severu: seka parceli št. 457/22 in 457/23
na vzhodu: po robu parcel št. 457/90, 457/65,
457/66, in 457/71
na jugu: po robu parcel 457/64, 457/89 in 457/42
na zahodu: po robu parcel 457/42, 457/66 in
457/24, nato seka parceli 457/28 in 457/23
Območje meri 3.25 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Celotno območje je namenjeno proizvodno-skladiščni,
servisni, poslovni in trgovsko-storitveni dejavnosti.
Predvidene dejavnosti po posameznih objektih so:
– objekt št. 1: poslovni objekt (nespremenjena dejavnost, opustitev stanovanj),
– objekt št. 2: skladišče in garaže,
– objekt št. 3: proizvodno-skladiščni objekt - izdelava
kovinske kritine,
– objekt št. 4: proizvodno-skladiščni objekt – izdelava
kovinske kritine,
– objekt št. 5: krematorij za živali, mizarska delavnica,
elektro delavnica,
– objekt št. 6: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 7: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 8: proizvodno-skladiščni objekt, mizarska
delavnica,
– objekt št. 9: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 10: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 11: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 12: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 13: proizvodno-skladiščna dejavnost.
Natančne dejavnosti v objektih se bodo določile skladno s tolerancami ZN na osnovi ustrezne prostorske preveritve oziroma v izrisih iz zazidalnega načrta, vse v okviru
predvidenih dejavnosti.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, TOLERANCE
4. člen
Na območju zazidalnega načrta so predvideni posegi:
1. za vse obstoječe objekte (objekti št. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
10, 11 in 12) so možne:
– rekonstrukcije,
– gradnje nadomestnih objektov,
– spremembe namembnosti za dejavnosti določene z
zazidalnim načrtom,
– gradnja manjših prizidkov značaja pomožnih objektov (vetrolovi, stopnišča …),
– nadzidave do dovoljene etažnosti;
2. predvidena je gradnja štirih novih objektov (objekt
št. 6, 7, 9 in 13).

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
2. člen
Ureditveno območje obsega parcele št. 457/22-del,
457/23-del, 457/24, 457/36, 457/42, 457/45, 457/64,
457/65, 457/66, 457/67, 457/68, 457/69, 457/70,
457/71, 457/72, 457/73, 457/74, 457/75, 457/76,
457/77, 457/78, 457/79, 457/80, 457/81, 457/82,
457/83, 457/84, 457/85, 457/86, 457/87, 457/88,

5. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje prostora so:
– gradbene linije določajo maksimalne tlorisne gabarite,
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov,
novi objekti ne smejo presegati višine obstoječih objektov,
– okvirni tlorisni gabariti objektov (v metrih):
– objekt št. 1: 13.40 x 24.00

Uradni list Republike Slovenije
– objekt št. 2: 28.00 x 11.00
– objekt št. 3: 12.00 x 60.00
– objekt št. 4: 24.00 x 50.00 + 8.00 x 30.00
– objekt št. 5: 12.00 x 60.00 + 4.00 x 28.00 +
28.00 x 12.00
– objekt št. 6: 17.00 x 32.00
– objekt št. 7: 17.00 x 48.00
– objekt št. 8: 12.00 x 60.00
– objekt št. 9: 24.00 x 60.00
– objekt št. 10: 12.00 x 60.00
– objekt št. 11: 38.00 x 12.00
– objekt št. 12: 38.00 x 12.00
– objekt št. 13: 48.00 x 11.00
– etažnost: objekt št. 1 ima etažnost P+1, za vse ostale
objekte so možne etažnosti P, P+IP ali P+1.
6. člen
Pogoji za arhitektonsko oblikovanje prostora so:
Objekti bodo izvedeni klasično ali montažno. Strehe
bodo dvokapnice naklona 20-30 stopinj, dovoljen je tudi
manjši naklon, skladno s funkcijo objekta. Kritina naj bo
temne barve. Objekti morajo biti skladno in enovito oblikovani. Fasade, vidne iz lokalne ceste in vzhodne fasade morajo
biti ustrezno členjene in moderno oblikovane, s poudarki na
vhodnih fasadah.
7. člen
Zunanja ureditev bo izvedena skladno z namembnostjo
območja. Površine bodo pretežno tlakovane, obsegale bodo cestno omrežje, parkirišča in manipulacijske površine.
Zelene površine so predvidene kot:
– manjše zelenice tik ob objektih in ob parkirnih prostorih,
– drevored na vzhodni strani ob lokalni cesti,
– večje zelenice z zasaditvami neformalnih skupin dreves in grmovnic so predvidene na južni in severni strani
območja ter na zahodnem robu območja.
Celotno območje bo ograjeno, z urejenimi dovozi in
dostopi. Ograjevanje funkcionalnih zemljišč načeloma ni
predvideno. Možno je tam, kjer se s tem ne bo zaprlo
interno cestno omrežje. V obstoječi ograji okrog objektov 2,
3 in 4 se na južnem in na jugozahodnem delu izvedejo vrata
za intervencijski prehod. Ograje ne smejo biti polno zidane,
ampak morajo biti izvedene tako, da omogočajo transparentnost. Maksimalna višina ograj je 2 m.
8. člen
Funkcionalna zemljišča so določena v grafičnih prilogah.
9. člen
Tolerance
Zazidalni načrt določa okvirne namembnosti, tlorisne
in višinske gabarite objektov. V grafičnih prilogah so določene gradbene linije, ki določajo maksimalne tlorisne gabarite
objektov in veljajo tako za novogradnje kot za prizidave.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzije objektov v skladu s potrebami
tehnoloških postopkov posameznih investitorjev znotraj gradbenih linij,
– združevati ali razdruževati predvidene objekte in smiselno s tem tudi določevati pripadajoče funkcionalno zemljišče, ob upoštevanju zahtevanih medsebojnih odmikov objektov z vidika požarne varnosti,
– preureditev parkirnih površin skladno s potrebami
investitorjev,
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– namesto gradnje objektov je možna ureditev parkirišč za tovorna vozila, nadstrešnic in odprtih skladišč znotraj
opredeljenih funkcionalnih zemljišč,
– dovoljene so spremembe namembnosti v okviru proizvodno-skladiščne, servisne, poslovne in trgovsko-storitvene dejavnosti. Za vsako spremembo namembnosti, kjer se
pričakuje poslabšanje delovnih in bivalnih pogojev ter prekomerno onesnaževanje okolja, je potrebno predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo možno
presojati o ustreznosti posega v prostor,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri komunalnem in energetskem
urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri,
bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati
realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne
prostorske preveritve, tiste tolerance, kjer se spreminjajo
gabariti objektov pa izključno na podlagi izrisa iz ZN s tolerancami.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN
ENERGETSKEGA UREJANJA
10. člen
Cestno omrežje
Na območju obravnave sta iz lokalne ceste LC 490390
Podlog-Pekel-Kale-Ponikva je izveden že en dovozni priključek, ki bo rekonstruiran. Priključek na skrajnem južnem delu
območja se ukine (ostane le kot varianta službenega dovoza k
lokalni čistilni napravi, ki bo izvedena v primeru, da javno
kanalizacijsko omrežje v II. fazi izgradnje ZN še ne bo izvedeno) in nadomestni z novim med objektoma št. 10 in 12.
Obstoječe omrežje bo rekonstruirano in dograjeno z
novimi dovoznimi cestami do posameznih objektov.
Interne ceste bodo širine 6 m oziroma 5, zavijalni radiji
dovoznih priključkov in važnejših dovoznih cest bodo 15 m
(osni) in omogočajo dovoz tovornim vozilom do 3,5 ton osne
obremenitve, kolikor omogoča obstoječa lokalna cesta.
Meteorne in druge odpadne vode iz objektov, parcel in
zunanje ureditve ne smejo pritekati na cesto oziroma na njej
zastajati in ne smejo biti speljane v naprave za odvajanje
ceste in cestnega telesa.
Parkirni prostori za osebna vozila bodo dimenzij 5 x
2,5 m. Parkirišča za tovorna vozila, ki ne smejo presegati
dovoljene nosilnosti lokalne ceste morajo biti urejena skladno z veljavno zakonodajo.
Na celotni trasi cest se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v skladu s pravilnikom o prometnih znakih (Uradni list SFRJ, št. 48/81,
59/81) in zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 30/98).
Vodovod
Predvidena je izgradnja sekundarnega vodovodnega
omrežja na podlagi izračunane porabe. Sekundarni razvod
bo priključen na glavni cevovod PEHD 125 mm, ki poteka
ob lokalni cesti na njeni vzhodni strani. Razvodno omrežje
bo zagotavljalo požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.
Pred izgradnjo vodovodnega omrežja je potrebno izdelati ustrezen elaborat (PGD, PZI) ter na le-tega pridobiti
soglasje upravljalca.

Stran

2120 / Št. 25 / 22. 3. 2002

Kanalizacija
Za obravnavano območje je predviden ločen sistem
odvajanja odpadnih vod.
Čiste meteorne vode se bodo odvajale preko peskolovov v meteorno kanalizacijo in po njej v površinski odvodnik.
Onesnažene meteorne vode iz manipulacijskih površin bodo v meteorno kanalizacijo speljane preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob.
Sanitarne odpadne vode bodo v I. fazi speljane v obstoječe oziroma preurejene ustrezno dimenzionirane triprekatne neprepustne greznice na izpraznjevanje (objekt št. 1
ima svojo greznico, ostali objekti I. faze bodo priključeni na
predvideno skupno greznico na mestu obstoječega gnojišča), skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in
greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
V II. fazi izgradnje je potrebno odpadne vode odvajati v
kanalizacijo in na čistilno napravo Kasaze. V primeru, da
takrat kanalizacija še ne bo izvedena, je potrebno odpadne
vode očistiti na lokalni čistilni napravi. Po izgradnji javnega
kanalizacijskega omrežja na območju Podloga, se morajo vsi
objekti (vključno z objekti I. faze) priključiti na le-tega. Greznice se po priključitvi na kanalizacijsko omrežje opustijo.
Tehnološke odpadne vode je potrebno predhodno očistiti do take mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim
normativom za izpust v kanalizacijo.
Za posamezne dejavnosti si morajo investitorji pridobiti
ločene vodnogospodarske pogoje.
Električno omrežje
Objekti, v območju 1. faze izgradnje, imajo izvedene
nizko-napetostne električne priključke.
Celotno območje zazidalnega načrta bo oskrbovano z
električno energijo skladno s projektom nizkonapetostnih
priključkov. Napajanje bo izvedeno iz TP 20/0,4 kV Podlog
Cokan z obstoječim in novim (predvidenim) nizkonapetostnim zemeljskim kablom. Kabelska trasa bo potekala ob
obstoječem nizkonapetostnem kablu po travnati površini,
ter v kabelski kanalizaciji pod cestišči. Za izgradnjo omrežja
je potrebno izdelati ustrezen elaborat (PGD, PZI) in nanj
pridobiti soglasje upravljalca.
Telefonsko omrežje
Obstoječi TK kabel poteka ob levem robu lokalne ceste. Priključek je izveden do objekta 1. Za izgradnjo TK
omrežja je potrebno izdelati ustrezen elaborat (PGD, PZI) in
nanj pridobiti soglasje upravljalca.
Ogrevanje
Predvideno je ogrevanje z individualnimi kurišči ali skupno. Ogrevanje bo na lahko kurilno olje ali plin.
Plinovodno omrežje ni predvideno.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
11. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz
zazidalnega načrta v postopku pridobivanj dovoljenj za gradnjo na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presoj vplivov na okolje, kadar so obvezne po
uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00),
ker v fazi izdelave zazidalnega načrta natančne dejavnosti
niso znane.
Hrup
Območje zazidalnega načrta sodi v IV. stopnjo varstva
pred hrupom, za katero so dovoljene mejne dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA.
Zrak
Pri vseh posegih v prostor morajo biti predvideni elementi varovanja pred prekomernim onesnaževanjem zraka.
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Ukrepi za omejevanje oziroma preprečevanje emisij pri posameznih objektih bo določeno v izrisu iz zazidalnega načrta
na podlagi tehnoloških elaboratov ali presoje vplivov na okolje, kakor določa uredba o vrstah posegov v okolje, za
katere je obvezna presoja vplivov na okolje. Kot energetski
vir sta predvidena plin in lahko kurilno olje.
Vode
Upoštevati je potrebno pogoje za odvajanje meteornih
in sanitarnih odpadnih vod.
Tehnološke odpadne vode je potrebno predhodno očistiti do take mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim
normativom za izpust v kanalizacijo.
Odpadki
Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se
odvažali na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št.
19/97, 40/97).
S posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, je
treba ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
Vodnogospodarski pogoji
Upoštevati je potrebno zaključke idejne zasnove »Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti naselij ob Ložnici od
Zgornjih Grušovelj do Levca«, ki opisuje koncept varovanja
površin obravnavanega območja pred poplavami.
Na severni strani ureditvenega območja je potrebno
zagotoviti prostor za izgradnjo visokovodnega nasipa.
Rekonstrukcija obstoječih objektov in izgradnja novih
je načrtovana tako, da je ohranjen pas minimalne širine 5 m
na notranji strani obstoječe poljske poti ob severni strani in
ob zahodnem robu objekta.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
Za posamezne dejavnosti si morajo investitorji pridobiti
ločene vodnogospodarske pogoje.
Požarna varnost
Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požarov.
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov.
Posebni ukrepi, povezani z dodatnimi požarnimi tveganji, ki jih bo povzročala določena proizvodnja oziroma tehnologija, bodo določeni v izrisu iz zazidalnega načrta.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
12. člen
Zazidalni načrt predvideva dve fazi:
I. faza zajema obstoječe objekte št. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
10, 11 in 12 s predvidenimi rekonstrukcijami in znanimi
spremembami namembnosti objektov ter s pripadajočimi
zunanjimi ureditvami in ureditvami komunalne in energetske
infrastrukture.
II. faza zajema vse predvidene objekte št. 6, 7, 9 in 13 s
predvidenimi rekonstrukcijami in spremembami namembnosti
za dejavnosti, ki še niso znane. Druga faza zajema tudi prometno, komunalno in energetsko opremljanje celotnega območja
zazidalnega načrta skladno z določili zazidalnega načrta.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z
izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za

Uradni list Republike Slovenije
kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.

IX. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na
vpogled na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in
prostor.
15. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/00007/2000 0002 03
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1134.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
vodovodno omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 21. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje (v
nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno vodovodno omrežje.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Žalec in v
upravljanju gospodarske javne službe – Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec javnega
vodovodnega omrežja).
3. člen
Za priključitev na javno vodovodno omrežje se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v
višini:
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SIT
1. – za eno gospodinjstvo do 16 m3/mesec
85.000
– za vikend, klet, zidanico do 16 m3/mesec 125.000
– za samostojne garaže do 3 m3/mesec
kjer je nujen samostojni priključek
85.000
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe 3 m3/mesec 85.000
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe 6 m3/mesec125.000
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
165.000
9 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe
205.000
12 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
in gostinstvo s porabo nad 12 m3/mesec 205.000+
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec
7.000
3. – za kmetijstvo do povprečne porabe
125.000
12 m3/mesec
– za kmetijstvo s porabo nad 12 m3/mesec125.000+
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec
7.000
Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Žalec ter prosilci iz 3. točke
3. člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali v stacionarni
kmečki turizem. Le-tem se priključek izvede na podlagi
odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma od pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del. V
primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku
odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljavec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede
na namembnost in kapaciteto priključka objekta. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške
izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljavca javnega vodovodnega omrežja na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na
omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne vodovodne
instalacije,
– namena porabe vode.
6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljavec omrežja, ali od njega pooblaščena firma na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo primarnega ali
sekundarnega vodovodnega omrežja, so oproščeni plačila
obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapa-
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citete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje,
kolikor je njihov delež sofinanciranja enak ali večji od višine
navedenega prispevka. Vlogi za oprostitev, ki se vloži na
Občino Žalec je potrebno priložiti dokazilo o sofinanciranju.
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od
višine prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete
obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, mora
uporabnik plačati tudi razliko med tem prispevkom in polno
vrednostjo prispevka. Sofinancerski deleži se valorizirajo po
srednjem tečaju EUR, Banka Slovenije, na dan plačila.
8. člen
V primeru, da bodoči uporabnik pitne vode iz javnega
vodovodnega omrežja želi zaradi različnih vzrokov uveljavljati
pravico do zmanjšanja prispevka oziroma oprostitve prispevka, mora za to predhodno pridobiti soglasje Občinskega
sveta občine Žalec, kar pa ne velja za uporabnike navedene
v 7. členu tega odloka.
9. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na
javno vodovodno omrežje, ki so ga v določenem deležu
sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od
krajevne skupnosti ali občine predložiti ustrezno soglasje za
priklop.
10. člen
Upravljavec javnega vodovodnega omrežja enkrat letno
ugotovi dejansko povprečno mesečno porabo vode v enem
letu. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si
mora pridobiti novo soglasje za povečan odjem vode in
doplačati prispevek v skladu s 3. členom, 2. in 3. točke tega
odloka. Dopustna toleranca je 0,9 m3 na mesec povprečno
za eno leto.
11. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz
10. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljavcem javnega vodovodnega omrežja v tem času ne
dogovori o načinu poravnave, upravljavec javnega vodovodnega omrežja prekine dobavo pitne vode, če je prekoračenje večje od 50% s soglasjem dovoljene količine in sproži
tožbo zoper uporabnika. V primeru, da je prekoračenje manjše od 50% od s soglasjem dovoljene količine ter da uporabnik in upravljavec v roku dveh mesecev ne dosežeta soglasje o poravnavi obveznosti iz 10. člena tega odloka, upravljavec sproži tožbo zoper uporabnika.
12. člen
V primeru odklopa vode na eni lokaciji, je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Žalec glede na
tehnične pogoje in presojo upravljavca javnega vodovodnega omrežja. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od
upravljavca javnega vodovodnega omrežja pridobiti za ta
prenos novo soglasje.
13. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta
prenos mora biti izvršen pisno pri upravljavcu javnega vodovodnega omrežja. Če dosedanji lastnik soglasja prenese
prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se
skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana
obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Vsi novi
uporabniki si morajo pridobiti novo soglasje za odjem.
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14. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh
prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
15. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v
fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni
prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si
mora pri upravljavcu javnega vodovodnega omrežja pred
priključitvijo na javno vodovodno omrežje pridobiti ustrezno
soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
16. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja
za priključitev na javno vodovodno omrežje pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje plača investitor na žiro račun upravljavca javnega vodovodnega omrežja.
17. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na
javno vodovodno omrežje so prihodek proračuna Občine
Žalec in se izključno uporabljajo za pridobitev novih vodnih
virov, za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Žalec. Upravljavec javnega vodovodnega omrežja je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na
javno vodovodno omrežje odvesti v proračun Občine Žalec.
18. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat
letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični
urad RS v Uradnem listu RS. Nove višine prispevka se
objavijo v Uradnem listu RS.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35201/00001/2002 0002 09
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1135.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
kanalizacijsko omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 21. 2. 2002 sprejel
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ODLOK
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje
(v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje
kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko
omrežje.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Žalec in v
upravljanju gospodarske javne službe – Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec javnega
kanalizacijskega omrežja).
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v
višini:
SIT
1. – za eno gospodinjstvo do povprečne
150.000
porabe pitne vode 16 m3/mesec
– za vikend, klet, zidanico do povprečne
150.000
porabe pitne vode 16 m3/mesec
– za samostojne garaže do povprečne
100.000
porabe pitne vode 3 m3/mesec
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
150.000
3 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
200.000
6 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
250.000
9 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
gostinstvo do povprečne porabe vode
300.000
12 m3/mesec
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
in gostinstvo s porabo vode nad
300.000+
12 m3/mesec
8.500
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec
Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Žalec. Le-tem se priključek
izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo
izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na
pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka
poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma od pravnomočnosti odločbe o
priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja
poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljavec omrežja
pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede
na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko pri-
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spevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške
izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljavec omrežja, ali od njega pooblaščena firma, na osnovi
plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo primarnega in
sekundarnega kanalizacijskega omrežja, so oproščeni plačila
obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje,
kolikor je njihov delež sofinanciranja enak ali večji od višine
navedenega prispevka. Vlogi za oprostitev, ki se vloži na
Občino Žalec je potrebno priložiti dokazilo o sofinanciranju.
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od
višine prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete
obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, mora
uporabnik plačati tudi razliko med tem prispevkom in polno
vrednostjo prispevka. Sofinancerski deleži se valorizirajo po
srednjem tečaju EUR, Banka Slovenije, na dan plačila.
8. člen
V primeru, da bodoči uporabnik kanalizacijskega omrežja
in čistilne naprave želi uveljavljati pravico do zmanjšanja prispevka, oziroma oprostitve plačila prispevka, mora za to predhodno pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Žalec, kar
pa ne velja za uporabnike, navedene v 7. členu tega odloka.
9. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno
kanalizacijsko omrežje, ki so ga v določenem deležu sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od krajevne
skupnosti ali občine predložiti ustrezno soglasje za priklop.
10. člen
Upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja enkrat
letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode
nad, s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik
prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode
na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za
povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v
skladu s 3. členom, 2. točke tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9 m3 pitne vode na mesec, povprečno za eno leto.
11. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz
10. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljavcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o
načinu poravnave, upravljavec javnega kanalizacijskega
omrežja sproži tožbo zoper uporabnika.
12. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega omrežja je plačan prispevek prenosljiv na
drugo lokacijo v Občini Žalec glede na tehnične pogoje in
presojo upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljavca
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javnega kanalizacijskega omrežja pridobiti za ta prenos novo
soglasje.
13. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta
prenos mora biti izvršen pisno pri upravljavcu javnega kanalizacijskega omrežja. Če dosedanji lastnik soglasja prenese
prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se
skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana
obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti nova soglasja za priklop.
14. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh
prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
15. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v
fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni
prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si
mora pri upravljavcu javnega kanalizacijskega omrežja pred
priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
16. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja
za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje plača investitor na žiro račun
upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja.
17. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje so prihodek proračuna Občine
Žalec in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave s pripadajočimi objekti na območju
Občine Žalec. Upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje odvesti v proračun
Občine Žalec.
18. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat
letno Občinski svet občine Žalec na osnovi podatkov o rasti
cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja
Statistični urad RS v Uradnem listu RS. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu RS.
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1136.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Žalec

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01) je Občinski svet občine
Žalec na seji dne 21. 2. 2002 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
v Občini Žalec
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan
31. 12. 2001 153.612,90 SIT/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se obračunava
v odstotku od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, in sicer
1,2 % za I. območje, ki obsega:
mesto Žalec, naselje Šempeter, Gotovlje s Podvinom,
Ložnica pri Žalcu, Vrbje, Petrovče z Dobrišo vasjo, Levec;
1,0 % II. za območje, ki obsega:
naselja Griže z Migojnicami, Podlog, Sp. in Zg. Grušovlje, Sp. in Zg. Roje, Ruše, Kasaze, Drešinja vas, Mala in
Velika Pirešica, Pernovo, Arja vas;
0,8 % III. za območje, ki obsega:
ostala naselja, ki niso v I. in II. območju, oziroma razpršena stavbna zemljišča, obstoječa in predvidena za gradnjo.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo:
a) za individualno komunalno rabo 8.684,60 SIT/m2
b) za kolektivno komunalno rabo 8.684,60 SIT/m2.
Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljenosti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti
pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč odlok o plačilu komunalnega prispevka v
Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00, 4/01, 37/01).

19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).

4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga mesečno izračunava Gospodarska
zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo
gradbenega materiala.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35201/00002/2002 0002 09
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

Št. 42001/0001/2002
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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VLADA

1137.

Uredba o določitvi mejnega prehoda za
mednarodni potniški promet Čepinci

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS/I, št. 1/91 in 17/91 in
Uradni list RS, št. 13/93 in 29/95) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za mednarodni
potniški promet Čepinci
1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod za mednarodni potniški promet Čepinci.
2. člen
Mejni prehod je odprt vse dni v letu med 8. in 20. uro.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 28. marca
2002 dalje.
Št. 280-04/2001-3
Ljubljana, dne 20. marca 2002.

2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se doda nova druga alinea,
ki se glasi:
“– Izpostava Terminal Sežana:
a) z Republiko Italijo: Trst–Sežana;“.
Dosedanja druga alinea postane tretja.
V točki b) četrtega odstavka se podpičje nadomesti z
vejico in doda besedilo “Sežana–Trst;“.
V drugi alinei točke a) petega odstavka se za besedo
“Bazovica“ pomišljaj nadomesti z vejico in doda besedilo
“Sežana–Trst–“.
Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
“Carinjenje blaga, ki je uvoženo ali izvoženo po transportnih sredstvih, navedenih v prvem odstavku tega člena,
se izvaja pri izpostavi, pristojni glede na sedež uvoznika
oziroma izvoznika tega blaga.
Carinski nadzor nad uvozom in izvozom blaga po lokalnih cevovodih, plinovodih ali vodovodih ter nizkonapetostnih
vodih opravlja carinski urad, pristojen glede na kraj, kjer se
to prenosno sredstvo nahaja.“
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 28. marca
2002 dalje.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Št. 024-15/2000-4
Ljubljana, dne 20. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije

1138.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih
enot carinske službe v Republiki Sloveniji in
njihovem delovnem področju

1139.
Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi
izpostav, kot notranjih organizacijskih enot
carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem
delovnem področju
1. člen
V 4. členu uredbe o določitvi izpostav kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in
njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 124/00,
8/01 in 41/01) se pod točko e) za alineo “Hodoš, mejni
prehod Prosenjakovci,“ doda nova alinea, ki se glasi: “–
Hodoš, mejni prehod Čepinci,“, v točki g) pa se besedilo
“točkama d in f“ nadomesti z besedilom “točko d“.

Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom
3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list
RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu
znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago
1. člen
V prilogi k uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali
ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS,
št. 108/01, 8/02 in 15/02) se:
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1. pred tarifno oznako 0105 doda besedilo, ki se glasi:
“0102
Živo govedo
0102 90
– Drugo:
– – domačih pasem:
0102 90 05
– – – mase do vključno 80 kg
– – – mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:
0102 90 21
– – – – za zakol
0102 90 29
– – – – drugo
– – – mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:
0102 90 41
– – – – za zakol
0102 90 49
– – – – drugo

pr
pr“

2. za tarifno oznako 0709 doda besedilo, ki se glasi:
“0709 60
– Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta:
0709 60 10
– – sladke
iz 0709 60 10 10 – – – vrsta kurtovska kapija

pr“

3. za tarifno oznako 2710 doda besedilo, ki se glasi:
“2710 11
– – lahka olja:
– – – za druge namene:
– – – – drugo:
– – – – – motorni bencini:
– – – – – – drug, z vsebnostjo svinca:
– – – – – – – do vključno 0,013 g/l (neosvinčen bencin):
2710 11 45
– – – – – – – – z oktanskim številom (RON) 95 ali več do manj kot 98
2710 11 49
– – – – – – – – z oktanskim številom (RON) 98 ali več

pr
pr“

4. za tarifno oznako 2710 19 doda besedilo, ki se glasi:
“– – – srednja olja:
– – – – za druge namene:
– – – – – kerozini:
2710 19 21
– – – – – – reaktivno letalsko gorivo

pr“

5. za tarifno oznako 8414 90 90 doda besedilo, ki se glasi:
“8415
Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
8415 10
– Okenski ali stenski, v enem kosu ali deljeni (split sistemi):
8415 10 90
– – deljeni (split sistemi)
6. za tarifno oznako 8502 20 91 doda besedilo, ki se glasi:
“8502 20 92
– – – z močjo nad 7,5 kVA do vključno 375 kVA
8502 20 94
– – – z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA
8502 20 98
– – – z močjo nad 750 kVA
7. za tarifno oznako 9030 83 90 doda besedilo, ki se glasi:
“9030 90
– Deli in pribori:
– – drugi:
9030 90 80
– – – drugi
8. za tarifno oznako 9506 70 90 doda besedilo, ki se glasi:
“9507
Palice, trnki in drug pribor za ribolov; mreže za zajemanje ulovljenih rib; mreže za metulje in
podobne mreže; umetne ptice za vabo (razen tistih iz tar. št. 9208 in 9705) in podobni
rekviziti za lov in strelstvo (vključno z deli in priborom)
9507 10 00
– Palice za ribolov
9507 20
– Trnki, tudi na vrvicah:
9507 20 10
– – trnki, brez vrvic
9507 20 90
– – drugi
9507 30 00
– Škripci za ribolov
9507 90 00
– Drugo

pr
pr
pr

2.7“

pr
pr
pr“

pr

3.7
1.7
3.7
3.7
3.7

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Avtonomni ukrep ukinitve carinske stopnje za blago iz
7. točke prejšnjega člena velja do 30. junija 2002.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-9
Ljubljana, dne 21. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1140.

Uredba o določitvi ureditvenega območja
mednarodnega mejnega prehoda Metlika

Na podlagi 5. člena v povezavi z drugim odstavkom 12.
člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja
mednarodnega mejnega prehoda Metlika
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mednarodnega mejnega prehoda Metlika (v nadaljnjem besedilu:
mejni prehod), na podlagi elaborata za ugotavljanje javne
koristi za mejni prehod Metlika, ki ga je izdelal CRP, d.o.o.,
Brežice s št. elaborata: JK-049-UM/2002 in datumom, januar 2002 in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. člen
Ureditveno območje obsega naslednje nepremičnine,
potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora ter neposredno okolico z objekti, ki so
potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer
parcele ali dele parcel, parcelnih številk: 2730/9, 2732/2,
2735/2, 2806/3, 2812/7, 2812/10, 2812/11,
2812/12, 2812/13, 4163, 4186/4, 4186/7, 4186/8,
4186/9 in 4598/2, vse k.o. Metlika.
Ureditveno območje obsega tudi infrastrukturne objekte in naprave, potrebne za elektro kablovod pri obstoječi
trafo postaji in obstoječi meteorni kanal, ki so zunaj območja
iz prvega odstavka tega člena in se nahajajo na parcelah ali
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delih parcel, parcelnih številk 2736 in 2806/2, vse k.o.
Metlika.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz
1. člena te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorsko izvedbeni akt lokalne
skupnosti.
Ureditveno območje se nahaja v območju, ki ga obravnava odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4, v Občini Metlika
(Uradni list RS, št. 63/98).
Ureditveno območje mejnega prehoda se nahaja v planski celoti M3, pod Območjem centralnih dejavnosti, C-2
Metlika in deloma pod območjem za šport, rekreacijo in
zelene površine, R-2 Metlika.
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča namenjena:
– za novogradnjo, postavitev montažnega objekta carine in policije ter objekt za detajlni pregled vozil in potnikov,
– za rušitve oziroma prestavitve obstoječih kontejnerjev na mejnem prehodu,
– za razširitev obstoječega in izgradnjo novih nadstreškov za osebni in blagovni promet in
– za ureditev parkirišč in ostale infrastrukture.
5. člen
Šteje se, da je za namene iz 4. člena, na območju iz 2.
člena izkazana javna korist.
6. člen
Ureditveno območje je prikazano na publikacijski karti:
pregledni situaciji TTN v merilu 1:5000 in je sestavni del te
uredbe.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se lahko začne s pripravljalnimi deli.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-1
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1141.

Uredba o določitvi ureditvenega območja
meddržavnega mejnega prehoda Slovenska vas

Na podlagi 5. člena v povezavi z drugim odstavkom 12.
člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št.111/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega
mejnega prehoda Slovenska vas
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Slovenska vas (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi elaborata za ugotavljanje javne
koristi za mejni prehod Slovenska vas, ki ga je izdelal CRP,
d.o.o., Brežice s št. elaborata: JK-048-UB/2002 in datumom, januar 2002 in je na vpogled na Servisu skupnih služb
Vlade Republike Slovenije.
2. člen
Ureditveno območje obsega naslednje nepremičnine,
potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora ter neposredno okolico z objekti, potrebno za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer parcele
ali dele parcel parcelnih številk: 144, 145/2, 149/2, vse
k.o. Nova vas.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz
1. člena te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorsko-izvedbeni akt lokalne
skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda se nahaja v območju, ki ga obravnava odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87 in
25/88 in Uradni list RS, št. 29/96, 50/98 in 4/02).
Ureditveno območje mejnega prehoda se nahaja v območju naselja B3-65gc, kjer je dovoljena gradnja infrastruk-
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turnih objektov, priprava zemljišča, urejanje okolice, zelenih
površin in mestnega zelenja.
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča namenjena:
– za novogradnjo, postavitev montažnega objekta carine in policije ter objekt za detajlni pregled vozil in potnikov,
– za rušitve oziroma prestavitve obstoječih kontejnerjev na mejnem prehodu,
– za razširitev obstoječega in izgradnjo novih nadstreškov za osebni in blagovni promet in
– za ureditev parkirišč in ostale infrastrukture.
5. člen
Šteje se, da je za namene iz 4. člena, na območju iz 2.
člena izkazana javna korist.
6. člen
Ureditveno območje je prikazano na publikacijski karti:
pregledni situaciji TTN v merilu 1:5000 in je sestavni del te
uredbe.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se lahko začne s pripravljalnimi deli.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 280-14/2002-2
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
1142.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o vodenju poslovnih knjig in
sestavljanju letnega poročila za samostojnega
podjetnika posameznika

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94 in 20/95 odl. US) za izvrševanje prvega odstavka
51. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 45/01 in 59/01
popr.) izdaja ministrica za gospodarstvo v soglasju z ministrom za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega
poročila za samostojnega podjetnika
posameznika
1. člen
V pravilniku o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju
letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika
(Uradni list RS, št. 5/95, 76/97 in 86/98) se v 1. členu na
koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
“(Uradni list RS, št 107/01).“
2. člen
V 1. točki 5. člena se črta besedilo v oklepaju “(dejanski, revalorizirani ali tržni)“.
V 2. točki se črta besedilo “in nato obračunati revalorizacijo popravka vrednosti”.
V 3. točki se črta besedilo v oklepaju “(dejanska ali
revalorizirana)“.
V 4. točki se črtata besedi “ali tržnih”.
V 5. točki se črtajo besede “ali tržnih cenah”.
V 12. točki se besedi “žiro računu“ nadomestita z besedilom “računih dejavnosti pri banki ali hranilnici oziroma
organizaciji za plačilni promet“, ter se črta beseda “bančnim”.
3. člen
V 7. točki 7. člena se črta besedilo“vključuje pa tudi
revalorizacijo“.
V 9. točki se na koncu doda besedilo: “vključno s
prevrednotovalnimi odhodki, na podlagi ustrezne dokumentacije“.
V 10. točki se besedilo “zneske za socialno in pokojninsko zavarovanje“ nadomesti z besedilom “davke in prispevke za socialno varnost“.
V prvem odstavku 12. točke se črta besedilo :“brez
prometnega davka“.
V 12. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti
prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala
ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju (razen finančnih prihodkov na tej podlagi). Drugi poslovni prihodki so
subvencije, dotacije, regresi kompenzacije, premije in podobni prihodki. Državne podpore, prejete za pridobitev
opredmetenih osnovnih sredstev, ostajajo začasno med dolgoročnimi rezervacijami in se prenašajo med poslovne prihodke skladno z amortiziranjem ustreznih opredmetenih
osnovnih sredstev.“
V 16. točki se besedilo “prihodke od financiranja“ nadomesti z besedama: “finančne prihodke“.

4. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda “zasebnika”
nadomesti z besedo “podjetnika”.
V drugem odstavku se za besedo “prometa”, doda
beseda “proizvodov,”.
V tretjem odstavku se za besedo “promet“ doda besedilo “proizvodov, blaga in storitev“.
5. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ob začetku leta se v to evidenco prenese začetno
stanje odprtih terjatev in obveznosti iz ustreznih popisnih
listov.”
6. člen
Na koncu prvega odstavka 13. člena se črta pika in doda
vejica ter doda besedilo “pod opombe se vpiše datum začetka
uporabe opredmetenega osnovnega sredstva za opravljanje
dejavnosti, za katero je namenjeno ter datum, ko je sredstvo na
voljo za uporabo, za neopredmetena osnovna sredstva.“.
Drugi odstavek se črta.
7. člen
Zadnja alinea drugega odstavka 17. člena se spremeni
tako, da se glasi:
“– podpis ali faksimile, lahko tudi žig“.
8. člen
V podnaslovu 20. člena se za besedama “knjiženje
stroškov” dodata besedi ”in odhodkov”.
V napovednem stavku prvega odstavka 20. člena se za
besedo “stroškov” dodata besedi “in odhodkov”.
V 1. točki prvega odstavka se za besedo “stroške”
dodata besedi “oziroma odhodke”.
V 1. točki prvega odstavka se doda nova zadnja alinea,
ki se glasi:
“– podpis ali faksimile, lahko tudi žig”.
V drugem odstavku se v tretji alinei za besedo “telefon“
doda beseda“ vzdrževanje“.
9. člen
Drugi in tretji odstavek 23. člena se spremenita tako,
da se glasita:
“Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična
nabavna vrednost ne presega po dobaviteljevem obračunu
tolarske vrednosti 500 evrov, se lahko izkazuje skupinsko
kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne
presega tolarske vrednosti 100 evrov, se lahko razporedi
med material.
Neopredmetena dolgoročna sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do industrijske lastnine, dolgoročno odložene stroške in naložbe v dobro ime
prevzetega podjetja. Dolgoročno odloženi stroški zajemajo
tudi usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, ki so opravljena na podlagi sklenjenih pogodb.
Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva se v dobi koristnosti, ki pa ne more presegati dobe
pravne pravice, zmanjšujejo z obračunom amortizacije.“
10. člen
V drugi alinei 24. člena se besedilo “usposobitve za uporabo“ nadomesti z besedilom “njihovega prenosa v uporabo“.
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16. člen

Doda se nova zadnja alinea, ki se glasi:
“– opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj upora-

Črta se 31. člen.

be“.
11. člen
V prvem odstavku 25. člena se na koncu tretjega stavka doda besedilo “in drugi podobni dokumenti“.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Podjetnik ugotovi osnovo za obračun amortizacije ob
nakupu osnovnega sredstva tako, da poveča znesek iz dokumenta o pridobitvi za uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter za stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno
njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroške
dovoza in namestitve.“.
12. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo “usposobitvi
osnovnega sredstva za uporabo, ne glede na to, ali se že
uporablja ali ne“ nadomesti z besedilom “začetku uporabe
opredmetenega osnovnega sredstva za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno, za neopredmetena osnovna
sredstva pa takrat, ko je na voljo za uporabo“.
13. člen
Poglavje VII. Revalorizacija se nadomesti s poglavjem
“VII Prevrednotenje”.

17. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vsi podjetniki morajo ob koncu koledarskega leta izdelati popis sredstev in obveznosti do njihovih virov. Stanje
lastniškega računa je v knjigovodstvu razlika med stanjema
popisanih sredstev in dolgov.
Na način določen v prejšnjem odstavku opravi podjetnik popis tudi z dnem začetka oziroma prenehanja opravljanja dejavnosti.“.
18. člen
Prva alinea 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– za osnovna sredstva: zaporedno oziroma registrsko
številko in opis osnovnega sredstva, nabavno vrednost, popravek vrednosti ter neodpisano vrednost pred prevrednotenjem in po njem, “
V drugi, četrti in šesti alinei se besedilo “prekoračevati
tržnih cen“ nadomesti z besedilom “presegati čiste iztržljive
cene“ v ustreznem sklonu.
V deveti alinei se besedilo “žiro računu (na podlagi bančnih izpiskov)“ nadomestijo z besedilom “računih dejavnosti
pri banki ali hranilnici oziroma organizaciji za plačilni promet“.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. 12. 2002.

14. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
““Prevrednotovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (okrepitev in oslabitev) se opravlja v skladu s SRS 1 in SRS 2.
Prevrednotovanje ostalih sredstev in obveznosti do njihovih virov se opravi skladno s temeljnimi računovodskimi
standardi.“

Št. 017-52/2002
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica za
gospodarstvo
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

15. člen
Črta se 30. člen.

Popravek
V odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 20-886/02 z dne 8. 3.
2002, je na koncu akta izpuščena opravilna številka zadeve
Up-410/01-17 in datum 14. februar 2002.
Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

–

Popravek
dohodka
za
invalidsko
vključitev
kmečkega
odredbe
zavarovanje
v obvezno
o gospodarstva,
določitvi
pokojninsko
najnižjega
kiinje podlaga

Popravek
V odredbi o določitvi najnižjega dohodka kmečkega
gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 18-724/02 z dne 28. 2. 2002, se v 1. členu letnica
2000 pravilno glasi 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve

–

Popravek kolektivne pogodbe za kmetijstvo in

Uradni list Republike Slovenije

Št.

25 / 22. 3. 2002 / Stran 2133

Popravek
V kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo
Slovenije, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 58-3072/01 z
dne 13. 7. 2001, se v:
2. členu druga alinea pravilno glasi:
A/01.2 Živinoreja.
57. členu, 1.b) točka, za oklepajem v peti vrstici postavi pika, črta se besedilo: “... in se usklajuje skladno s porastom življenjskih stroškov”.
57. členu, 2. točka, stavek v peti in šesti vrstici, ki se
glasi “Povračilo znaša 30% kilometrine določene s to kolektivno pogodbo za uporabo lastnega vozila” črta in se nadomesti s stavkom: Povračilo znaša 15% cene neosvinčenega
motornega bencina – 95 oktanov.
57. členu, 3.b) točka, v tretji vrstici besedilo “... zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98)” črta in
se nadomesti s stavkom: ... višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94,
62/94, 7/95, 5/98, 50/01).
Ljubljana, dne 6. marca 2002.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Pooblaščenka
Nevenka Murn l. r.

Sindikat kmetijstva
in živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l. r.

Gospodarska zbornica
Slovenije
Združenje agroživilstva
Predsednik
Janez Železnikar l. r.

Konfederacija sindikatov 90
Sindikat agroživilstva
Predsednica
Alenka Kubik l. r.

Zadružna zveza Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l. r.

–

Popravek
gmajna
(Polzela)
odloka o zazidalnem načrtu Breg –

Popravek
V odloku o zazidalnem načrtu Breg – gmajna (Polzela),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22-994/02 z dne 13.
3. 2002, se 32. člen pravilno glasi:
“32. člen
Velikost:
– novi objekti so maks. gabaritov 20 m × 8,5 m in min.
17 m × 7 m.”
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.
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Popravek
V pravilniku o pogojih za dobavo in odjem toplotne
energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91-4575/02 z dne 16. 11.
2001, je na koncu akta izpadla grafična tabela:

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

OBVESTILO
v zvezi s predložitvijo poročil o oddanih javnih naročilih za leto 2001
Naročniki po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1) so v
skladu z določbami tega zakona dolžni predložiti Uradu za javna naročila poročila o oddanih javnih naročilih za
leto 2001, na predpisanih obrazcih, v skladu z navodilom o enotnem obrazcu za sporočanje podatkov o
oddanih javnih naročilih za leto 2001, ki ga je izdal Minister za finance (Uradni list RS, št. 25/02).
Naročniki poročila o oddanih javnih naročilih izdelajo s pomočjo računalniškega programa za vnos,
kontrolo in izpis podatkov, ki bo na voljo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
(http:/www.sdk.si/jn) v prvem tednu aprila 2002. Na spletni strani bo tudi navodilo za izdelavo poročil.
Naročniki poročila izpišejo, podpišejo in pošljejo Uradu za javna naročila.
Naročniki, ki poročil o oddanih javnih naročilih ne bodo izdelali računalniško, poročila predložijo na
obrazcih, ki jih dobijo na Uradu za javna naročila in v organizacijskih enotah agencije. Naročniki podpisana
poročila pošljejo Uradu za javna naročila.
Urad za javna naročila bo predložena poročila posredoval agenciji, ki jih bo računalniško obdelala.
Vlada Republike Slovenije
Urad za javna naročila
Direktor
Igor Šoltes, univ. dipl. prav. l. r.
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2021
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2021
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1140. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Metlika
1141. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Slovenska vas
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energije od kvalificiranih proizvajalcev električne
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1109. Sklep o povišanju rejnin
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zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega
kandidata
2103

2025
2125

2125
2125

1123. Aneks št. 4 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
1124. Dodatek k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«
1125. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo
»Hitra srečka«
1126. Poročilo o gibanju plač za januar 2002

2103
2105
2105
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OBČINE
2129
2035
2036

MINISTRSTVA
1110. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1111. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1112. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1113. Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine
1114. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
1115. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske
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delavcev
1142. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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1127. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
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2107
TRŽIČ
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