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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1815. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak

svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetu in za
zasluge pri krepitvi slovensko-švedskega prijateljstva pode-
ljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Ingemarju
Stenmarku.

Št. 996-01-11/2002
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
1816. Uredba o pridobivanju in posredovanju podatkov

med organi javne uprave za potrebe upravnih
postopkov

Za izvrševanje 139. člena zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o pridobivanju in posredovanju podatkov med

organi javne uprave za potrebe upravnih
postopkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa način in roke pridobivanja oziroma

posredovanja podatkov o dejstvih, o katerih vodijo uradno

evidenco državni organi, uprave lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, kadar so ti podatki potrebni za odločanje v
upravnih in drugih javnopravnih stvareh.

2. člen
Uradna evidenca je evidenca, ki je vzpostavljena na

podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega ak-
ta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.

3. člen
Podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, potrebne za

odločanje v upravnih in drugih javnopravnih stvareh, pridobi-
va organ, ki vodi postopek (v nadaljevanju: organ).

Organ stranko seznani, da lahko osebne podatke, ki
se nanašajo nanjo, predloži tudi sama, oziroma da lahko v
skladu z zakonom organu pisno prepove pridobivanje teh
podatkov.

Osebne podatke, ki se ne nanašajo na stranko, lahko
organ pridobiva samo na podlagi zakona.

Podatke, ki štejejo za davčno tajnost, lahko organ pri-
dobiva samo na podlagi zakona ali izrecne pisne privolitve
stranke, na katero se ti podatki nanašajo.

4. člen
Organ pridobiva podatke z elektronskim ali fizičnim

vpogledom v uradno evidenco ali na podlagi zahteve.
Podatki se zahtevajo in sporočajo v pisni (fizični) obliki

ali po elektronski poti. Za pisno obliko se šteje tudi zahteva,
poslana po telefaksu.

Če se podatki zahtevajo ali sporočijo po elektronski
poti, mora biti zahteva varno elektronsko podpisana in pod-
pis overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma mo-
ra biti na drug način nedvomno razvidno, da je zahtevo
poslala pooblaščena oseba.

II. PRIDOBIVANJE PODATKOV Z VPOGLEDOM

5. člen
Kadar ima uradna oseba, ki vodi postopek, možnost

sama vpogledati v uradno evidenco, si podatek priskrbi ne-
posredno sama, o čemer je dolžna napraviti uradni zazna-
mek, ki je del spisnih podatkov zadeve, o kateri vodi posto-
pek. V uradnem zaznamku navede ime uradne evidence,
datum in uro vpogleda ter podatke, ki so bili pridobljeni z
vpogledom.

Pravico do vpogleda dodeli upravljavec uradne eviden-
ce na podlagi zahteve organa tistim uradnim osebam, ki
imajo pooblastilo iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe. V
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zahtevi za dodelitev pravice do vpogleda mora biti naveden
seznam teh uradnih oseb. Če upravljavec uradne evidence
dvomi o obstoju pooblastila, to preveri pri organu, ki je
posredoval zahtevo za dodelitev pravice do vpogleda.

III. PRIDOBIVANJE PODATKOV NA ZAHTEVO

6. člen
Kadar uradna oseba, ki vodi postopek, nima možnosti

vpogleda v uradno evidenco, v kateri se vodijo potrebni
podatki, pridobi podatke na podlagi zahteve.

V zahtevi iz prvega in četrtega odstavka tega člena
mora biti navedena zadeva, za katero se pridobivajo podat-
ki. Uradna oseba, ki pošlje zahtevo in uradna oseba, ki na
zahtevo odgovarja, sta dolžni poskrbeti, da je zahteva evi-
dentirana v skladu s predpisi o ravnanju z dokumentarnim
gradivom. Uradna oseba, ki pošlje zahtevo, je dolžna tudi
poskrbeti, da se evidentira odgovor na zahtevo, s posredo-
vanimi podatki.

Uradna oseba si sme priskrbeti podatke iz uradnih
evidenc, v katerih se vodijo podatki, ki štejejo za davčno
tajnost, le na podlagi zakona ali izrecne privolitve stranke, ki
jo je uradna oseba dolžna priložiti zahtevi.

Kadar uradno evidenco vodi drug organ, zahtevo za
pridobitev podatkov poda predstojnik ali uradna oseba, ki ima
po zakonu pooblastilo za odločanje v upravnih stvareh. Zahte-
vo lahko poda tudi uradna oseba, ki ima pooblastilo predstoj-
nika za odločanje ali vodenje upravnega postopka oziroma le
pooblastilo za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc.

Pooblastili predstojnika iz prejšnjega odstavka obsega-
ta navedbo podatkov, ki jih lahko uradna oseba pridobiva, in
namen pridobivanja teh podatkov. Pooblastilo mora biti pi-
sno.

Organ je dolžan upravljavcu uradne evidence posredo-
vati seznam oseb, ki so pooblaščene za pridobivanje posa-
meznih vrst podatkov. Upravljavec uradne evidence ne sme
posredovati podatkov osebam, ki niso na posredovanem
seznamu. Če upravljavec uradne evidence dvomi o obstoju
pooblastila, to preveri pri organu, ki je zahteval podatke.

Upravljavec uradne evidence lahko posreduje le poda-
tek, ki je bil zahtevan.

7. člen
Upravljavec uradne evidence je zahtevani podatek dol-

žan sporočiti praviloma istega dne, ko je prejel zahtevo,
najpozneje pa v 15 dneh, če ni v predpisu, s katerim je bila
vzpostavljena evidenca, drugače določeno.

8. člen
Če so podani razlogi, zaradi katerih bi organ zahtevo za

izdajo ali pridobitev podatkov o dejstvih iz uradne evidence
zavrnil s posebno odločbo, določeno v 179. členu zakona o
splošnem upravnem postopku, mora o tem brez odlašanja
obvestiti organ, ki je podatek iz uradne evidence zahteval.

IV. RAVNANJE S PODATKI

9. člen
Uradne osebe so s podatki dolžne ravnati v skladu z

zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
59/99, 57/01 in 59/01 – popr.) in z uredbo o poslovanju
organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list
RS, št. 91/01). S podatki, ki štejejo za davčno tajnost, so
uradne osebe dolžne ravnati v skladu z veljavnimi predpisi,
ki urejajo to področje.

V. KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta uredba začne veljati en mesec po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 030-09/2002-1
Ljubljana, dne 18. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1817. Uredba o merilih za določanje oprostitev pri
plačilih socialno varstvenih storitev

Na podlagi tretjega odstavka 100. člena zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94 - odl. US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in
6/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih

socialno varstvenih storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba predpisuje merila za določanje oprostitev pri
plačilu socialno varstvenih storitev ter način njihovega uve-
ljavljanja.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi v tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Upravičenec ali upravičenka je oseba, ki za razreše-

vanje socialnih stisk in težav potrebuje organizirano strokov-
no pomoč v obliki socialno varstvenih storitev, če izpolnjuje
splošne pogoje iz 5. člena zakona o socialnem varstvu (v
nadaljnjem besedilu: zakon) in posebne pogoje, predpisane
s standardi in normativi za posamezno storitev.

2. Družinski član je oseba, ki jo kot družinskega člana
upravičenca oziroma zavezanca določa zakon.

3. Zavezanec ali zavezanka je pravna ali fizična oseba,
ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže
preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k
plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upra-
vičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov.

4. Ugotovljeni dohodek je dohodek, ki se upošteva pri
odločanju o oprostitvi po tej uredbi.

5. Meja socialne varnosti je znesek, ki mora po tej
uredbi ostati upravičencu in njegovim družinskim članom
oziroma zavezancu in njegovim družinskim članom za preživ-
ljanje po plačilu prispevka za opravljeno storitev.

6. Plačilna sposobnost je znesek, do katerega je upra-
vičenec oziroma zavezanec sposoben plačati oziroma pri-
spevati k plačilu storitve.

7. Prispevek k plačilu storitve je znesek, ki ga je plačil-
no sposoben upravičenec oziroma zavezanec dolžan plačati
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izvajalcu storitve na podlagi predloženega računa po merilih
te uredbe.

8. Oprostitev plačila storitve je znesek, ki ga upraviče-
nec oziroma zavezanec glede na svojo plačilno sposobnost
po merilih te uredbe ne more in ni dolžan plačati.

Izrazi: upravičenec, upravičenka, zavezanec in zave-
zanka se v nadaljnjem besedilu uredbe uporabljajo v moški
obliki.

3. člen
(storitve, za katere se lahko uveljavljajo oprostitve)
Po merilih te uredbe se določajo oprostitve plačil za

socialno varstvene storitve, ki jih v okviru mreže javne službe
in v skladu s predpisanimi standardi in normativi (v nadaljnjem
besedilu: storitve) opravi javni socialno varstveni zavod ali
koncesionar (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), katerih cena je
oblikovana v skladu s predpisano metodologijo, in za katere
zakon ne določa, da so za upravičenca brezplačne.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se določajo oprosti-
tve plačil za naslednje storitve:

1. osebna pomoč,
2. pomoč družini za dom in pomoč družini na domu,
3. institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena

zakona,
4. vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.

4. člen
(uporaba meril za druge storitve)

Če tako odloči pristojni organ financerja posamezne
storitve, se merila za določanje oprostitev po tej uredbi
lahko uporabijo tudi za:

– storitev socialnega servisa,
– storitve iz 1. do 4. točke drugega odstavka 3. člena

te uredbe, kadar se izvajajo izven okvira javne službe ali po
merilih in kriterijih, ki presegajo predpisani standard,

– druge socialno varstvene programe.

5. člen
(upravičenci do oprostitev)

Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec, ki ni
plačilno sposoben ali katerega plačilna sposobnost ne do-
sega vrednosti storitve.

V primerih iz prejšnjega odstavka je dolžan znesek, za
katerega je bil upravičenec oproščen plačila, plačati zaveza-
nec, razen v primerih oprostitev iz III. poglavja te uredbe.

Zavezanec, ki je fizična oseba, lahko uveljavlja oprosti-
tev zase, če ni plačilno sposoben ali če njegova plačilna
sposobnost po merilih te uredbe ne dosega zneska, za
katerega je bil plačila oproščen upravičenec.

Zavezanec, ki je pravna oseba, ni upravičen do oprosti-
tev po tej uredbi.

6. člen
(pristojnost za odločanje)

O oprostitvah pri plačilu storitev iz 3. člena te uredbe
odloča v okviru javnih pooblastil tisti center za socialno delo,
ki je po zakonu krajevno pristojen za upravičenca.

O oprostitvah pri plačilih storitev in drugih socialno
varstvenih programov iz 4. člena te uredbe odloča pristojni
organ financerja, ki lahko za vodenje postopkov sklene po-
godbo s centrom za socialno delo.

7. člen
(plačnik storitev, za katere veljajo oprostitve)

Za upravičence in za zavezance, ki jim je z odločbo
centra za socialno delo priznana oprostitev plačila storitev

po prvem odstavku 6. člena te uredbe, zagotavljata plačila
ali doplačila Republika Slovenija oziroma občina, v skladu z
zakonom.

Za upravičence, za zavezance ali za druge uporabnike,
katerim določi oprostitev pristojni organ financerja po dru-
gem odstavku 6. člena te uredbe, zagotavlja plačila ali do-
plačila financer storitve oziroma programa.

II. MERILA ZA DOLOČANJE OPROSTITEV

1. Merila

8. člen
(določanje meril)

Oprostitev po tej uredbi je odvisna od naslednjih meril:
– vrednosti opravljene storitve,
– višine ugotovljenega dohodka,
– meje socialne varnosti,
– plačilne sposobnosti.

9. člen
(vrednost opravljene storitve)

Vrednost opravljene storitve je znesek, ki ga po veljavni
ceni za dogovorjeni obseg storitve določi izvajalec.

10. člen
(ugotovljeni dohodek)

Ugotovljeni dohodek so dohodki in prejemki, ugotov-
ljeni na način, kot ga določa zakon za prejemnike denarne
socialne pomoči, kolikor ta uredba ne določa drugače.

Za določitev meje socialne varnosti, plačilne sposo-
bnosti ali oprostitve samske osebe se upoštevajo njeni lastni
dohodki in prejemki, v primerih družine pa dohodki in pre-
jemki upravičenca oziroma zavezanca skupaj z dohodki in
prejemki njegovega zakonca ali osebe, s katero živi v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti (v nadaljnjem besedilu:
ugotovljeni dohodek družine).

11. člen
(meja socialne varnosti)

Meja socialne varnosti je odvisna od minimalnega do-
hodka, ki je določen v razmerju do osnovnega zneska mini-
malnega dohodka, kot ga določa zakon, in od ugotovljene-
ga dohodka.

12. člen
(meja socialne varnosti samske osebe)

Meja socialne varnosti samske osebe, se določi kot
vsota njenega minimalnega dohodka in 30% njenega ugo-
tovljenega dohodka, vendar ne more biti nižja od 1,5 mini-
malnega dohodka.

Minimalni dohodek samske osebe, znaša 1,0 osnov-
nega zneska minimalnega dohodka.

Meja socialne varnosti upravičenca, ki je v celodnev-
nem institucionalnem varstvu, znaša 0,2 osnovnega zneska
minimalnega dohodka.

13. člen
(meja socialne varnosti družine)

Meja socialne varnosti družine se določi kot vsota mini-
malnega dohodka družine in 30% ugotovljenega dohodka
družine, vendar ne more biti nižja od 1,5 minimalnega do-
hodka družine.

Minimalni dohodek družine upravičenca oziroma zave-
zanca se določi kot seštevek minimalnih dohodkov posa-
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meznih družinskih članov tako, da se za posameznega dru-
žinskega člana upošteva:

– za prvo odraslo osebo v družini 1,0 osnovnega zne-
ska minimalnega dohodka;

– za vsakega naslednjega družinskega člana 0,7 osnov-
nega zneska minimalnega dohodka;

– za družinskega člana, ki je v celodnevnem institucional-
nem varstvu 0,2 osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Šteje se, da je prva odrasla oseba v družini upraviče-
nec oziroma zavezanec, razen ko je upravičenec oziroma
zavezanec v celodnevnem institucionalnem varstvu.

14. člen
(plačilna sposobnost)

Plačilna sposobnost samske osebe je presežek ugo-
tovljenega dohodka nad mejo socialne varnosti.

Plačilna sposobnost družine upravičenca je presežek
ugotovljenega dohodka družine nad mejo socialne varnosti
družine.

Plačilna sposobnost upravičenca oziroma zavezanca,
ki ima družino, se ugotavlja glede na plačilno sposobnost
družine.

Plačilna sposobnost zavezanca, katerega zakonec ali
oseba, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
nima lastnega dohodka, je presežek ugotovljenega dohod-
ka zavezanca nad mejo socialne varnosti družine.

Plačilna sposobnost zavezanca, katerega zakonec ali
oseba, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
je presežek ugotovljenega dohodka zavezanca, povečane-
ga za višino ugotovljenega dohodka zakonca oziroma ose-
be, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
vendar ne več kot za polovico meje socialne varnosti druži-
ne, nad mejo socialne varnosti družine.

2. Določanje oprostitve

15. člen
(prispevek upravičenca)

Upravičenec, ki je samska oseba in je plačilno sposo-
ben, je dolžan prispevati k plačilu storitve do višine ugotov-
ljene plačilne sposobnosti.

Upravičenec, ki ima zakonca ali osebo, s katero živi v
dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, je dolžan prispevati k
plačilu storitve do višine ugotovljene plačilne sposobnosti
družine.

Če je ugotovljeni dohodek upravičenca nižji od višine
prispevka, je dolžan plačati lastni prispevek v višini vseh svojih
dohodkov, razliko do višine ugotovljenega prispevka pa je
dolžan poravnati njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti. V tem primeru se
šteje, da sta prispevek upravičenca zagotovila skupaj.

Lastni prispevek upravičenca iz prvega oziroma druge-
ga odstavka tega člena se poveča za ustrezen del dodatka
za pomoč in postrežbo, kot to določa ta uredba.

16. člen
(prispevek zavezanca)

Zavezanec, ki je plačilno sposoben, je dolžan prispe-
vati k znesku, za katerega je bil upravičenec oproščen plači-
la storitve, vendar ne več kot znaša zavezančeva plačilna
sposobnost.

Zavezanec, ki je upravičenca do storitve dolžan v celoti
preživljati na podlagi pravnega posla, na podlagi katerega je
pridobil lastninsko pravico na nepremičnini upravičenca, je
oproščen plačila prispevka k plačilu storitve upravičenca po
merilih te uredbe, če se z občino, ki financira storitev v

primeru oprostitve upravičenca, dogovori o obsegu in nači-
nu poravnave dolga zavezanca oziroma zavarovanja terjatve
občine.

Če je k znesku, za katerega je bil upravičenec opro-
ščen plačila storitve, dolžnih prispevati več zavezancev, ki
imajo dohodke in so plačilno sposobni, se o višini prispevka
posameznega zavezanca lahko dogovorijo.

Če se zavezanci, ki so dolžni prispevati k znesku, za
katerega je bil upravičenec oproščen plačila storitve, ne
dogovorijo o višini prispevka posameznega zavezanca, se
njihovi prispevki določijo v razmerju, ki veljajo za njihovo
plačilno sposobnost. Če je eden od zavezancev na podlagi
izvršljivega pravnega naslova ali pravnega posla prevzel dol-
žnost preživljanja upravičenca v celoti, se njegov prispevek
določi v višini zneska, za katerega je bil upravičenec opro-
ščen plačila storitve v celoti, vendar ne več, kot znaša njego-
va plačilna sposobnost. Če ni plačilno sposoben ali če
njegova plačilna sposobnost po merilih te uredbe ne dose-
ga zneska, za katerega je bil oproščen upravičenec, se
prispevki ostalih zavezancev določijo v razmerju, ki veljajo za
njihovo plačilno sposobnost.

17. člen
(oprostitev)

Oprostitev upravičenca se določi kot razlika med vre-
dnostjo storitve in njegovim prispevkom.

Oprostitev zavezanca se določi kot razlika med višino
oprostitve upravičenca in prispevkom zavezanca.

Višina oprostitve za posameznega zavezanca se določi
na način iz četrtega odstavka 16. člena te uredbe.

Če je upravičenec do storitve hkrati tudi zavezanec za
prispevek k plačilu storitve za drugega upravičenca, se naj-
prej ugotavlja upravičenost do oprostitve plačila storitve, do
katere je upravičen. Če je oproščen plačila storitve, do
katere je upravičen, se šteje, da za plačilo storitve, do kate-
re je upravičen drug upravičenec, ni plačilno sposoben. Če
plačila storitve, do katere je upravičen, ni oproščen, se v
postopku ugotavljanja oprostitve plačila storitve, do katere
je upravičen drug upravičenec, njegova plačilna sposobnost
kot plačilna sposobnost zavezanca zmanjša za prispevek k
plačilu storitve, do katere je upravičen sam.

III. STORITVE, ZA KATERE VELJAJO OPROSTITVE ZA
VSE UPRAVIČENCE

1. Oprostitve v zvezi s pripravo storitve

18. člen
(sklenitev dogovora)

Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve plačila tiste-
ga dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora
o izvajanju storitve v skladu z zakonom.

2. Oprostitve v zvezi z izvajanjem storitev

19. člen
(osebna pomoč)

Plačila storitve osebna pomoč v obliki svetovanja, ure-
janja in vodenja je v celoti oproščen vsak upravičenec, ki
sklene dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom.

20. člen
(pomoč družini za dom)

Plačila storitve pomoč družini za dom v obliki strokov-
nega svetovanja in pomoči pri urejanju odnosov med družin-
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skimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanju družine za
opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju, je v celoti
oproščen vsak upravičenec oziroma družina, ki sklene do-
govor o izvajanju storitve v skladu z zakonom.

21. člen
(pomoč družini na domu)

Plačila storitve pomoč družini na domu v obliki socialne
oskrbe na domu ali v obliki mobilne pomoči je v celoti
oproščen vsak upravičenec, ki sklene dogovor o izvajanju
storitve v skladu z zakonom, in če:

– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne

dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih

dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge ose-
be (v nadaljnjem besedilu: dodatek za pomoč in postrežbo).

22. člen
(vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji)

Plačila storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod po-
sebnimi pogoji je oproščen vsak upravičenec pod pogojem,
da sam ali po zakonitem zastopniku sklene dogovor o izvaja-
nju storitve v skladu z zakonom.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je poleg upravičen-
cev oproščena plačila storitve tudi druga odrasla oseba, ki
potrebuje vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi po-
goji, zaradi posledic bolezni ali poškodbe.

23. člen
(institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena

zakona)
Plačila storitve institucionalnega varstva v obliki celo-

dnevnega bivanja, organizirane prehrane in varstva v zavo-
du, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, je v celoti
oproščen vsak upravičenec, ki sklene dogovor o izvajanju
storitve v skladu z zakonom, in če:

– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima ugotovljenega dohodka ali če njegov ugotovlje-

ni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo.

IV. POSEBNOSTI PRI DOLOČANJU OPROSTITEV

24. člen
(pomoč družini na domu)

Ne glede na druga določila te uredbe je upravičenec
do storitve pomoč družini na domu, ki prejema dodatek za
pomoč in postrežbo, dolžan del dodatka dodatno prispevati
za plačilo storitve.

Višina prispevka iz prejšnjega odstavka je odvisna od
višine dodatka in od obsega storitve.

Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek do-
datka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene stori-
tve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega
zneska prejetega dodatka.

25. člen
(celodnevno institucionalno varstvo)

Upravičenec do celodnevnega institucionalnega var-
stva prispeva dodatek iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Upravičencu do celodnevnega institucionalnega var-
stva, ki je v celoti oproščen plačila storitve in katerega zave-
zanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka,
lahko plačnik storitve iz 7. člena te uredbe zagotovi sredstva

za kritje drobnih osebnih potreb v višini 20 odstotkov osnov-
nega zneska minimalnega dohodka in opredeli namen pora-
be teh sredstev.

26. člen
(institucionalno varstvo v varovanem stanovanju, dnevnem
centru ali v drugih oblikah, ki se ne štejejo za celodnevne)

Upravičenec oziroma zavezanec lahko uveljavlja pravi-
co do oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva v
varovanem stanovanju, dnevnem centru ali v drugih oblikah,
ki se ne štejejo za celodnevne, pod pogoji in v skladu z
merili, ki jih določi občina.

V. UVELJAVLJANJE OPROSTITEV

27. člen
(način uveljavljanja pravice)

Upravičenci iz 19., 20. in 22. člena te uredbe pridobi-
jo pravico do oprostitve plačila storitve s sklenitvijo dogovora
o izvajanju storitve v skladu z zakonom. Sklenjen dogovor se
šteje za akt, s katerim upravičenec dokazuje oprostitev.

Upravičenci, ki ne pridobijo pravice do oprostitve plači-
la storitve po prejšnjem odstavku, in njihovi zavezanci, vloži-
jo zahtevo za oprostitev plačila storitve na obrazcu, ki ga
predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.

O višini prispevkov in oprostitev po tej uredbi odloča
center za socialno delo po predpisih o splošnem upravnem
postopku.

Center za socialno delo je dolžan o uvedbi postopka
obvestiti plačnika storitve iz 7. člena te uredbe in mu dati
možnost, da nastopi kot stranka v postopku.

28. člen
(nujni primeri)

V nujnih primerih, ko je bilo potrebno zaradi zdravstve-
nih ali posebno hudih socialnih razlogov upravičenca vključi-
ti v institucionalno varstvo ali v izvajanje pomoči na domu
preden je bilo dokončno odločeno o oprostitvi, sklene izva-
jalec storitve z upravičencem, z njegovim družinskim članom
ali z zavezancem dogovor o začasni višini prispevka, ki velja
do dokončnosti odločbe centra za socialno delo.

VI. DODATNE OLAJŠAVE PRI PLAČILIH STORITEV

29. člen
(začasna ogroženost pri preživljanju)

Center za socialno delo lahko na zahtevo upravičenca
ali zavezanca za določeno obdobje določi oprostitev v vi-
šjem znesku, kot bi šla upravičencu oziroma zavezancu po
merilih te uredbe, če za to pridobi predhodno soglasje plač-
nika storitve.

VII. DOLŽNOSTI UPRAVIČENCEV IN ZAVEZANCEV

30. člen
(javljanje sprememb)

Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v
celoti oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozne-
je v roku petnajstih dni po nastanku razlogov, sporočiti pri-
stojnemu centru za socialno delo vsako spremembo, ki bi
lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.

Če center za socialno delo ugotovi, da sporočena spre-
memba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na višino opro-
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stitve, izda odločbo, s katero na novo določi višino oprosti-
tve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spre-
membe.

31. člen
(sprememba okoliščin ali lažno prikazovanje)

Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priz-
nana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi
lahko vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v roku iz
prvega odstavka prejšnjega člena, je dolžan povrniti plačni-
ku storitve razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih okoli-
ščin, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva
nastanka spremembe.

Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprosti-
tev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejan-
skega stanja, je dolžan povrniti plačniku storitve vse stroške,
ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila
pravica neopravičeno priznana.

VIII. USKLAJEVANJE ZNESKOV ŽE PRIZNANIH
OPROSTITEV

32. člen
(način usklajevanja)

Oprostitve, ki se določajo v odvisnosti od vrednosti
storitve, se usklajujejo ob vsakokratni spremembi cene sto-
ritve tako, da se oprostitev poveča za višino povečanja vre-
dnosti storitve.

O usklajeni višini oprostitve po prejšnjem odstavku ob-
vesti izvajalec storitve upravičenca, morebitnega zavezanca,
plačnika storitve iz prvega odstavka 7. člena te uredbe ter
center za socialno delo.

V primerih drugih sprememb odloči o novi višini opro-
stitve center za socialno delo po uradni dolžnosti ali na
predlog upravičenca oziroma zavezanca in izda novo odloč-
bo.

33. člen
(letno preverjanje)

Center za socialno delo vsako leto 1. aprila po uradni
dolžnosti preveri, ali upravičenci oziroma zavezanci, ki jim je
bila priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje po merilih te
uredbe in na novo odloči o višini oprostitve na podlagi ugo-
tovitve dejanskega stanja po postopku in na način, kot velja
za odločanje o oprostitvi.

Prvo letno preverjanje po prejšnjem odstavku opravijo
centri za socialno delo 1. aprila leta 2003.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(dosedanji upravičenci)

Centri za socialno delo so dolžni v roku treh mesecev
po začetku uporabe te uredbe po uradni dolžnosti ugotoviti,
ali dosedanji upravičenci in zavezanci izpolnjujejo pogoje za
oprostitve po merilih te uredbe in o tem izdati ustrezne
odločbe.

35. člen
(obrazec zahteve za oprostitev plačila storitve)

Minister, pristojen za socialno varstvo, predpiše obra-
zec iz drugega odstavka 27. člena te uredbe do začetka
uporabe te uredbe.

36. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem začetka uporabe te uredbe se prenehajo upo-
rabljati materialnopravna določila samoupravnega sporazu-
ma o uresničevanju socialno varstvenih pravic (Uradni list
SRS, št. 26/84 in 14/89), ki se nanašajo na pomoči in
prispevke k oskrbnim stroškom v socialno varstvenih zavo-
dih, in preneha veljati sklep Vlade Republike Slovenije o
višini denarnega dodatka oskrbovancem v socialnih zavodih
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/93).

37. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2003 dalje.

Št. 553-06/2002-1
Ljubljana, dne 18. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1818. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
dopolnilnem premoženju, ki se preda prvemu
pokojninskemu skladu Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena zakona o pr-
vem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preobliko-
vanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št.
50/99 in 106/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

dopolnilnem premoženju, ki se preda prvemu
pokojninskemu skladu Republike Slovenije

1. člen
V odloku o dopolnilnem premoženju, ki se preda prve-

mu pokojninskemu skladu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/02; v nadaljnjem besedilu: odlok), se:

– rubrika “Premoženje SRD za prenos na PPS – v % od
osn. kap.“ v prilogi nadomesti z rubriko “Delež v %“,

– deleži izraženi v odstotkih spremenijo v skladu z izve-
denimi spremembami osnovnega kapitala posamezne  druž-
be, medtem ko se nominalna vrednost posameznega po-
slovnega deleža in vrednost premoženja za PPS na dan
1. 1. 1993 ne spremenita, razen pri naložbi navedeni v
2. členu tega odloka.

2. člen
V odloku se:
– pri premoženju, navedenem v prilogi pri točki B v

sklopu III. pod zaporedno številko 11 v rubriki Delež v %
številka “20,72“ nadomesti s številko “5,34“, v rubriki Vre-
dnost premoženja za PPS na dan 1. 1. 1993 v SIT številka
“49,945.000,00“ nadomesti s številko “10,022.500,00“
in v rubriki Št. delnic za prenos na PPS številka “19.978“
nadomesti s številko “4.009“;

– pri premoženju, navedenem v prilogi pri točki B v
sklopu I. za zaporedno številko 2 v rubriki Zap. št. dodata
dve novi številki “12“ in “13“, in sicer:
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a) pod zaporedno številko 12 se v rubriki Matična šte-
vilka doda številka “5101727“, v rubriki Ime  družbe se
doda besedilo “BANKA DOMŽALE, D.D.“, v rubriki Delež v
% se doda številka “0,65“, v rubriki Vrednost premoženja za
PPS na dan 1. 1. 1993 v SIT se doda številka
“15,599.964,71“, v rubriki Št. delnic za prenos na PPS se
doda številka “912“ in v rubriki Cena delnice za certifikate
se doda številka “17.105,22“;

b) pod zaporedno številko 13 se v rubriki Matična
številka doda številka “5026164“, v rubriki Ime  družbe se
doda besedilo “KOROŠKA BANKA, D.D.“, v rubriki Delež v
% se doda številka “0,57“, v rubriki Vrednost premoženja za
PPS na dan 1. 1. 1993 v SIT se doda številka
“24,335.438,02“, v rubriki Št. delnic za prenos na PPS se
doda številka “1.009“ in v rubriki Cena delnice za certifikate
se doda številka “24,335.438,02“.

3. člen
V odloku se:
– pri premoženju v prilogi pri točki B pod navedbo

Skupaj v rubriki Vrednost premoženja za PPS na dan 1. 1.
1993 v SIT številka ”2.895.242.539,94” nadomesti s šte-
vilko ”2.895,255.442,67”;

– pri premoženju v prilogi pod navedbo SKUPAJ (točka
A in B) v rubriki Vrednost premoženja za PPS na dan 1. 1.
1993 v SIT številka ”7.949,036.748,19” nadomesti s šte-
vilko ”7.949,049.650,91”.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 191-07/2002-2
Ljubljana, dne 19. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1819. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska
in raziskovalna mreža Slovenije

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl.
US, 8/96 in 36/00) in 6. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in

raziskovalna mreža Slovenije

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
(1) S tem sklepom se uredi delovanje, pristojnosti in

obveznosti javnega zavoda Akademska in raziskovalna mre-
ža Slovenije, katerega namen ustanovitve je razvoj, organi-
zacija in vodenje enotnega izobraževalnega in raziskovalne-
ga telekomunikacijskega omrežja v Republiki Sloveniji ter

mednarodno zastopanje Republike Slovenije za zagotavlja-
nje strokovnega in tehničnega povezovanja s sorodnimi
telekomunikacijskimi omrežji v tujini.

(2) Javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slo-
venije, Jamova 39, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: javni
zavod) je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnega
zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni
list RS, št. 23/92), vpisan v sodni register pri Temeljnem
sodišču v Ljubljani s sklepom srg 6104/92 na registrskem
vložku št. 1/18578/00.

(3) Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Sloveni-
ja, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Re-
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

(4) S tem sklepom se ustanovitveni akt javnega zavo-
da kot javnega infrastrukturnega zavoda uskladi z veljavni-
mi predpisi.

2. člen
(1) V tem sklepu uporabljeni pojmi imajo naslednji

pomen:
Zaprto telekomunikacijsko omrežje je telekomunika-

cijsko omrežje, ki je namenjeno zaprti skupini uporabni-
kov.

(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak
pomen, kot je določen z zakonom o telekomunikacijah
(Uradni list RS, št. 30/01).

II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA

3. člen
(1) Ime javnega zavoda je: Akademska in raziskovalna

mreža Slovenije.
(2) Skrajšano ime je: ARNES.
(3) V mednarodnem poslovanju se uporablja tudi ime:

Academic and Research Network of Slovenia.
(4) Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Jamova 39.

III. DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA

4. člen
(1) Dejavnosti javnega zavoda v skladu z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Urad-
ni list RS, št. 2/02) se glasijo:
64.200 Telekomunikacije;
72.600 Druge računalniške dejavnosti;
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja;
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije;
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje;
91.120 Dejavnosti strokovnih združenj;
72.100 Svetovanje o računalniških napravah;
72.210 Razvoj in založba programskih paketov;
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje;
72.300 Obdelava podatkov;
72.400 Omrežne podatkovne storitve;
72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih

strojev ter računalniških naprav;
22.110 Izdajanje knjig;
22.150 Drugo založništvo;
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov.

(2) Javni zavod v okviru registrirane dejavnosti oprav-
lja naloge organiziranja, razvijanja in vodenja enotnega izo-
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braževalnega in raziskovalnega telekomunikacijskega
omrežja v Republiki Sloveniji, in sicer:

1. kot operater zaprtega telekomunikacijskega omre-
žja načrtuje, organizira in upravlja povezave med organiza-
cijami, ki so uporabniki telekomunikacijskih storitev javne-
ga zavoda in z drugimi telekomunikacijskimi omrežji v Re-
publiki Sloveniji in tujini;

2. razvija, organizira in nadzoruje storitve, ki jih nudijo
telekomunikacijska omrežja ter vodi, upravlja in izvaja za to
potrebne centralne aktivnosti, vključno z nabavo ali naje-
mom za to potrebne programske, materialne in komunika-
cijske opreme;

3. organizira in izvaja podporne, izobraževalne in sve-
tovalne aktivnosti;

4. upravlja slovenski internetni imenski prostor (do-
mena.SI);

5. zagotavlja članstvo in sodelovanje v ustreznih med-
narodnih organizacijah;

6. v okviru registrirane dejavnosti opravlja storitve v
notranjem in zunanjetrgovinskem prometu.

5. člen
Javni zavod opravlja naloge mednarodnega zastopa-

nja Republike Slovenije za zagotavljanje strokovnega in
tehničnega povezovanja s sorodnimi telekomunikacijskimi
omrežji v tujini.

6. člen
(1) Uporabniki storitev iz 1. in 2. točke drugega od-

stavka 4. člena so:
1. pravne in fizične osebe iz raziskovalne in visokošol-

ske sfere;
2. pravne in fizične osebe iz predšolske in šolske

sfere;
3. pravne in fizične osebe iz športne in kulturne sfere;
4. državni organi, povezani preko skupnega zaprtega

telekomunikacijskega omrežja;
5. organizacije, ki se pretežno financirajo iz javnih

sredstev;
6. humanitarne in druge nepridobitne organizacije.
(2) Splošni pravni akt o podrobnejših kriterijih za ugo-

tavljanje upravičenosti in pogoje uporabe storitev sprejme
upravni odbor javnega zavoda s soglasjem ustanovitelja.

7. člen
(1) Javni zavod v okviru programa dela javnega zavoda

izvaja kot javno službo program dejavnosti, ki predstavlja
podporo na področju informacijske in komunikacijske in-
frastrukture za izvajanje programov raziskovalne dejavno-
sti. Za izvajanje javne službe na področju raziskovalne de-
javnosti se v javnem zavodu oblikujejo infrastrukturne sku-
pine.

(2) Dejavnosti javnega zavoda so tudi:
1. storitve telekomunikacijskega omrežja za izvajanje

programov izobraževalne dejavnosti;
2. povezovanje telekomunikacijskega omrežja držav-

nih organov v internet;
3. izvajanje aplikativnega raziskovanja v okviru nacio-

nalnega programa, ki ureja raziskovalno dejavnost.
(3) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se opravljajo na

način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.

8. člen
Organiziranost javnega zavoda se določi s statutom.

9. člen
(1) Javni zavod opravlja dejavnosti tudi na trgu, in

sicer v obsegu in na način, določen z letnim programom
dela, ki ga sprejme upravni odbor.

(2) Javni zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti,
na katere da soglasje ustanovitelj.

IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

10. člen
(1) Organ upravljanja javnega zavoda je upravni od-

bor.
(2) Upravni odbor javnega zavoda šteje pet članov, ki

jih imenuje vlada, in sicer dva člana na predlog ministrstva,
pristojnega za znanost in šolstvo in dva člana na predlog
ministrstva, pristojnega za informacijsko  družbo. Enega
člana predlagajo delavci, zaposleni v javnem zavodu izmed
sebe.

(3) Upravni odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe
izvolijo člani upravnega odbora.

11. člen
(1) Naloge upravnega odbora so:
1. sprejemanje statuta javnega zavoda;
2. sprejemanje poslovnika o svojem delu;
3. sprejemanje letnega programa dela javnega zavo-

da ter spremljanje njegovega izvrševanja;
4. določanje finančnega načrta javnega zavoda;
5. sprejemanje zaključnega računa javnega zavoda;
6. predlaganje ustanovitelju spremembe ali razširitve

dejavnosti javnega zavoda;
7. dajanje ustanovitelju in direktorju predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih;
8. imenovanje in razreševanje direktorja javnega za-

voda;
9. imenovanje in razreševanje delovnih teles upravne-

ga odbora;
10. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, s

tem sklepom in statutom.
(2) Upravni odbor sprejema statut, letni program dela

in splošni pravni akt o podrobnejših kriterijih za ugotavlja-
nje upravičenosti in pogoje uporabe storitev, določa finan-
čni načrt ter imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda
s soglasjem ustanovitelja.

12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora je štiri leta.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom

in poslovnikom o delu upravnega odbora.
(3) Upravni odbor letno poroča ustanovitelju o delu

javnega zavoda v obliki letnih poslovnih in finančnih poro-
čil.

13. člen
(1) Delo in poslovanje javnega zavoda vodi direktor.
(2) Direktorja javnega zavoda se imenuje na podlagi

javnega razpisa, ki ga izvede upravni odbor.
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(3) Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
mora kandidat za direktorja imeti:

1. državljanstvo Republike Slovenije;
2. najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
3. specialistična znanja na področju telekomunikacij;
4. strokovne in organizacijske sposobnosti.
(4) Mandat direktorja je pet let. Po preteku mandata je

lahko ponovno imenovan.

14. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj s področja uporabniške-

ga, strokovnega, programskega in razvojnega dela ima
javni zavod strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavniki
uporabnikov.

(2) Pristojnosti, način izvolitve in delovanje strokovne-
ga sveta se določi s statutom.

V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO JAVNEGA ZAVODA

15. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,

javni zavod pridobiva:
1. iz državnega proračuna za izvajanje javne službe;
2. s plačili storitev javne službe s strani uporabnikov;
3. s plačili storitev za trg s strani naročnikov;
4. iz drugih virov.
(2) Sredstva iz proračuna Republike Slovenije za izva-

janje javne službe si javni zavod zagotovi s pogodbo o
izvedbi letnega programa dela, ki jo sklene z ministrstvom,
pristojnim za informacijsko  družbo.

16. člen
Javni zavod lahko, poleg sredstev iz prejšnjega člena,

pridobiva sredstva, potrebna za opravljanje svoje dejavnosti,
tudi iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.

VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA

DELO JAVNEGA ZAVODA

17. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča na predlog direktorja upravni odbor v so-
glasju z ustanoviteljem.

18. člen
O pokrivanju primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju

javne službe, odloča ustanovitelj na predlog upravnega
odbora. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za
trg, ustanovitelj ne krije.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V
PRAVNEM PROMETU

19. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v okviru re-

gistriranih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in ob-
veznostmi brez omejitev.

20. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti

javnega zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna
služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim javni
zavod upravlja.

(2) Za obveznosti javnega zavoda iz lastne dejavnosti
jamči javni zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Javni zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi

materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve
tega sklepa.

22. člen
(1) Upravni odbor javnega zavoda nadaljuje z delom

do imenovanja novih članov upravnega odbora.
(2) Direktor, vodstveni delavci ter delavci s posebnimi

pooblastili, imenovani pred sprejetjem tega sklepa, na-
daljujejo z delom do imenovanja po postopku in na način,
ki ga določajo zakon, ta sklep in novi statut.

23. člen
Javni zavod v roku 90 dni po uveljavitvi tega sklepa

uskladi statut.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o

ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mre-
ža Slovenije (Uradni list RS, št. 23/92).

25. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 691-07/2001-2
Ljubljana, dne 18. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1820. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in
določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

Za izvrševanje zakona o  družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83) je Vlada
Republike Slovenije na 139. dopisni seji dne 23. aprila
2002 sprejela

S K L E P
o valorizaciji nadomestila za invalidnost in

določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

I
Nadomestilo za invalidnost po zakonu o družbenem

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od 1.
aprila 2002 dalje 47.199,60 SIT.
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MINISTRSTVA
1821. Odredba o merilih za določanje povečane

nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge
posebne nevarnosti

Na podlagi 28. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS,
št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 – odl. US in 28/00) in
14. člena uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99,
99/99, 102/00 in 33/02) izdaja minister za obrambo

O D R E D B O
o merilih za določanje povečane nevarnosti

nastanka požara, eksplozije ali druge
posebne nevarnosti

1. člen
S to odredbo se določajo merila za določanje poveča-

ne nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge pose-
bne nevarnosti v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah,
ki morajo ustanoviti gasilsko enoto.

2. člen
Povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali

druge posebne nevarnosti predstavljajo vrste dejavnosti, ki
se opravljajo v posameznem podjetju, zavodu ali drugi orga-
nizaciji. Dejavnosti so razvrščene v šest kategorij, vsaki ka-
tegoriji pripada naslednje število točk:

Vrste dejavnosti Štev. točk

– kovinsko predelovalna dejavnost, predelava
negorljivih materialov 1
– lesna, konfekcijska, papirna in živilska
dejavnost 2
– gumarska in druga po požarni
ogroženosti podobna dejavnost, izdelava izdelkov
iz plastike, toplarne, termoelektrarne 3
– tekstilna industrija (predilnice, tkalnice) ter
druga kemična dejavnost, lakiranje z vnetljivimi snovmi 4

1822. Odredba o uvedbi melioracije na kompleksu,
imenovanem Namakalni sistem Vogršček –
severni krak – Hidrantno omrežje Šempasko
polje III

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 - odl. US, 1/99 - ZNIDC,
54/00 - ZKme, 68/00 - odl. US in 27/02 - odl. US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi melioracije na kompleksu, imenovanem

Namakalni sistem Vogršček – severni krak –
Hidrantno omrežje Šempasko polje III

1. člen
S to odredbo se uvede na kompleksu, imenovanem

Namakalni sistem Vogršček – severni krak – Hidrantno
omrežje Šempasko polje III, melioracija v skupni površini
557.606 ha.

2. člen
Melioracija se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih v

k.o. Šempas parc. št. 5516, 5517, 5518, 5519, 5520,
5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5530, 5531,
5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540,
5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5612, 5613, 5614,
5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623,
5624, 5625, 5626/1, 5626/2, 5626/3, 5735, 5736, 5737,
5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5744, 5745, 5746, 5747,
5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5756, 5757,
5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766,
5767, 5768, 5769, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777,
5778, 5781, 5785, 5786, 5790, 5792, 5793, 5794, 5795,

II
Dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu o  družbe-

nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb znaša od
1. aprila 2002 dalje:

– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri oprav-
ljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 26.971,20 SIT in

– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri oprav-
ljanju večine osnovnih življenjskih potreb 13.485,60 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 195-00/2001-2
Ljubljana, dne 23. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Vrste dejavnosti Štev. točk

– proizvodnja lakov, lepil in smol ter
skladiščenje vnetljivih tekočin in plinov 5
– proizvodnja eksploziva, proizvodnja
pirotehničnih izdelkov, proizvodnja električne
energije s pomočjo jedrske tehnologije 6

3. člen
Točke iz prejšnjega člena se upoštevajo pri določitvi

vrste gasilske enote in njene opremljenosti, ki jo mora orga-
nizirati podjetje, zavod ali druga organizacija.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-06-4/2002-1
Ljubljana, dne 16. aprila 2002.

dr. Anton Grizold l. r.
Minister

za obrambo
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5797, 5798, 5799, 5800/1, 5800/2, 5801, 5802, 5803,
5804, 5805, 5806, 5807 in 5808.

3. člen
Predvidena melioracijska dela na sistemu so: izved-

ba hidrantnega omrežja, razvodnega cevovoda, na-
makalne mreže ter hidrantnih jaškov.

4. člen
Investitorji melioracijskih del so lastniki zemljišč, na

katerih se uvaja namakanje, za njih pa po pooblastilih
izvaja investitorska dela Kmetijstvo Vipava, d.o.o., Ulica
Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.

5. člen
Po končani melioraciji prevzamejo vse obveznosti in

odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in
vzdrževanja namakalnega sistema investitorji.

6. člen
Po končani melioraciji je namakalni sistem, ki vk-

ljučuje primarno in sekundarno namakalno omrežje, v
celoti last investitorjev.

7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo melioracije

nosijo investitorji. Investitorji morajo vsa dela opraviti v
skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegih v
prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena organ-
izacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli.

8. člen
Investitorjem se nalaga, da pri nepremičninah iz

2. člena te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve odredbe
predlagajo zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v
zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem
katastru, pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Repub-
like Slovenije.

9. člen
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč na območju iz

2. člena te odredbe morajo po končani melioraciji poskr-
beti za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega
omrežja namakalnega sistema in zagotavljati sredstva za
vzdrževanje v sorazmerju s površino zemljišč, katerih last-
niki oziroma zakupniki so in ležijo znotraj sistema.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 329-09-1/2002
Ljubljana, dne 22. aprila 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

1823. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o računih ter o načinu vplačevanja in
razporejanja javnofinančnih prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o
Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS,
št. 48/94, odl. US 18/95, 58/95, sklep US 73/95),
5. člena zakona o organizaciji in delovnem področju mini-
strstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99, 30/01)
ter v zvezi z zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01) in z zakonom o financiranju ob-
čin (Uradni list RS, št. 80/94) izdaja minister za finance

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

računih ter o načinu vplačevanja in razporejanja
javnofinančnih prihodkov

1. člen
V odredbi o računih ter načinu vplačevanja in razpo-

rejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št.
81/94, 48/99, 74/99, 110/99, 37/00, 100/00,
125/00 in 78/01) se v 8. členu za odstavkom – Takse za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega oksida – do-
da novi odstavek, ki se glasi:

“Takse za obremenjevanje okolja:
1. na račun št. 840 – 83284 – taksa za obremenje-

vanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
2. na račun št. 840 – 832312 – taksa za obreme-

njevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.“

2. člen
V 12. členu se za zadnjim odstavkom doda besedilo,

ki se glasi:
“18. na račun št. 840 – 83307 – sredstva za vzdrže-

vanje melioracijskih sistemov.
Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov vpla-

čujejo pristojni davčni organi v breme svojih evidenčnih
prehodnih računov 846 na račun, ki je odprt pri agenciji
– podružnica Ljubljana, od tu pa se razporejajo v dobro
državnega proračuna.“

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 402-17/01
Ljubljana, dne 28. marca 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

1824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Urad-
ni list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance
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1825. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni
upravi

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o ra-
zmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96)
izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za
delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
napredovanju zaposlenih v državni upravi

1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v državni upravi

(Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97 in 67/01)
se črta drugi odstavek 5. člena.

2. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda “tri“ nadomesti

z besedo “dva“.

3. člen
Naslov 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izjemna napredovanja“.

4. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izjemoma lahko napreduje zaposleni, ki za najmanj

100% preseže skupno število točk, potrebnih za napredova-
nje za en plačni razred, in je nadpovprečno delovno uspe-
šen, in sicer hkrati za največ dva plačna razreda, pri čemer
je za vsako 100% preseganje števila točk možno napredo-
vati za en plačilni razred.“.

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

enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava

1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun,

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00,
2/01, 35/01, 62/01 in 105/01) se v enotnem kontnem
načrtu (Priloga I) naziv konta 4013 – Prispevek za poro-
dniško varstvo in podkonta 401300 – Prispevek za poro-
dniško varstvo, spremeni tako, da se glasi:

“4013 – Prispevek za starševsko varstvo
401300 – Prispevek za starševsko varstvo “.

2. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga

in storitev se odprejo naslednji novi podkonti:
“704717 – Taksa za obremenjevanje okolja zaradi

uporabe mazalnih olj in tekočin
704718 – Sredstva za vzdrževanje melioracijskih si-

stemov
704719 – Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odla-

ganja odpadkov. “

3. člen
Naziv konta 7100 – Udeležba na dobičku javnih po-

djetij in javnih finančnih institucij se spremeni tako, da se
glasi:

“7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij“

Naziv podkonta 710000 – Prihodki iz naslova udelež-
be na dobičku javnih podjetij se spremeni tako, da se glasi:

“710000 – Prihodki od udeležbe na dobičku in divi-
dend javnih podjetij“.

Naziv podkonta 710001 – Prihodki iz naslova udelež-
be na dobičku javnih finančnih institucij se spremeni tako,
da se glasi:

“710001 – Prihodki od udeležbe na dobičku in divi-
dend javnih skladov in javnih finančnih institucij.

4. člen
Naziv konta 7101 – Prihodki od udeležbe na dobičku

drugih podjetij in finančnih institucij se spremeni tako, da se
glasi:

“7101 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
drugih podjetij in finančnih institucij“.

Naziv podkonta 710100 – Prejete dividende iz naslova
finančnih naložb v podjetja se spremeni tako, da se glasi:

“710100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in divi-
dend drugih podjetij“:

Naziv podkonta 710101 – Prejete dividende iz naslova
finančnih naložb v finančne institucije se spremeni tako, da
se glasi:

“710101 – Prihodki od udeležbe na dobičku in divi-
dend finančnih institucij“.

5. člen
V okviru konta 7103 – Prihodki od premoženja se

odpreta nova podkonta, ki se glasita:
“710311 – Prihodki od podeljenih koncesij za rudar-

sko pravico
710312 – Prihodki od podeljenih koncesij za vodno

pravico“.

6. člen
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine se

odpre nov podkonto, ki se glasi:
“711128 – Pristojbine za razširjanje programskih vse-

bin“.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 402 – 1/01
Ljubljana, dne 19. marca 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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1826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in
financiranja projektov temeljnega in
aplikativnega raziskovanja

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za šolstvo,
znanost in šport

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

pogojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega

raziskovanja

1. člen
V pravilniku o pogojih in metodologiji izbora in finan-

ciranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja
(Uradni list RS, št. 21/01) se v 3. členu doda drugi
odstavek, ki se glasi:

“Odgovorni nosilec raziskovalnega projekta iz 18.b
in 18.c člena tega pravilnika je lahko tudi raziskovalec, ki
je na polno plačanem delovnem mestu v raziskovalnem
programu. Odgovorni nosilec raziskovalnega projekta ni
upravičen do plačila za delo iz projekta.“

2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki določa:
“Minimalni obseg temeljnega raziskovalnega projek-

ta je 1000 letnih raziskovalnih ur.

Minimalni obseg aplikativnega raziskovalnega pro-
jekta je 500 letnih raziskovalnih ur.

Obseg temeljnega podoktorskega raziskovalnega
projekta iz 18.c člena tega pravilnika je 1700 letnih raz-
iskovalnih ur cenovne kategorije B“.

3. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda “akterjev“ na-

domesti z besedo “uporabnikov“.
V četrti alinei drugega odstavka 4. člena se prva

črtica nadomesti z besedilom “a) da“.
V četrti alinei drugega odstavka 4. člena se druga

črtica nadomesti z besedilom “b) da so“.
V tretjem odstavku 4. člena se beseda “toda“ nado-

mesti z besedo “vendar“.

4. člen
V prvi alinei 14.1. točke prvega odstavka 8. člena se

beseda “registra“ nadomesti z besedo “evidence“.

5. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo “lahko“

nadomesti z besedo “po potrebi“.

6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Znanstveno zmožnost raziskovalcev za izvedbo

predlogov projektov temeljnega in aplikativnega razisko-
vanja se oceni z vidika raziskovalne usposobljenosti pro-
jektne skupine, in sicer glede na vrsto raziskovalnega
projekta“.

7. člen
Za 18. členom so dodajo 18.a, 18.b in 18.c člen, ki

se glasijo:

“18.a člen
Projektna skupina temeljnega raziskovalnega projek-

ta izkazuje usposobljenost, če:
1. odgovorni nosilec in ena tretjina aktivnih razisko-

valcev v projektni skupini izpolnjuje z zakonom določene
pogoje za odgovornega nosilca in:

– ima vsaj en znanstveni članek kot edini avtor ob-
javljen v zadnjih treh letih v mednarodno ugledni znan-
stveni reviji, opredeljeni v prvi, drugi, tretji in četrti točki
21. člena tega pravilnika ali ustrezno število člankov v
soavtorstvu;

– ima vsaj en citat v zadnjih petih letih;
– je sodeloval v mednarodnem znanstvenem projek-

tu v zadnjih treh letih,
2. raziskovalna oprema skupine zagotavlja izvedbo

projekta.

18.b člen
Projektna skupina aplikativnega raziskovalnega pro-

jekta izkazuje usposobljenost, če:
1. odgovorni nosilec in ena tretjina aktivnih razisko-

valcev v projektni skupini izpolnjuje z zakonom določene
pogoje za odgovornega nosilca in:

– ima vsaj en znanstveni članek kot edini avtor ob-
javljen v mednarodno ugledni znanstveni reviji v zadnjih

5. člen
V prvem odstavku 31.b člena se pred besedilom “višji

plačilni razred“ vstavi besedilo “prvi ali drugi“.

6. člen
Za drugim odstavkom 31.b člena se doda nov tretji

odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko

višji upravni delavec v primeru, da bi imel nižji količnik zaradi
razporeditve na drugo delovno mesto v istem ali drugem
organu, za katero je določen enak ali višji osnovni količnik,
oziroma zaradi imenovanja v drug naziv, za katerega je dolo-
čen enak ali višji osnovni količnik, obdrži količnik, ki ga je imel
na prejšnjem delovnem mestu oziroma v prejšnjem nazivu.“.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 12-05-012-04-14/2002-23
Ljubljana, dne 16. aprila 2002.

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za notranje zadeve

Soglašam! Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r. mag. Anton Rop l. r.

Minister Minister
za delo, družino in za finance
socialne zadeve
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petih letih, ki so opredeljeni v 1., 2., 3. in 4. točki 21. čle-
na tega pravilnika ali ustrezno število člankov v soavtor-
stvu;

– ima vsaj en citat ali patent v zadnjih desetih letih ali
izkazuje uspešno sodelovanje z uporabniki v zadnjih petih
letih,

2. raziskovalna oprema skupine zagotavlja izvedbo
projekta.

18.c člen
Projektna skupina temeljnega podoktorskega raz-

iskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:
1. je odgovorni nosilec vodja raziskovalnega progra-

ma, ki izkazuje nadpovprečne raziskovalne rezultate, ki
so opredeljeni v prvi in drugi alinei 18.a člena tega pravil-
nika;

2. je edini član projekta raziskovalec, ki je mlajši od
35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla
več kot tri leta ter se praviloma ni usposabljal v tej pro-
gramski skupini“.

8. člen
19. člen se črta.

9. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pri ocenjevanju znanstvene kakovosti se kot pomoč

uporabljajo tudi naslednji bibliografski kazalci znanstvene
uspešnosti za odgovornega nosilca in za vse raziskovalce
v projektni skupini, ki jih natančneje določijo znanstveno-
raziskovalni sveti:

a) Članki v revijah
1. znanstveni članki v revijah, ki jih indeksirajo zbirke

SCI, SSCI in A&HCI,
2. znanstveni članki v revijah zunaj SCI, ki jih vklju-

čuje Current Contents (CC),
3. znanstveni članki v revijah zunaj SCI in CC, vklju-

čenih v specializirano bazo,
4. znanstveni članki v osrednjih oziroma pomembnih

slovenskih znanstvenih revijah, ki niso vključene v zgor-
nje kategorije od 1. do 3. točke,

5. znanstveni članki v revijah, ki niso zajete v prej-
šnjih kategorijah,

6. kratek znanstveni prispevek v reviji, ki jo indeksi-
rajo zbirke SCI,

7. kratek znanstveni prispevek v reviji zunaj SCI,
vključenih v CC,

8. kratek znanstveni prispevek v reviji zunaj SCI in
CC, vključen v specializirano bazo,

9. kratek znanstveni prispevek v osrednji slovenski
reviji,

10. kratek znanstveni prispevek v drugih revijah.
b) Znanstvene knjige
1. znanstvena knjiga, izdana pri mednarodni znan-

stveni založbi,
2. poglavje v znanstveni knjigi, izdani pri mednaro-

dni znanstveni založbi,
3. znanstvena knjiga, izdana pri nemednarodni znan-

stveni založbi,
4. poglavje v znanstveni knjigi, izdani pri nemedna-

rodni znanstveni založbi.

c) Kongresne publikacije
1. v celoti objavljen prispevek na mednarodnem

znanstvenem srečanju,
2. v celoti objavljen prispevek na regionalnem oziro-

ma večnacionalnem znanstvenem srečanju,
3. v celoti objavljen prispevek na nacionalnem znan-

stvenem srečanju.“

10. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Pri razvrščanju predlogov projektov temeljnega in

aplikativnega raziskovanja na prednostno listo področja,
bo imel prednost predlagatelj, katerega projektna skupi-
na:

1. izkaže večji pomen predlaganega projekta za raz-
voj znanstvene discipline;

2. izkaže boljše kazalce znanstvene uspešnosti (ob-
jave in citati);

3. izkaže večje možnosti za uporabo rezultatov v
Republiki Sloveniji;

4. izkaže boljše aplikativne uspehe (vrednost in šte-
vilo pogodb ter sodelovanj in sofinanciranj z uporabniški-
mi organizacijami);

5. vključuje mlade raziskovalce, ki se po zaključe-
nem usposabljanju zaposlijo v uporabniški organizaciji;

6. izkaže večjo vključenost v mednarodna razisko-
valna omrežja;

7. izkaže večjo racionalnost pri uporabi raziskovalne
opreme in drugih stroškov.“

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

“Pri temeljnih raziskovalnih projektih imajo največjo
težo kriteriji iz 1., 2. in 6. točke, pri aplikativnih raziskova-
nih projektih pa kriteriji iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega
odstavka.“

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

11. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Predlagatelj ima v osmih dneh od prejema sklepa

pravico vložiti pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa.
V pritožbi mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih
vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavlje-
na merila za ocenjevanje prijav.“

V četrtem odstavku 29. člena se beseda “zahtevi“
nadomesti z besedo “pritožbi“.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 887/2002
Ljubljana, dne 12. aprila 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport
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1827. 6H]QDP�SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�]D�Y]GUåHYDQMH�JDVLOQLNRY 

1D� SRGODJL� ���� þOHQD� SUDYLOQLND� R� PLQLPDOQLK� WHKQLþQLK� LQ� GUXJLK� SRJRMLK� ]D� Y]GUåHYDQMH� URþQLK� LQ�
prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike 
6ORYHQLMH�]D�]DãþLWR�LQ�UHãHYDQMH 
 

S E Z N A M 

SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�]D�Y]GUåHYDQMH�JDVLOQLNRY 

I 
3RREODãþHQL� L]YDMDOFL� ]D� Y]GUåHYDQMH� JDVLOQLNRY�� NL� VR� SULGRELOL� SRREODVWLOR� R]LURPD� RGORþER� GR� ���� ���

2002 so: 
 

Zap. 
št. 

3RREODãþHQL�Y]GUåHYDOHF Serviser 
Tipi gasilnikov, za katere 

velja pooblastilo 
R]��RGORþED 

Št. in datum izdaje 
pooblastila 
R]��RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

1.  ALARM – Kozina, s. p. 
%UQþLþHYD��� 
�����/-8%/-$1$�ý518ý( 

Janez KOZINA ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-47/01 
20. 11. 2001 

20. 11. 2004 

2.  ALPETUR – POTOVALNA AGENCIJA 
d. d. 
Mirka Vadnova 8 
4000 KRANJ 

Rajko JENKO PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01/-13/01 
16. 7. 2001 

16. 7. 2004 

3.  AVTOMONT$ä$�– BUS d. o. o. 
Celovška cesta 180 
1000 LJUBLJANA 

Branko HORVAT 
'DUNR�0$7-$ä 
 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/48-99 
13. 8. 1999 

16. 9. 2002 

4.  BIS d. o. o. 
Primorska ulica 6 
3000 CELJE 

%RåLGDU�-85.2 
6UHþNR�02+25ý,ý 
 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD  
ITPP, Slovenija 

845-01-68/01 
8. 3. 2002 

8. 3. 2005 
 

5.  BORŠTNIK JANEZ k.d. 
Stranska pot I 1 c 
1290 GROSUPLJE 

Janez BORŠTNIK PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
GALLUS Slovenija 

845-01-9/01 
8. 8. 2001 

8. 8. 2004 

6.  BUTAN PLIN d. d. 
Verovškova ulica 70 
1001 LJUBLJANA 

1LNRODM�ý(321 
Anton KOROŠEC  
Štefan ROMŠAK 
Stanislav ŠLAJPAH 
-RåH�929. 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/41-99 
7. 5. 1999 

29. 5. 2002 

7.  CERTUS Avtobusni promet d.d. 
Linhartova ulica 22 
2000 MARIBOR 

Janez LAJH PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/3-00 
28. 2. 2001 

 

28. 2. 2004 

8.  CINKARNA CELJE d.d. 
6OXåED�]D�YDUVWYR�SUL�GHOX 
.LGULþHYD��� 
3000 CELJE 

0DUWLQ�6(1(*$ý1,. 
Zvonko KOSTAJNŠEK 
'UDJR�.8.29,ý 
6UHþNR�0$671$. 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-11/01 
16. 7. 2001 

16. 7. 2004 

9.  COLOR d. d. 
Cesta komandanta Staneta 4 
1215 MEDVODE 

Edi KOSEC 
$QWRQ�5(.,ý 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/49-99 
25. 10. 1999 

28. 8. 2002 

10.  CPV d.o.o. 
Tbilisijska 57 
1000 LJUBLJANA 

Boštjan KOREN 
Boštjan SLEMENŠEK 
 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
TO7$/��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-10/01 
28. 6. 2001 

23. 7. 2004 

11.  CPV, 
3RVORYQD�HQRWD�.RþHYMH 
7RPãLþHYD�F���� 
�����.2ý(9-( 

Rudolf KORDIŠ ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-12/01 
28. 6. 2001 

23. 7. 2004 
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Zap. 
št. 

3RREODãþHQL�Y]GUåHYDOHF Serviser 
Tipi gasilnikov, za katere 

velja pooblastilo 
R]��RGORþED 

Št. in datum izdaje 
pooblastila 
R]��RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

12.  DARMA d. o. o. 
Nazorjeva 7 
�����ý5120(/- 

-RåH�%2+25,ý 
Darko VARDIJAN 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD� 
GALLUS, Slovenija 

845-01-10/2002-03-28 
11. 3. 2002 

11. 3. 2005 

13.  ELAN d.d. 
Begunje 1 
4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM 

Slavko LANGUS PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-14 
21. 11. 2000 

 

21. 11. 2003 

14.  ETI ELEKTROELEMENT d. d. 
Obrezija 5 
1411 IZLAKE 

Ivan KONŠEK 
Miroslav DRNOVŠEK 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-16 
3. 11. 2000 

3. 11. 2003 

15.  GALLUS Gasilna oprema 
Selak Marjan, s. p. 
Novomeška cesta 17 
8310 ŠENTJERNEJ 

Marjan SELAK ITPP, Slovenija 
*/25,$��1HPþLMD 
GALLUS, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška  
727$/��1HPþLMD� 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-0143/01 
29. 11. 2001 

29. 11. 2004 

16.  GASILEC Zvonimir Karner, s. p. 
Ptujska cesta 355 
2000 MARIBOR 

Zvonimir KARNER 
Peter KARNER 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-59/01 
29. 3. 2002 

24. 12. 2004 

17.  GASILKO d.o.o. 
Meljska cesta 83 
2000 MARIBOR 

$OELQ�ä9$-.(5 
/HRQ�äVAJKER 

ITPP, Slovenija 
727$/��1HPþLMD 
*/25,$��1HPþLMD 
PASTOR, Hrvaška  
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01/40-99 
24. 1. 2002 

3. 4. 2002 

18.  GASILSKA ZVEZA BELTINCI 
âWHIDQD�.RYDþD�� 
9231 BELTINCI 

-RåHI�)(5ý$. 
&LULO�6(ý.$5 
Benjamin ŠOPOŠ 

PASTOR, Hrvaška 
GLORIA, NePþLMD 

848-01/00-17 
20. 11. 2000 

20. 11. 2003 

19.  GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA 
Gasilska cesta 2 
9250 GORNJA RADGONA 

Štefan FARTEK 
Drago VOGRINC 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD� 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-37/01 
29. 10. 2001 

 

11. 12. 2004 

20.  *$6,/6.$�=9(=$�*251-(�3262ý-( 
/DYULþHYD�XOLFD�� 
5220 TOLMIN 

Radovan HRAST 
6UHþNR�.5$-1,. 
Ivan PERVANJE 

ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-21/2002 
27. 3. 2002 

 

27. 3. 2005 

21.  GASILSKA ZVEZA ILIRSKA BISTRICA 
Trg maršala Tita 11 
6250 ILIRSKA BISTRICA 

)UDQF�%2â7-$1ý,ý 
Cvetko ROJC 
äHOMNR�-(1.2 
-DGUDQ�'(5(1ý,1 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-1/2002 
27. 3. 2002 

 

27. 3. 2005 

22.  GASILSKA ZVEZA LENDAVA 
Partizanska ulica 84 
9220 LENDAVA 

Janez BARBELJ 
-RåH�+259$7 

ITTP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-12/2002 
27. 3. 2002 

 

19. 3. 2005 

23.  GASILSKA ZVEZA POSTOJNA 
Ulica 1. maja 7 
6230 POSTOJNA 

Franc ANTLOGA 
$OHã�321,ä 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01/44-99 
5. 7. 1999 

5. 7. 2002 
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24.  *$6,/6.$�=9(=$�5$'(ý( 
Titova 16 
�����5$'(ý( 

$QWRQ�.$-,ý 
Peter KIŠEK 
Marjan NOGRAŠEK 
)UDQþLãHN�7,729â(. 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
A.B.M.VICTORIA, 
Italija 

845-01-18/01 
19. 3. 2002 

16. 7. 2004 

25.  GASILSKA ZVEZA RIBNICA 
Merharjeva ulica 1 
1310 RIBNICA 

Aleksander KOS ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-17/01 
24. 12. 2001 

24. 12. 2004 

26.  GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA 
.LGULþHYD�FHVWa 51 a 
4220 ŠKOFJA LOKA 

Metod JAMNIK 
-DQH]�35,02ä,ý 
 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-48/01 
18. 12. 2001 

21. 11. 2004 

27.  GASILSKI ZAVOD RAVNE NA 
KOROŠKEM 
Koroška cesta 13 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Ernest BEJEK 
Slavko PAAR 
VLQNR�6$/ý1,. 
Bojan ZAVRATNIK 
-RåH�*58%(5 
janko OSOJNIK 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD�
A.B.M.VICTORIA, 
Italija 

845-01-14/2002-03-28 
8. 3. 2002 

8. 3. 2005 

28.  GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE 
Savinjska cesta 35 
1420 TRBOVLJE 

6UHþNR�.(5,1 
Vili KEŠNAR 
Franc KOSEM 
Stojan PETEK 
Andrej SAJOVIC 
Andrej SAKELŠEK 
0DUMDQ�ä,%(57 

ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
 

845-01-56/01 
24. 12. 2001 

24. 12. 2004 

29.  GASILSKO DRUŠTVO MURSKA 
SOBOTA 
Cankarjeva ulica 75 
9000 MURSKA SOBOTA 

Franc CIPOT 
Milan VERDOT 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-58/2001 
24. 1. 2002 

 

24. 1. 2005 

30.   *$6,/6.2�5(â(9$/1$�6/8ä%$� 
KRANJ, p. o. 
Bleiweisova cesta 34 
4001 KRANJ 

-DQH]�$+$ý,ý� 
Marko MRŠEK 
Jernej AJDOVEC  
Peter NASTRAN 
äLND�$1721,-(9,û� 
7RPDå�129$. 
Janez BIZJAK  
Branko PFEIFER 
-RåH�ý$'(ä  
Marjan POLAJNAR 
9ODGR�ý(51(/ý� 
ýUWRPLU�35$35271,. 
Alojz GROS  
Janez PRESTOR 
Florijan GROS  
Anton RIBNIKAR 
Andrej HUDOBIVNIK  
Silvo ŠTIRN 
Franc JANC  
Andrej ŠTREMFELJ 
%ODå�.$3/(1,.� 
Miran ŠTULAR 
%RJRVODY�.$9ý,ý� 
Drago ŠUŠTAR 
0DWHM�.(-ä$5� 
-RåH�7(5$1 
Bojan KODER 
8URã�9$/,ý 
Miro KOZELJ  
7RPDå�9,/)$1 
Janez LANGERHOLC 
6WDQLVODY�ä/(%,5 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-63/2001 
29. 1. 2002 

 

29. 1. 2005 
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31.  GASILSKO REŠEVALNI CENTER 
$-'29âý,1$ 
Tovarniška 3h 
�����$-'29âý,1$ 

Dušan BATISTA 
%UDQNR�%2ä2ý 
%RJGDQ�*2'1,ý 
Benjamin KOPATIN 
Marko NAGLOST  
0HWRG�.29$ý 
Gabrijel MAKOVEC 
Boris ŠAPLA 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-3/01 
14. 5. 2001 

14. 5. 2004 

32.  GASILSKO REŠEVALNI CENTER  
NOVO MESTO 
Seidlova cesta 29 
8000 NOVO MESTO 

-RåH�ý(/,ý� 
Stanislav MARKELJC 
0LUDQ�ý(/,ý� 
Ladislav STARIHA 
-RåH�),â7(5  
Ivan TRAMTE 
-RåH�*$=92'$  
Hašim VRABAC 
Franc ILAR  
Franc ZALOKAR 
RobeUW�-$1(ä,ý  
$YJXVW�.2ý0$1  

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD� 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-65/2001 
29. 1. 2002 

 

29. 1. 2005 

33.  *$6,0$�/HRQDUGR�0DUNRYLþ��V��S� 
Nade Rajh 20 
9240 LJUTOMER 

/HRQDUGR�0$5.29,ý ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-5/2005 
25. 2. 2005 

25. 2. 2005 

34.  GEOPLIN d. o. o.  
Cesta Ljubljanske brigade 11 
1000 LJUBLJANA 

Branko HERCOG 
Anton KAPUN 
'XãDQ�.5ä$1 
Branko RUS 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-15/2002  
20. 3. 2002 

20. 3. 2005 

35.  GEPARD PLUS -�'52%1,ý��N�G� 
Pijava Gorica 39 
1291 ŠKOFLJICA 

Roman DOBNIKAR ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01/54-99 
12. 1. 2000 

12. 1. 2003 

36.  GOJKOŠEK DANIEL, s.p. 
Hajdoše 42b 
2288 HAJDINA 

Daniel GOJKOŠEK ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/56-99 
2. 3. 2000 

 

2. 3. 2003 

37.  GORENJE d. d.  
Partizanska 12 
3320 VELENJE 

Branko ANDREJC 
9LQNR�%5$ý,ý 
$OHNVDQGHU�ý$1ý 
Matej DOBNIK 
$OELQ�),-$9ä 
Stanislav GOLTNIK 
Aleksander JELEN 
Ivan JEVŠNIK 
Robert KRAJNC 
0DUWLQ�3(ý(ý1,. 
0DWMDå�52â(5 
Ervin ZAJC 
0DWMDå�ä(9$57 

ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
 

845-01-25/01 
12. 9. 2001 

12. 9. 2004 

38.  HELIOS d. o. o. 
.ROLþHYR�� 
1230 DOMä$/( 

Anton BERK 
Rudolf KLEMENC 
6WDQLVODY�.21ý$1 
Anton SLAPAR 
-RåH�-$5& 
%RJGDQ�3272ý1,. 
0DWMDå�+5,%$5 
Viljem PEVEC 

ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija 
GALLUS, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-19/01 
21. 8. 2001 

21. 8. 2004 
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39.  HTZ Velenje, I.P., d.o.o. 
Partizanska 78 
3320 VELENJE 

Milan GOLTNIK 
Milan GORJUP 
Viktor HRAST 
 

PASTOR, Hrvaška  
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD� 
ITPP, Slovenija 
GALLUS, Slovenija 

845-01-30/01 
15. 10. 2001 

 

15. 10. 2004 

40.  IMPOL d. d. 
Partizanska ulica 38 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

Anton GRACELJ 
Dušan LESKOVAR 
-RåH�/21ý$5,ý 
Zlatko MARTINI 
Franc POŠ 
Florjan RUBNIK 
Franc ZORKO 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
 

845-01/39-99 
31. 3. 1999 

3. 4. 2002 

41.  INTEGRAL, 
Promet in delavnice, d. d. 
Industrijska ulica 1 
9220 LENDAVA  

Tibor VEGI PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-18/2002-03-27 
20. 3. 2002 

20. 3. 2005 

42.  -$91,�=$92'�=$�=$âý,712�,1�
32ä$512�5(â(9$1-(�0$5,%25 
Cesta proletarskih brigad 21 
2000 MARIBOR 

-RåH�$8*8â7,1(5 
-RåH�ý(5,ý 
Beno DONKO 
Vladimir FRAS 
Franc GMEINER 
-RåHI�*2-ý,ý 
Tomislav HODNIK 
Vladimir KACJAN 
Franc KEKEC 
Andrej KNEHTL 
5DIDHO�.26$1,ý 
Robert VUTE 
'UDJXWLQ�.2=$5,ý 
-RåH�.85$'( 
Zvonko LENHART 
9ODGLPLU�0$ý(. 
Anton MARIN 
6WDQNR�0$7$-,ý 
0LODQ�02ä,5 
0LODQ�52%,ý 
-RåH�75ä$1 
-RåHI�9(5$1,ý 
Radko VOGRIN 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-24/01 
18. 9. 2001 

18. 9. 2004 

43.  JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA  
Vojkova cesta 19 
1000 LJUBLJANA 

Avguštin VERHOVEC ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-31/2002 
29. 3. 2002 

29. 3. 2005 

44.  Javni zavod za gasilsko in reševalno  
VOXåER�S��R�� 
GASILSKA ENOTA NOVA GORICA 
Sedejeva 9 
5000 NOVA GORICA 

Valter BONE 
-RåH�&27,ý 
-RåHI�%,=-$.� 
%RULV�ý8)(5 
Aldo FRATNIK 
Egon KOFOL 
Valentin KOMEL 
,JRU�.2ä/,1 
'HDQ�0$7(ä,ý 
Robert MIKLAVEC 
Evgen MILOST 
*RUDQ�32'95âý(. 
Rajko ŠIRCA  
Simon TRUŠNOVEC 
%HUQDUG�9,',ý 
Zlatko ZAJEC 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-39/01 
6. 12. 2001 

6. 12. 2004 
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45.  Javni zavod za gašenje in reševanje 
GASILSKA BRIGADA KOPER 
Ljubljanska cesta 6 
6000 KOPER 

(GR�%$%,ý 
Branko KOPRIVEC 
Darjo SILA  
7RPDå�=83$1 
6DQGL�.1(ý(9,ý 
Stanko LAZAR  
9LQNR�9,'(7,ý 
Denis GLAVINA 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIJA, 
Italija 

845-01-35/01 
15. 3. 2002 

 

15. 10. 2004 

46.  -$91,�=$92'�=$�32ä$512��
5(â(9$/12�,1�7(+1,ý12�6/8ä%2�
CELJE 
'HþNRYD��� 
3000 CELJE 

Zdravko CESTAR 
0DWLMD�ý8-(â 
Bojan FIŠTER 
Adolf JAKOP 
Vojko JAMNIKAR 
=RUDQ�.(-ä$5 
Robert KOLAR 
(GYLQ�.21-(',ý 
Franc KOPITAR 
Gorazd KVAS 
Albin LORBER 
'UDJR�0(6$5,ý 
(GYDUG�02ý$N 
Avgust PEVEC 
-RåH�3/(â1,. 
Igor RATAJC 
Anton ROBNIK 
Silvo ŠEŠKO 
Zlatko ŠUNKO 
Vladimir TAJNŠEK 
Ferdinand TOPOLE 
Dušan BELAK 
Robert NAPOTNIK 
Zdravko KOLAR 
Zdenko LUBEJ 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIJA, 
Italija 

845-01-67/01 
28. 3. 2002 

28. 3. 2005 

47.  Javno podjetje LJUBLJANSKI POTNIŠKI 
PROMET d.o.o. Sektor delavnice 
Celovška cesta 160 
1000 LJUBLJANA 

7RPDå�+5,%(5â(. ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-9 
21. 7. 2000 

21. 7. 2003 

48.  KAMNOLOM BOROVNIK d. o. o. 
Kopališka 14 
1410 ZAGORJE 

Marko BAJDA 
Simon GAJSER 
Slavko POGLAJEN 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-35/01 
25. 1. 2002 

 

25. 1. 2005 

49.  KEMIPLAS d. o. o.  
Dekani 3 a 
6000 KOPER 

OtLOLM�08=/29,ý PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/50-99 
25. 10. 1999 

25. 10. 2002 

50.  KOMPLAST d. o. o. 
Podsmreka 3 
1365 DOBROVA 

Janez DOLINAR 
0DUMDQ�)/25-$1ý,ý 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-21/01 
21. 8. 2001 

21. 8. 2004 

51.  KRKA, 
Tovarna zdravil, d. d. 
Šmarješka cesta 6 
8000 NOVO MESTO 

Janez BELE  
Dušan GORENC  
$ORM]�*5(*25ý,ý� 
Franc HRIBAR  
Anton KRMC  
Janez MEDJA  
Stane MEDJA  
Emil RIFELJ  
'UDJR�6,021ý,ý� 
Marjan ŠTANGELJ 
'XãDQ�8'29ý� 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-2 
14. 4. 2000 

14. 4. 2003 
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52.  LAMA d.d. 
Dekani 5 
6271 DEKANI 

'LQNR�1(=,ý 
 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-40/01 
12. 11. 2001 

12. 11. 2004 

53.  LEK, 
Tovarna farmacevtskih in  
NHPLþQLK�L]GHONRY��G� d. 
Kolodvorska cesta 27 
1234 MENGEŠ 

Janez HOJNIK  
Marjan KONCILIJA 
Dimitrij KRAJNC 
0DWMDå�1866'25)(5 
Lojze PODMILJŠAK  
Ivan STUPICA 
Franci ŠTEPEC  
Marjan URBAS 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/4-99 
3. 6. 1999 

11. 4. 2002 

54.  LITI podjetje za zaposlovanje invalidov, 
d.o.o. 
.LGULþHYD�� 
1270 LITIJA 

Rudi ŠTRUS PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-12 
27. 6. 2000 

27. 6. 2003 
 

55.  LMS, Franc Lampe, s. p. 
Luize Pesjakove 17 
1000 LJUBLJANA 

Franc LAMPE 
Bojan SAŠEK 

ITPP, Slovenija  
*/25,$��1HPþLMD 
VARNOST, Slovenija  
727$/��1HPþLMD 
GALLUS, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška  
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-29/01 
15. 10. 2001 

 

15. 10. 2004 

56.  LOŠKE TOVARNE HLADILNIKOV d.d. 
.LGULþHYD��� 
4220 ŠKOFJA LOKA 

Peter ŠKERJANC ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-5 
14. 8. 2000 

14. 8. 2003 

57.  MA-STR, servis gasilnih aparatov  
Marjan Strnad, s. p. 
0LNORãLþHYD�XOLFD�� 
�����'20ä$/( 

Marjan STRNAD ITPP, Slovenija 
GALLUS, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-69/01 
8. 3. 2002 

8. 3. 2005 

58.  Metod Urh, s. p. 
Kamna Gorica 10 
1380 CERKNICA 

Metod URH ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-26/2002 
29. 3. 2002 

29. 3. 2005 

59.  NAFTA Lendava d. o. o.  
Rudarska cesta 1 
9220 LENDAVA 

Janez BALLA  
Štefan RECEK 
)UDQF�*<85.$ý� 
7LERU�52ä0$1 
Laszlo HORVATH  
Štefan ŠIMON 
-RåH�-$./,1� 
Stanislav TKALEC 
Branko PAM,ý  
Štefan TOT 
Ignac PRENDL 
-RåHI�9,62ý1,. 
Ivan PRENDL  
(PLO�ä(5',1 
Milan PRŠA 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
 

845-01-62/2001 
24. 1. 2002 

 

24. 1. 2005 

60.  3(7(5�-85*/,ý�V��S� 
3XãþDYD��� 
8320 MOKRONOG 

3HWHU�-85*/,ý ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-28/01 
15. 10. 2001 

 

15. 10. 2004 

61.  PGD HRASTNIK MESTO 
Cesta 1. maja 55 
1430 HRASTNIK 

Slavko DRAKSLER 
Andrej FERK 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-16/01 
25. 10. 2001 

 

25. 10. 2004 

62.  PGD KAMNIK 
Livarska ulica 1 
1240 KAMNIK 

Marko JAZBINŠEK 
Filip LETNAR 
Filip LETNAR ml. 
Janez REPANŠEK 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD� 
GALLUS Slovenija 

845-01-52/01 
19. 12. 2001 

17. 1. 2005 
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63.  3*'�.2ý(9-( 
Roška cesta 10 
�����.2ý(9-( 

Anton KOMAT 
 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
GALLUS, Slovenija 

845-01-41/01 
29. 3. 2002 

29. 11. 2004 

64.  PGD MUTA 
Gasilska ulica 2 
2366 MUTA 

Vincenc SLEMNIK PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD� 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M.VICTORIA, 
Italia 

845-01-57/01 
6. 2. 2002 

6. 2. 2005 

65.  PGD NAZARJE 
=DGUHþND�FHVWD�� 
3331 NAZARJE 

Boštjan CIGALE 
 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-42/01 
19. 12. 2001 

 

19. 12. 2004 

66.  3*'�2502ä 
Ljutomerska cesta 1 
�����2502ä 

%UDQNR�3,17$5,ý 
Boris KOKOL 
0ODGHQ�98-,ý 
7RPDå�,0(529,ý 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD�
A.B.M.VICTORIA, 
Italia 

845-01/-15/01 
12. 7. 2001 

12. 7. 2004 

67.  PGD RAVNE NA KOROŠKEM 
Koroška cesta 13 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Dušan GRACELJ 
-RåH�./(0(1 
.DUHO�.8ý(- 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/18-98 
20. 1. 1999 

3. 4. 2002 

68.  PGD SEVNICA 
Kvedrova cesta 25 
8290 SEVNICA 

Robert OREŠEK 
Janko STOPAR 
'UDJR�ä1,'$5â,ý 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M.VICTORIA, 
Italia 

845-01-64/01 
12. 2. 2002 

12. 2. 2005 

69.  PGD SLOVENJ GRADEC 
.LGULþHYD�� 
2380 SLOVENJ GRADEC 

Tomo FELE PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
 

845-01/00-7 
16. 6. 2000 

16. 6. 2003 

70.  PGD SLOVENSKE KONJICE 
äLþND�FHVWD�� 
3210 SLOVENSKE KONJICE 

Avguštin HLASTEC ITPP, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
 

845-01/51-99 
25. 10. 1999 

4. 11. 2002 

71.  PGD SPODNJA IDRIJA 
Slovenska cesta 11 
5281 SPODNJA IDRIJA 

Ivan PETERNELJ 
 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD� 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-36/01 
14. 12. 2001 

20. 11. 2004 

72.  PGD STEKLARNA ROGAŠKA 
Ulica talcev 1 
3250 ROGAŠKA SLATINA 

-DQH]�3/$9ý$. ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-60/2001 
24. 1. 2002 

 

24. 1. 2005 

73.  PGD ŠENTJUR  
Ulica Antona Martina Slomška 2 
3230 ŠENTJUR  

Peter OBLAK 
Mirko ŠKORC 
Danilo MATUŠ 
*DEULMHO�%(/8ä,ý 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01/42-99 
23. 4. 2001 

9. 7. 2002 

74.  PGD TREBNJE 
Rimska cesta 33 
8410 TREBNJE 

-DQH]�0$5.29,ý ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01/53-99 
29. 12. 1999 

7. 1. 2003 

75.  PGD VELENJE 
äDURYD�� 
3320 VELENJE 

Igor ZUPAN 
0DNVLPLOMDQ�3$ý1,. 
Martin RAVNIKAR 
-RåH�â9(1(5 
Sebastjan KOPER 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
ITPP, Slovenija 
727$/��1HPþLMD 
A.B.M.VICTORIA, 
Italia 

845-01-5/01 
30. 5. 2001 

 

10. 5. 2004 

76.  PGD ZAGORJE – MESTO 
.LGULþHYa 11 a 
1410 ZAGORJE OB SAVI 

Slavko FLISEK 
Ladislav REBERŠEK 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-8/01 
24. 9. 2001 

30. 9. 2004 
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77.  PIGD JELOVICA  
.LGULþHYD��� 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 

3DMD]LW�&$.,û, 
Andrej PREMRU 
-RåH�583$5 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/99-57 
27. 1. 2000 

27. 1. 2003 

78.  PIGD TOVARNA MERIL SLOVENJ 
GRADEC 
Francetova 16 
2380 SLOVENJ GRADEC 

=YRQNR�32'3(ý$1 PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-4 
25. 5. 2000 

 

25. 5. 2003 

79.  PINUS, 
7RYDUQD�NHPLþQLK�L]GHONRY��G� d. 
Grajski trg 21 
�����5$ý( 

Boris BRODEJ PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/5-99 
28. 1. 1999 

3. 4. 2002 

80.  PLAMA – PUR d. d. 
Podgrad 17 
6244 PODGRAD 

Anton FRANK 
Gorgan KINKELA 
-DQH]�/,ý$1 
5DGR�720$ä,ý 
Anton ZORC 

ITPP, Slovenija 
 
PASTOR, Hrvaška 
GLORIA, NePþLMD 
 

845-01/47-99 
25. 10. 1999 

25. 10. 2002 

81.  POKLICNA GASILSKA ENOTA  
KRŠKO p. o. 
Tovarniška 19 
8270 KRŠKO 

6WDQLVODY�%8',ý 
Rudi PETEN 
0DUWLQ�720,ý 
-RåH�/(9,ý$5 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD� 
GALLUS, Slovenija 

845-01-50/01 
6. 12. 2001 

19. 12. 2004 

82.  POKLICNO GASILSKI REŠEVALNI  
SERVIS d. o. o. 
&HVWD�åHOH]DUMHY��� 
4270 JESENICE 

Zdenko BAHUN 
Darko DIMITROV 
,YDQ�'5$*,ý(9,ý 
Milan DUBRAVAC 
Jure JERŠIN 
5REHUW�.(-ä$5 
Marko KLINAR 
Janez KOBENTAR 
-RåHI�.29$ý 
0DWLMD�.29$ý 
Robert PREŠEREN 
6WDQLVODY�921ý,1$ 
Peter ZUPAN 

ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
 

845-01-20/01 
24. 9. 2001 

15. 11. 2004 

83.  32ä$51$�=$âý,7$�5$'29/-,&$�G��R��
o. 
Gorenjska cesta 31 
4240 RADOVLJICA 

Jani PODREPŠEK  
 
 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01/43-99 
21. 6. 2000 

24. 4. 2002 

84.  33�,1*�,QåHQLULQJ�SRåDUQH�SUHYHQWLYH 
0$7-$ä�%$-*27��V�S� 
Toledova ulica 17 
2342 RUŠE 

0DWMDå�%$-*27 PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-55/01 
24. 12. 2001 

24. 12. 2004 

85.  RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJE, 
Javni zavod 
Kolodvorska 2 
1000 LJUBLJANA 

Branko VIDIC 
-DQH]�0$5.29,ý 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
ITPP, Slovenija 

845-01/00-18 
12. 12. 2000 

12. 12. 2003 

86.  REVOZ d. d. 
Belokranjska cesta 4 
8000 NOVO MESTO 

-RåH�%(1.,ý PASTOR, Hrvaška 845-01-8/2002-03-28 
8. 3. 2002 

17. 3. 2005 

87.  ROMAN MURŠEC, s. p.  
Varilstvo, svetovanje in zastopanje 
Jurovska cesta 7 
2230 LENART 

Roman MURŠEC 
Roman MURŠEC ml. 
Franc LAKNER 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
GALLUS, Slovenija 

845-01-2/2002 
8. 3. 2002 

14. 3. 2005 

88.  SALONIT ANHOVO – gradbeni 
materiali d.d. 
Vojkova ulica 1 
5210 ANHOVO 

Davorin KRAVOS 
Viljem KOFOL 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-15 
30. 8. 2000 

30. 8. 2003 
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89.  SAVA TIRES d. o. o. 
Škofjeloška cesta 6 
4502 KRANJ 

-DQH]�ý51,/(& 
-RåH�'(5/,1. 
Branko FIRBAS 
Bojan HOJNIK 
Miro SUŠNIK 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01/13-98 
19. 4. 1999 

19. 4. 2002 

90.  SERVIS GASILNE OPREME 
Peter Petek, s. p. 
Zechnerjeva 3 
2250 PTUJ 

Peter PETEK ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-9/2002 
8. 3. 2002 

8. 3. 2005 

91.  SERVIS GASILNIH APARATOV  
)UDQþLãHN�0DOHULþ��V��S� 
/RþND�FHVWD��� 
�����ý5120(/- 

)UDQþLãHN�0$/(5,ý 
Avgust MUC 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
TOTAL, 1HPþLMD 

845-01-3/2002 
8. 3. 2002 

8. 3. 2005 

92.  SERVIS GASILNIH APARATOV RUPNIK 
BOJAN s.p. 
Medvedje Brdo 56 
1373 ROVTE 

Bojan RUPNIK ITPP, Slovenija 845-01-6/01 
14. 5. 2001 

14. 5. 2004 

93.  SERVIS GASILSKIH APARATOV IN 
TOPLOVODNIH NAPRAV 
Andrej Štraus, s. p. 
Rogaška cesta 3 
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH 

Andrej ŠTRAUS ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
A.B.M.VICTORIA, 
Italia 

845-01-27/2002-04-02 
28. 3. 2002 

28. 3. 2005 

94.  SERVIS IN IZDELAVA GASILSKE 
235(0(�%2ä,ý1,.�=YRQNR�V�S� 
Hotinjska cesta 76 
2312 OREHOVA VAS 

=YRQNR�%2ä,ý1,. 
Vlado KOLAR 

ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-22/01 
28. 9. 2001 

30. 9. 2004 

95.  SINET HRASTNIK d. d. 
Grajska pot 8 
1430 HRASTNIK 

-RåH�)5$1.29,ý 
Marinko ZGONJANIN 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-38/01 
15. 11. 2001 

15. 11. 2004 

96.  SINT d.o.o. 
Nova Cerkev 95 
3203 NOVA CERKEV 

-DQH]�-(ä 
0DWHM�85â,ý 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-8 
21. 7. 2000 

21. 7. 2003 

97.  SINTAL d. d. 
Zaloška 143 
1000 LJUBLJANA 

Janez CIRAR 
Marjan PILKO  
Boris SAJEVIC  
%RMDQ�52ä0$1� 
Ludvik HROVAT 
 

ITPP, Slovenija  
VARNOST, Slovenija 
GALLUS, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-54/01 
17. 12. 2001 

17. 12. 2004 

98.  SKIGA, Marko Paternoster, s. p. 
Breg pri Litiji 40 
1270 LITIJA 

Marko PATERNOSTER ITPP, Slovenija  
VARNOST, Slovenija  
*/25,$��1HPþLMD 
PASTOR, Hrvaška  
GALLUS, Slovenija  

845-01-33/01 
15. 10. 2001 

 

15. 10. 2004 

99.  6/29(16.(�ä(/(=1,&(�– Centralne 
delavnice Ljubljana, d. o. o.  
Zaloška cesta 217 
1000 LJUBLJANA 

%RJGDQ�(9'-(1,ý 
Bogdan ŠTIH 
'XãDQ�720â,ý 
Boris ZAFRED 
Zvonimir PONIKVAR 
Bojan PROSEN 
Miroslav BAJEC 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-1-1 
26. 3. 2001 

1. 4. 2003 

100.  6/29(16.(�ä(/(=1,&(��&HQWUDOQH�
delavnice Ljubljana, d..o.o., Proizvodnja 
Maribor 
Kurilniška 8 
2000 MARIBOR 

Edvard PLETERŠEK 
'DQLOR�)25â71(5,ý 
Ivan KRAJNC 
Fredi HAJNC 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-1-2 
20. 2. 2001 

1. 4. 2003 

101.  SMARTY d. o. o. 
Pot heroja Trtnika 34 
1261 LJUBLJANA 

Igor PIPUŠ ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-46/01 
19. 12. 2001 

 
 

20. 11. 2004 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 38 / 29. 4. 2002 / Stran 3777 
 
 

Zap. 
št. 

3RREODãþHQL�Y]GUåHYDOHF Serviser 
Tipi gasilnikov, za katere 

velja pooblastilo 
R]��RGORþED 

Št. in datum izdaje 
pooblastila 
R]��RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

102.  SPOJKA, d. o. o. 
3URåLQVND�YDV��� 
3220 ŠTORE 

%UDQNR�75ä$1 PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-14/01 
4. 7. 2001 

11. 7. 2004 

103.  SVILANIT Tekstilna tovarna d.d. 
 Kovinarska cesta 4 
1241 KAMNIK 

'UDJR�0(-$ý PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-7/01 
30. 5. 2001 

30. 5. 2004 

104.  SVIT, 
Ivan Zolar, s. p. 
Izdelava in servis mehanizacije 
Natašina pot 1 a 
2250 PTUJ 

Ivan ZOLAR ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/46-99 
13. 8. 1999 

28. 8. 2002 

105.  TDR – Metalurgija d. d. 
Tovarniška 51 
2342 RUŠE 

0LUVDG�&512/,ý� 
%RåR�-$01,.$5� 
Miroslav VALCL 
Marjan VIDMAR  
-DQH]�0$ý(. 
Milan TERTINEK  
Bojan HVALEC 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-31/01 
15. 10. 2001 

 

15. 10. 2004 

106.  TERMOELEKTRARNA BRESTANICA  
d. o. o. 
Cesta prvih borcev 18 
8280 BRESTANICA 

)UDQF�ý(5.8ý� 
Anton HRIBERŠEK 
=YRQNR�-$1.29,ý� 
,YDQ�.8.29,ý 
Martin SLONJŠAK 
-RåH�=$.â(. 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/55-99 
29. 12. 1999 

7. 1. 2003 
 

107.  TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE d.o.o. 
2E�åHOH]QLFL��� 
1420 TRBOVLJE 

Oto BOKAL 
,JRU�%8ý(9(& 
Darjan LEBAR 
Pavel NEMET 
Marjan PLAHUTA 
Drago PRAŠNIKAR 
%RãWMDQ�6(1ý$5 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-6 
25. 5. 2000 

25. 5. 2003 

108.  TOSAMA d.d., Vir 
âDUDQRYLþHYD��� 
�����'20ä$/( 

Herman ŠLIBAR 
6WDQNR�*5ý$5 
Igor NOVAK 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/00-11 
26. 5. 2000 

26. 5. 2003 

109.  75ý(.�	�&2��G��Q��R� 
,åDQVND�FHVWD�����D 
1000 LJUBLJANA 

,JRU�75ý(. ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
727$/��1HPþija  

845-01-4/01 
15. 5. 2001 

14. 5. 2004 

110.  7UJRYLQD�]�QHåLYLOL�� 
$1721�=$*2ä(1��V��S� 
Ljubija 121 
3330 MOZIRJE 

$QWRQ�=$*2ä(1 ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-4/2002 
28. 3. 2002 

28. 3. 2005 

111.  TVT STORITVE d. o. o. 
PreradRYLþHYD��� 
2000 MARIBOR 

0LUDQ�ý(51( PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-17/2002-03-27 
19. 3. 2002 

19. 3. 2005 

112.  UNIVAR d. o. o. 
Regentova 3 
6280 ANKARAN 

%RMDQ�*5(*25,ý 
Edvard ŠEGULA 

ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
TOT$/��1HPþLMD 
A.B.M. VICTORIA, 
Italija 

845-01-23/01 
31. 8. 2001 

 

31. 8. 2004 

113.  VABACO VAROVANJE d. o. o. 
Lendavska 5 a 
9000 MURSKA SOBOTA 

Milan BALAŠKO 
6UHþNR�)(/.$5 
6WDQNR�'ä8%$1 
Mihael ZIŠKO 

PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-61/2001 
24. 1. 2002 

24. 1. 2005 

114.  VARGAS-AL d. o. o. 
Tovarniška cesta 10 
�����.,'5,ý(92 

Danilo HERTIŠ 
Zvonko KORES 
-RåHI�085$7$ 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-49/01 
23. 11. 2001 

19. 12. 2004 
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115.  VARNOST MARIBOR d. d. 
.UDOMHYLþD�0Drka ul. 5 
2000 MARIBOR 

%RåLGDU�/(â1,.  
Darko LOVRENC  
Matej MEDVED  
Ivan SISINGER 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-32/01 
15. 10. 2001 

 

15. 10. 2004 

116.  VARNOST SPLOŠNI SERVIS d.d. 
Ljubljanska 45 
1421 KAMNIK 

Marko HORVAT ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
727$/��1HPþLMD 
GALLUS, Slovenija 

845-01-26/01 
12. 9. 2001 

12. 9. 2004 

117.  VARNOST GASILSKI SERVIS d.o.o 
 Koprska 94 
1000 LJUBLJANA 

7RPDå�-$1.29,ý 
0LODQ�3$9/29,ý 
Janez VAMPELJ 
=YRQNR�=83$1ý,ý 
 

ITPP, Slovenija  
GL25,$��1HPþLMD 
VARNOST, Slovenija  
727$/��1HPþLMD 
PASTOR, Hrvaška 

845-01-45/01 
29. 10. 2001 

 

23. 11. 2004 

118.  VIATOR & VEKTOR d. d. 
Dolenjska cesta 244 
1000 LJUBLJANA 

-RåH�=51(& ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-11/2002 
8. 3. 2002 

8. 3. 2005 

119.  9]GUåHYDQMH�LQ�VHUYLVLUDQMH�JDVLOQLNRY 
“VESELICA”, 
Rudi Hrastar, s. p. 
Pot na Veselico 30 
8330 METLIKA 

Rudi HRASTAR 
Rudolf HRASTAR 

ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 
 

845-01-27/01 
24. 9. 2001 

30. 9. 2004 

120.  ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU, d.d. 
RKRULþHYD�XOLFD���D 
1000 LJUBLJANA 

0DUNR�9,ä,1 ITPP, Slovenija 
PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01-51/01 
19. 12. 2001 

19. 12. 2004 

121.  ='5$9,/,âý(�52*$â.$�- Servisne 
GHMDYQRVWL��9]GUåHYDQMH�LQ�YUWQDUVWYR��
d.o.o. - v likvidaciji 
Zdraviliški trg 15 
3250 ROGAŠKA SLATINA 

Edvard CVETKO PASTOR, Hrvaška 
*/25,$��1HPþLMD 

845-01/99-52 
27. 1. 2000 

15. 10. 2002 

122.  ZELENI VAL Štruklec k. d. 
Maslejeva ulica 6 
�����'20ä$/( 

,YDQ�675$ä,âý$5 ITPP, Slovenija 
VARNOST, Slovenija  
PASTOR, Hrvaška 
GLORIA, NemþLMD 
727$/��1HPþLMD 

845-01-44/01 
14. 12. 2001 

14. 12. 2004 

 
II 

7D�VH]QDP�SRREODVWLO�R]LURPD�RGORþE�YHOMD�GR�SUHNOLFD�R]LURPD�GR�GDWXPD��QDYHGHQHJD�QD�SRREODVWLOX�
R]LURPD�RGORþEL� 

 
Št. 845-00-17/2002-1 
Ljubljana, dne 16. aprila 2002. 

 
%RMDQ�äPDYF l. r. 

Direktor 
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1828. Seznam SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�]D�L]YDMDQMH�SRåDUQHJD�YDURYDQMD 

1D� SRGODJL� SUDYLOQLND� R� SRJRMLK� ]D� L]YDMDQMH� SRåDUQHJD� YDURYDQMD� �8UDGQL� OLVW� 56�� ãW�� ������� REMDYOMD�
0LQLVWUVWYR�]D�REUDPER��8SUDYD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�]DãþLWR�LQ�UHãHYDQMH 
 

S E Z N A M 

SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�]D�L]YDMDQMH�SRåDUQHJD�YDURYDQMD 
 

I 
,]YDMDOFL��SRREODãþHQL�]D� L]YDMDQMH�SRåDUQHJD�YDURYDQMD��NL�VR�SULGRELOL�SRREODVWLOR�R]LURPD�RGORþER�GR�

31. 3. 2002 so: 
 

Zap. 
št. 

Izvajalec 
Izvajalci v sprejemnem 

centru 
,]YDMDOFL�IL]LþQHJD�YDrovanja 

Št. in datum 
izdaje pooblastila 
R]LURPD�RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

1.  AGENCIJA ZA VARNOST 
d. o. o. 
Narpelj 31 
8270 KRŠKO 

0DWMDå�%5$ý81 
7RPDå�02ý,91,.� 
0LUDQ�=(0/-,ý 
0DWMDå�=83$1ý,ý 
Andrej BURJA 
-RåH�32ä81 
Damjan PINOZA 
-RåH�=83$1ý,ý 
,JRU�3,17(5,ý 
 

Boštjan PIRC 
Damjan PINOZA 
6LPRQ�3(7$1,ý� 
Smiljan HRIBERŠEK 
,JRU�957$ý1,. 
-RåH�.2=,1& 
Aleš REDENŠEK 
,]WRN�.29$ý 
Mitja STERGAR 
Denis GRAHEK 
9HOLERU�6,0,ý 
Dušan PETELINC 

845-05/6-96 
10. 7. 2001 

28. 3. 2002  

2.  ATRAN d. o. o.  
Obrtniška ulica 7 
6000 KOPER 

Ivo RATOŠA 
Loris VILER 
-DQNR�-85-$9ý,ý 
6HEDVWMDQ�626,ý 
'DPLU�/,â,ý 

Ivica HREOREŠEN 
Robert PROSEN 
Denis OBAD 
Boris KODARIN 
Elvio KRAMPF 

845-05/11-98 
3. 2. 1999 

3. 2. 2004  

3.  DEMANT VARNOST d.o.o. 
äHlezna cesta 14 
1000 LJUBLJANA 

5RPDQ�â8â7$5â,ý 
Igor BRVAR 
$WLI�'-85'-(9,ý 
Marko OKORN 
Ante GAŠPAR 

Igor OGRIN 
Goran GRABARAC 
0DWHM�0,-$729,ý 
9ODVWLPLU�98-,129,ý 

845-05/00-7 
3. 4. 2001 

3. 4. 2006 samo na 
objektih 
Termo- 

elektrana 
toplarna 
Ljubljana 

4.  DIZAKO ZAVAROVANJE 
d. o. o. 
Cesta prvih borcev 8 
�����%5(ä,&( 

Milan AJSTER 
Robert VIDMAR 
Igor BALON 
$OMRãD�ý(51(/ý 

Ivo OGOREVC  
5REHUW�0$5.,ý� 
Joško KOMLJANC  
Damir PRELEC 

845-05/1-98 
10. 7. 1998 

 

10. 7. 2003  

5.  EFEKT, 
9DURYDQH�SUHPRåHQMD�LQ�
ljudi, d. o. o. 
Ronkova 4 
2380 SLOVENJ GRADEC 

/MXELFD�92ä,ý 
6LOYR�6$/ý1,. 
0DUNR�ý(91,. 
9HONR�85â,ý 
Bojana KRAJNC 
Borut HOVNIK 

Marjan LEDINEK  
Alojz KOROŠAK  
Miran KOROŠAK  
Marko JAKOB  
Marko KRALJ  
-RåH�*(50� 
Alojz KRIVOGRAD 

845-05/2-97 
1. 9. 1997 

1. 9. 2002  

6.  ),7��IL]LþQR�LQ�WHKQLþQR�
varovanje 
Ljubljana, d. d. 
Mestni trg 7/II 
1000 LJUBLJANA 

Ciril BLAJ 
Boris CILENŠEK 
$PEURå�'(ý0$1 
Marko ZAJC 

,JRU�'(ý,16.,� 
'XãDQ�ä80(5� 
Josip FOJS  
%UDQNR�.25',ý� 
-RYR�7$',ý 

845-05/5-98 
7. 1. 1999 

7.1. 2004  

7.  FORTUNA d.o.o. 
Nasipi 45 
1420 TRBOVLJE 

0DUMDQ�3$/ý,ý� 
Igor PODLESNIK  
Zlatko KLENOVŠEK 
 

+DVR�.$5$.$6$129,ý� 
6XOHMPDQ�6$/.,ý� 
0LGKDW�+$'529,ý� 
Leon KLEN  
äLYRMLQ�-$12â(9,ý� 
0LUDOHP�,%5,ý 

845-05/00-4 
9. 2. 2001 

9. 2. 2006  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 
Izvajalci v sprejemnem 

centru 
,]YDMDOFL�IL]LþQHJD�YDrovanja 

Št. in datum 
izdaje pooblastila 
R]LURPD�RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

8.  G – 7,  
'UXåED�]D�YDURYDQMH��G��R��R�� 
Špruha 33  
I.O.C Trzin 
1236 TRZIN 

Goran CARL 
6DãR�+2ý(9$5 
Robert KORENE 
Jure BOLTA 

3HWHU�0$-(5,ý� 
äDUNR�-85$6� 
äLJD�=83$1ý,ý� 
Peter KUTNAR  
Oto PLUT  
$GROI�67$5,ý� 
+DUL�67$1,ý� 
0DWMDå�ý2ä� 
Sašo KORENE  
Aljoša VIDA  
Franc TONI  
Andrej KUHAR  
Tomislav MALOVRH  
)UDQF�%5$'$ý 
Marko BAŠKOVEC  
Damjan KRANJC  
Andrej LIPOVEC  
,JRU�â7()$1ý,ý� 
Drago ABERŠEK  
0DUNR�0,+(/,ý� 
-RåH�08529(&� 
=RUDQ�32.5$-ý(9,ý� 
Roman ŠTEH  
Marjan NOVAK  
Rado JAPELJ  
%RãWMDQ�75ý(.� 
,]LGRU�./$1ý$5� 
Aleš MAIER 
0ODGHQ�3(5.29,ý 
Matej TESNER  
0LODQ�0$5.29,ý� 
Gorazd MAIER  
Marjan ŠKVORC  
Stane ŠPEC  
Marjan BIZJAK  
0DUNR�520$1,ý� 
%RMDQ�%(6/,ý� 
Robert HUDNIK  
Gregor KRAJNIK  
'XãDQ�%81,ý� 
'DUNR�%(5729,ý� 
$QGUHM�%$0%,ý 

845-05/7-97 
8. 1. 1998 

8. 1. 2003  

9.  GORENJE Gospodinjski 
aparati d.d. 
Partizanska 12 
3320 VELENJE 

Mihael VOLMUT  
Aleksander ZEP  
Zmago KRISTAN  
Vojko VREŠAK  
Beno TRAP 
 

Ferdinand TOŠ 
Iztok JEROMEL 
0DWMDå�381*$571,. 
-RåH�-$9251,. 
Bogdan VIŠNAR 
7RPDå�/(9(5 
Sebastijan ŠIMEK 
)UDQF�9(5%8ý 
Boris OSTRUH 
7RPDå�05$9/-$. 

845-05/2-99 
5. 2. 2001 

 

6. 7. 2004  

10.  GRUP 4 SECURITAS d.o.o. 
Stegne 21 
1000 LJUBLJANA 

%RUR�-$.29ý,ý 
*RUD]G�*/2%2ý1,. 
Miran ZADRAVEC 
Slavko ŠALAMUN 
-RåH�=9(5 

(OGLQ�)$=/,û 
$OHQ�3$/ý,ý 
7RPDå�.5$1-(& 
Bojan MAŠERA 
7RPDå�32ä*$- 
Gašper KARLIN 
Robi ŠKOFIC 

845-05/1-99 
1. 2. 2000 

4. 3. 2004  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 
Izvajalci v sprejemnem 

centru 
,]YDMDOFL�IL]LþQHJD�YDrovanja 

Št. in datum 
izdaje pooblastila 
R]LURPD�RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

11.  HWA RANG d. o. o. 
Cesta na Roglo 11a 
�����=5(ý( 

Ferdinand KROŠL 
Boštjan POGOREVEC 
(UYLQ�./$1ý1,. 
(PLQ�'85$.29,ý 
Davorin NOVAK 

%UDQNR�-$1ä,ý 
9DKLG�'5$3,ý 
Anton KVAC 
Davorin NOVAK 
Ferdinand KROŠL 
Boštjan POGOREVEC 
(UYLQ�./$1ý1,. 
(PLQ�'85$.29,ý 
Maksimiljan Kristjan PIRŠ 

845-05/10-98 
4. 2. 1999 

4. 2. 2004  

12.  INTER ALARM alarmni 
sistemi, d.o.o. 
Kraigherjeva 19a 
2230 LENART 

Robert HORVAT 
9ODGR�9,â,ý 
Aleš SATLER 
Simon KUMER 
 

6WDQNR�3/$1,1â,ý 
Damjan PREGL 
Dejan KUMER 
-DQH]�./$-'(5,ý 
Danilo ILJAVEC 
Zvonko OSTERC 
-RåH�=$08'$� 
Roman GRUŠOVNIK  
%UDQNR�ý$51, 
%RãWMDQ�.26$-1ý� 
Emil KLEMENT  
Andrej VAŠ 

845-05/00-2 
13. 9. 2000 

13. 9. 2005  

13.  INTERTRONICS d.o.o. Nova 
Gorica Gradnikove brigade 9 
5000 NOVA GORICA 

6HEDVWMDQ�$5ý21� 
Vojmir SLOKAR 
$QGULMD�'5$â.29,ý 
,YDQ�75$038ä 
Damir CLOCCHIATTI 
 

Boštjan LIý(5� 
Dejan BERGINC  
0LUR�(5=(7,ý� 
0DWMDå�267$1(.� 
(GYDUG�âý85. 
Darjo RIJAVEC 
0HWRG�ý(51,*2- 
Dušan BIRSA 
Tomislav TROJAR  
$OHã�ý(+29,1 
6DãR�'$9729,ý 
Franc WOLHAR 
Leon DROLE 
Damjan RUTAR  
.ODYGLM�/,38âý(.� 
Aleš KENDA  
Walter DIENSTMAN  
Rudolf TROHA  
Vladimir MARKŠ 
Ivan KRAVANJA  
6WRMDQ�0$95,ý 

845-05/3-99 
9. 10. 2000 

9. 10. 2005  

14.  ,675$�*��'UXåED�]D�
varovanje, d.o.o. 
Ulica Sergeja Mašere 7 
6000 KOPER 

Bojan JENKO 
Edi JERMAN 
5REL�.567,ý 
Ivan ŠVERKO 
 

+XVHLQ�+$'ä$/,ý 
Dejan KUMAR 
Robert STROPNIK 
%UDQNR�9,1.29,ý 
Pavel BAJC 

845-05/00-1 
15. 5. 2000 

15. 5. 2005  

15.  KANJA – PROTECT d. o. o. 
Šercerjeva 22 
4240 RADOVLJICA 

äHOMNR�.5$-& 
0LKD�20$129,ý 
Marko MESOJEDEC 
Sebastjan STRAŠNIK 
Marjan MARIN 
 

7RPDå�,6.5$� 
Robert URH  
Vinko NOVAK  
*RMNR�0,/29$129,ý� 
0LUR�/(/,ý� 
9LNWRU�ý5ý(.� 
7RPDå�â7(5.� 
Sebastjan BREZOVEC  
Miha ROPRET  
Bojan LEMUT 

845-05/6-98 
11. 1. 1999 

11. 1. 2004  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 
Izvajalci v sprejemnem 

centru 
,]YDMDOFL�IL]LþQHJD�YDrovanja 

Št. in datum 
izdaje pooblastila 
R]LURPD�RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

16.  
 

./-8ý� 
9DURYDQMH�SUHPRåHQMD�LQ�
prevozi vrednosti, d. o. o. 
Za gradom 11 
5280 IDRIJA 

Erik LOGAR 
5REHUW�(5ä(1 
Kristjan BRUS 
-RåH�/,38ä,ý 
Silva REJC 

Borut ZORZUT  
5REHUW�(5ä(1� 
Aleksander REVEN 
 

845-05/8-97 
25. 5. 1998 

25. 5. 2003  

17.  OBAD – SD d. o. o. 
Vojkova 63 
1000 LJUBLJANA 

Branko VERDENIK 
Igor PLEVEL 
Drago KOGLAR 
Branko BARLE 
,YDQ�-(ä29,7$ 
 

Marko DEBELJAK 
Gorazd PEVEC 
5REL�32329,ý 
Andrej PRAŠNIKAR 
DraguWLQ�,9$129,û 
Stanko ZALETEL 

845-05/4-99 
23. 7. 1999 

23. 7. 2004  

18.  PARKS 1 d. o. o. 
Dunajska 158 
1000 LJUBLJANA 

Adriano BUCOVAZ 
)UDQFL�7RPDå�%85*(5 
0DUMDQ�.,5,ý 
=RUDQ�.29-$1,ý 
7RQL�5$ý1,. 

3ULPRå�32'%(9â(.� 
Rafko Rafael PIRC  
Simon PLEVEL  
)UDQF�3$1ý85� 
Aleš KUHELJ  
Stanko ZAJC  
Vito GERGOREC 

845-05/7-98 
11. 1. 1999 

11. 1. 2004  

19.  PROSIGNAL d. o. o. 
Lava 6 a 
3000 CELJE 
 

5REHUW�$57,ý 
%RULV�ý(51(/ý 
Marjan MIKOLA 
0DWMDå�9(5. 
Boštjan ZORIN 
=ODWNR�ä85%, 
Darko KOLAR 
,YDQ�02ý1,. 

Stanko ANDERLE  
$OHNVDQGHU�ý(51(/ý� 
Andrej LESKOVŠEK  
*RUD]G�02ý1,.� 
Robert OBLAK  
'HMDQ�3(7529,ý� 
Igor PISK  
Friderik HRIBERNIK 

845-05/2-98 
8. 7. 1998 

8. 7. 2003  

20.  PROTECT-INFRA d. o. o 
Gosposvetska cesta 86 
2000 MARIBOR 

Igor RAMPIH 
)UDQF�ý(+ 
'DUNR�./(0(1ý,ý 
Gregor KRAJNC 
=RUDQ�-85,ý 
Emil KLEMENT 
Zvonko MERC 

Zdravko TOBIAS 
Martin ŠULC 
Emil KLEMENT 
Marko ERDELJAN 
)UDQF�ý(+ 
Igor FEKONJA 
Ivan FEKONJA 
Janez REBEC 
5REHUW�%5.,ý 
=RUDQ�-85,ý 
Janez ZUPANC 
Boštjan PETEK 
'XãDQ�0(6$5,ý 
0LãR�.$ý,ý1,. 
7RPDå�â87 
Slavko ŠUMANDL 
9ODGLVODY�3$1,û 
$QWRQ�.25$ä,JA 
'DUNR�./(0(1ý,ý 
Tomislav DOMITAR 
Zvonko VOVKO 
Boris KOROŠEC 
Branko KOROŠEC 
Gregor KRAJNC 
Egon LAPANJA 
,YDQ�7(7,ý.29,ý 
Ivan ml. FURMAN 
Bojan JAUŠOVEC 
Franci HIMELRAJH 
Bojan PRAPROTNIK 
-RåHI�ä0$9& 
Daniel PELC 
Aleš ŠILEC 
Gregor KNEZ 
Dušan ŠKERBOT 

845-05/3-96 
13. 12. 2000 

5. 5. 2002  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 
Izvajalci v sprejemnem 

centru 
,]YDMDOFL�IL]LþQHJD�YDrovanja 

Št. in datum 
izdaje pooblastila 
R]LURPD�RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

Stanko HEBAR 
Dejan TREP 
Andrej VAŠ 
Davorin IVANUŠA 
0LUDQ�ý(/$1 
Robert RIMELE 
.ULVWLMDQ�.29$ý,ý 
-DQNR�0(=1$5,ý 
'HMDQ�3/(ý.2 
Edvard HRIBERŠEK 
0LWMD�)/25-$129,ý 
$ORM]�$0%52ä� 
Vlado ŠEGULA 
Ignac EDELSBRUNER 
Boštjan FRIC 

21.  PROTEKT d. o. o. 
Seidlova 5 
8000 NOVO MESTO 

Franjo BREZOVAR 
$OHã�5,%,ý 
)UDQF�0$95,ý 
Roman VIDMAR 
Bojan TRBANC 

Bojan TRBANC  
Feliks PETRIC  
7RPDå�0$5(1ý(� 
Aleš KUMER  
-RåH�=$3/$7$5� 
-RåH�*25(1&� 
Dušan HAJDINJAK  
$QGUHM�8/(3,ý 

845-05/8-98 
11. 1. 1999 

11. 1. 2004  

22.  RIVAL VTS d. o. o. 
Glonarjeva 8 
1000 LJUBLJANA 

Mateja PRIJATELJ  
Bojan SELEVŠEK 
Peter KUŠAR 
Marko TRIBUŠON 
Robert ŠTUHEC 
 

%RUXW�/8ä$5� 
Rok ŠALAMON 
6DãR�0$5.29,ý 
Sebastjan DOMITAR 
Borut PIVEC  
(GR�/$7,ý� 
Christian MORGENSTERN 
Karmen BAJC 
Andrej ŠALEJ 
6UHþRN�3ISEK 
Marjan DORNIK 
0LOLYRM�5$/(7,ý 
Pavel BAJC 
Andrej ŠTAVAR 
0DWHYå�6$929,ý 
David BAJC 
Stojan ADAM 
0DUMDQ�%(5*2ý 
Ladislav ŠAJN 
'DPMDQ�9$/(1ý,ý 
Aleš MATKO 
0DWMDå�651(/ 

845-05/9-98 
20. 3. 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 2. 2004  

23.  SAMO d.o.o. 
Reboljeva 9 
1000 LJUBLJANA 

Anton VEBER 
Darko FELDIN 
Tomi ŠARLAH 
äLJD�.26,51,. 
Boštjan BAN 
 

Ivan SIVKA 
Peter SLEMENJAK 
Bogdan ULBING 
0DWHM�-85.29,ý 
Darko TRAUNER 
Jure HOCHKRAUT 
Boštjan BAN 

845-05/00-3 
12. 12. 2000 

12. 12. 2005  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 
Izvajalci v sprejemnem 

centru 
,]YDMDOFL�IL]LþQHJD�YDrovanja 
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R]LURPD�RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

24.  SAVOY SECURITY 
LJUBLJANA d.o.o. 
7UåDãND�� 
1000 LJUBLJANA 

6UHþNR�6(ý1,. 
0DWMDå�./$1ý$5 
6ODYNR�*$ý,ý 
0LORã�=$5,ý 
Danijel LAZAR 
Peter KOŠIR  

)UDQF�*25â,ý 
=RUDQ�3(7.29,ý 
1HQDG�0,â,ý 
6DYR�=$5,ý 
'DPMDQ�.2ä(/- 
5XGL�32'5ä$- 
6YHWR�%2-,ý 

845-05/00-5 
2. 4. 2001 

2. 4. 2006 samo na 
objektih 
7REDþQD�
Ljubljana 

25.  SINET, 
Podjetje za storitev in 
proizvodnjo, d.d. 
Grajska pot 8 
1430 HRASTNIK 

Andrej KNAP 
Igor ZAVRAŠEK 
=RUDQ�0$7(â,ý 
+LQNR�02ý,/$5 
Marko KORITNIK 
Tadej LOGAR 

5DMNR�525,ý� 
Lado MATEKELJ  
$OHã�ä,%(57� 
Adam TURNŠEK  
Roman VIDMAR  
0LWMD�-$5.29,ý 

845-05/4-97 
1. 9. 1997 

1. 9. 2002  

26.  SINTAL CELJE d.d. 
,SDYþHYD��� 
3000 CELJE 

0DULMD�),675,ý� 
Stanislav MALGAJ 
Klemen MEDVED  
0DWHMD�08â,ý 
Simon REZAR 

Milan BENETEK  
Stane GRAD  
Janez GRADIŠNIK  
Jure JEZERNIK  
Boštjan ŠMERC 

845-05/4-98 
20. 2. 2001 

 

8. 7. 2003  

27.  SINTAL d. d. 
Zaloška cesta 143 
1000 LJUBLJANA 

Anton AVBAR 
$ORM]LM�ý(51( 
0DWMDå�ý(51( 
-RåH�ý23 
7RPDå��(51$ý 
Davorin KOKOL 
Sebastjan KOLENC 
Tadej KOLENC 
Henrik KORELC 
7DQMD�.25(1ý,ý 
0DWMDå�.5$/- 
Bogomir OPEKA 
7RPDå�3$/0(5 
$QGUHM�3(ý(91,. 
Andrej PILKO 
Anton PISTOTNIK 
Jernej PLANOVŠEK 
%RJRPLU�52%,ý 
Boris SAJEVIC 
-RåH�â.$)$5 
0DWMDå�9,'*$- 
+HUPDQ�ä$8&$5 

Andrej ARKO 
Andrej BAN 
0DWMDå�%(5%$5' 
$QWRQ�%(5ý21 
Valter BITENC 
Marjan BOLHAR 
Marjan BORŠTNJAK 
Gregor CIZERLE 
%RULV�'(632729,ý 
Miro DROBNER 
Matija FERJAN 
Franc GALIN 
Andrej GREDAR 
Igor GROŠELJ 
Sebastjan HAUPTMAN 
Ignac HORVAT 
'XãDQ�,/,ý 
Borut INTIHAR 
Drago ISKRA 
Peter JAKOŠ 
Andrej JAMNIK 
Janez JENKO 
Boštjan JERE 
3ULPRå�-(9â(9$5 
Marjan KNIFIC 
0ODGHQ�.2&-$1ý,ý 
Damjan KOŠMRLJ 
Janez KOTNIK 
6UHþNR�.5$1-(& 
Boštjan KREBELJ 
Rok KRISTAN 
Robert .5ä,â1,. 
-RåH�.850$1â(. 
&LULO�/(1$5ý,ý 
-RåH�/,38ä,ý 
9ODGLPLU�/23$7,ý 
Brane MACELE 
Ernest MAGERL 
Vojko MAKOVEC 
Anton MARKO 
$QWRQ�0$7-$ä,ý 
0DUNR�0,57,ý 
5XGL�02ý1,. 

845-05-6/01 
20. 3. 2002 

 

20. 3. 2007  
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Izvajalec 
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Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

Miro MRAMOR 
Dejan MRKUN 
)LNUHW�08-,û 
Boris OBREZA 
Drago OKROGAR 
Davor PAJK 
Franc PETEK 
Marjan PILKO 
Borut PIRNAT 
Dušan PLAHUTA 
Stojan PLAHUTNIK 
-XUH�3/(ý1,. 
Robert POTOKAR 
Rok REŠEK 
Dušan RUPAR 
Lojze RUPNIK 
Franci SEŠEK 
Dimitrij SILA 
Janez SKUBIC 
Tomislav SMOLNIKAR 
Janko SOTOŠEK 
Miran SRAKA 
$OHã�67$0(129,ý 
Ludvik ŠKRAJNAR 
Robert ŠTRAVS 
Marjan ŠTRUKELJ 
6ORERGDQ�â87,ý 
Anton ŠVIGELJ 
Sandro TARMON 
Denis TERŠEK 
Vojko VIDMAR 
Peter ZDRAVEC 
$OHNVDQGHU�ä,'$1(. 
Borut ZAJC 
Viktor ZALAR 
Samo ZORKO 

28.  TVT STORITVE d. o. o. 
3UHUDGRYLþHYD��� 
2000 MARIBOR 

Branko BEZJAK 
-RåH�3/(7ERŠEK 
Iztok LEDINEK 
=YRQNR�ä85$1 
%UDQNR�38ý1,. 
Branko CVIRN 
 

Vlado PUŠENJAK  
Stanko KEREC  
'UDJR�ý(51ý(&� 
0LURVODY�%(/29,ý� 
Janez FUREK 
Zlatko KODRIN  
0LUDQ�ý(51(� 
Franci SLEJKO  
Marjan KRAJNC 

845-05/6-97 
8. 7. 1998 

8. 7. 2003  

29.  VABACO VAROVANJE 
d. o. o. 
Lendavska 39 
9000 MURSKA SOBOTA 

Robert GRAJ 
Štefan VOROŠ 
Zdravko STOLNIK 
Aleksandra VITEZ 
Kristjan PETERKA 
Marjan ŠIMON 
-RåHI�-$8. 
1LNROD�%$5,ý(9,ý 
Ferdo KOLAR 

6UHþNR�)(/.(5� 
6WDQNR�'ä8%$1� 
Zvonko TUŠAK  
Marjan MIR  
Martin LUTHAR  
Danilo HORVAT  
Andrej HAVAŠI  
Giuseppe CARUSO 
 

845-05/3-97 
18. 11. 1997 

18. 11. 2002  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 
Izvajalci v sprejemnem 

centru 
,]YDMDOFL�IL]LþQHJD�YDrovanja 

Št. in datum 
izdaje pooblastila 
R]LURPD�RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

30.  VARNOST CELJE d. d. 
0LNORãLþHYD�� 
3000 CELJE 

'DUNR�),675,ý 
0DULMD�),675,ý 
Konrad FRECE 
%RåLGDU�32%,5. 
Simon REZAR 

Stanislav MALGAJ  
Klemen MEDVED  
Viktor LESKOVŠEK 
0DWMDå�675$96 
Boštjan ŠMERC 

845-05/4-98 
8. 7. 1998 

08. 7. 2003  

31.  VARNOST KOPER d. o. o.  
podjetje za varovanje 
SUHPRåHQMD 
Ferrarska ulica 10 
6000 KOPER 
 

=YRQNR�%$%,ý 
0DUMDQ�32+$-$ý 
�LQR�62/'$7,û 
Marko DEKLEVA 
Mitja SLUGA 

'DULM�9(ä1$9(5 
'HQLV�%(1ý,ý 
Maurizio ŠTURMAN 
Danijel KERT 
Bojan�'2',ý 
,YDQ�ý(1'$. 
Matej VODOPIJA 
Boris SABADIN 
Damir POLJAK 
Dušan DOBRILA 
Darko SLAVEC 
Bojan PRODAN 
9ODGLPLU�.$.29,ý 
)UDQF�%(51(7,ý 
Zdenko BREMEC 
1H]LU�$1'5(-$â,ý 
Davor LOKAS 
.ODYGLMR�3(ý$5 
(JRQ�/295(ý,ý 
Stanislav REBULA 
%RMDQ�.2ý(9$5 
Miroslav ŠRIMPF 

845-05/5-99 
26. 8. 1999 

26. 8. 2004  

32.  VARNOST KRANJ d.d. 
.UDQMVND�YDUQRVWQD�GUXåED 
Bleiweisova 20 
4000 KRANJ 

Valentin SAJOVEC  
Borut KUTNJAK  
Vladimir LACKO  
Aleš LIKAR 
 
 

0DWMDå�-$9251,.� 
Marko PERHAVEC  
Krešimir TROHA  
âSHOD�-(ý1,.� 
Janez GABER  
Branko VODOPIVEC 

845-05/9-97 
2. 2. 2000 

8. 1. 2003  

33.  VARNOST LJUBLJANA d. d. 
Trg OF 13 
1000 LJUBLJANA 

Ivan LEBAN 
Tadeja ŠLOSAR 
9HVQD�$/,%$%,ý 
Peter JAVOR 
0LOHQD�ý(50(/- 
%ULJLWD�*58%,ý 
6ODYNR�9$8327,ý 
0DUNR�6,021ý,ý 
Boris DEMŠAR 
Andrej PINTAR 
 

Franc PERME 
Gorazd HOSTIý.$� 
Mihael KROTKO  
Leon GERDEN 
Dušan ZAGOREC 
Peter JAVOR 
Nedeljko BENCAN 
9LOLMHP�62%2ý$1 
Tadej MAROLT 
Nikoaj ŠVELC  
äHOMNR�12929,ý 

845-05/6-99 
25. 1. 2002 

07. 10. 2004  

34.  VARNOST MARIBOR d. d. 
.UDOMHYLþD�0DUND�� 
2000 MARIBOR 

Branko BEZJAK 
Branko CVIRN 
Milan EKART 
Iztok LEDINEK 
-RåH�3/(7(5â(. 
%UDQNR�38ý1,. 
Danilo RUES 
Borut VASA 
Borut VITEZ 
=YRQNR�ä85$1 
 

Milan GRADIŠNIK 
Boštjan INTIHAR  
Aleksander FUREK  
Danilo GOMBOŠI  
Andrej PUŠAVER  
Branko ŠIJANEC  
'DQLHO�%2529,ý� 
ýHGRPLU�38/.2� 
Zlatko GAMZE  
-RåHI�85/(%  
Stanislav KRANER  
Zlatko VOGRINEC  
Geza GERGOREC  
$QGUHM�.29$ý,ý� 
Feliks FUREK  
0LURVODY�=83$1,ý� 
,YDQ�0(*/,ý� 

845-05-3/2001 
28. 1. 2002 

 

28.1.2007  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 
Izvajalci v sprejemnem 

centru 
,]YDMDOFL�IL]LþQHJD�YDrovanja 

Št. in datum 
izdaje pooblastila 
R]LURPD�RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

Marjan FEKONJA  
Franc KLASINC  
Ivan ERTL  
0LURVODY�%(/29,ý� 
Marjan BEZJAK  
-RåH�%2*9(� 
'UDJR�ý(51ý(&� 
Bojan DEBEVŠEK  
Branimir FURLER  
Janez FLUHER  
Marjan GOLOB  
Boštjan HORVAT  
Zlatko KODRIN  
Marjan VERNIK  
0LUNR�9,'29,ý� 
Rajmund KREPFL  
%UDQNR�+$%-$1,ý� 
Boris KALOH  
(GL�/8*$5,ý� 
-RåH�0/$.$5� 
-RåHI�)8.6� 
,JQDF�=83$1,ý� 
Matija HOLC  
Franc VANTUR  
Miran TEMENT 
Franjo REBERNAK  
-DQH]�.29$ý,ý 
BrankR�38ý1,.� 
Janez PUŠNIK  
Dejan HORVAT 
Edvard SMEJ  
Drago ŠKERLAK  
Štefan HORVAT  
Boris SITAR  
%UDQNR�.253,ý� 
Aleš LENART  
0DWHM�0$5,ý� 
Zvonko MERC  
9ODGLPLU�08+,ý� 
Vladimir PUŠENJAK  
Aleš ŠILEC  
Anton ŠUT  
Drago TOPLAK  
Rudolf TOPOLOVEC  
Stanko WEINGERL  
Goran ZAVRŠNIK 

35.  9$51267�9,ý�S��R� 
Koprska 94 
1000 LJUBLJANA 

Marjan GRUDEN 
5DMNR�0/$.$5,ý 
Aleksander JANC 
Franc BAŠA 
Tomislav ZAGORC 
 

Branko FEKONJA  
6XYDG�)$7,ý� 
Ivan KLEMEN  
Franc KOTNIK  
Slavko MAROLT 
Drago NOVAK 
Aleš�3$9/29,ý 
Drago RECEK  
Štefan WAGNER 
Ivan ZAJEC 

845-05/3-98 
22. 6. 1998 

22.6. 2003  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 
Izvajalci v sprejemnem 

centru 
,]YDMDOFL�IL]LþQHJD�YDrovanja 

Št. in datum 
izdaje pooblastila 
R]LURPD�RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila oz. 
RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

36.  VARPOS, podjetje za 
varovanje, poizvedovanje in 
storitve d.o.o., Cesta Andreja 
Bitenca 68 
1000 LJUBLJANA 

1LNROD�%$5,ý(9,ý 
Mile JURIC  
Franci KECELJ  
Marko TRIBUŠON  
MatejD�/$â,ý� 
Avguštin TROP  
Karmen BAJC  
%RUXW�/8ä$5 

Andrej GOLOB  
6WDQLVODY�./(0(1ý,ý� 
=GUDYNR�)$ä21� 
5DãLG�+$'ä,ý� 
Jani KOREN  
=YRQNR�0$5.29,ý� 
Janez PLAVEC  
Stojan TUŠAR  
Anton GERBEC  
Anton MARKO  
âWHIDQ�%$5%$5,ý� 
Jovan BATAS 
âHILN�'ä$)(529,ý� 
5XGL�)25âý(.  
'DQLOR�.$,ý� 
Andrej KUNSTELJ  
0LODQ�0,+(/,ý� 
Ludvik MIŠKO  
Dušan OVEN  
Rafko PIBERNIK  
Branko PLEVNJAK  
6UHþNR�5$'2-(9,ý� 
6WHYDQ�720,ý� 
%RULYRMH�9,'$.29,ý� 
äLYRUDG�98/29,ý� 
9RMNR�=83$1ý,ý 

845-05/5-96 
15. 5. 2000 

14. 7. 2003  

37.  XASTOR d.o.o. 
Poreber 1 a 
1241 KAMNIK 

Pavla ŠUŠTAR  
Igor ŠUŠTAR  
Dušan PLAHUTA  
%RULV�.5$3(ä� 
*RUD]G�65(ý1,. 

%RMDQ�-29$129,û� 
Damijan URANKAR  
Aleš JERE  
Andrej HRIBAR 
 

845-05/9-99 
18. 1. 2000 

18. 1. 2005  

38.  GYMCO SECURITY d.o.o. 
TPC Lucija 
Obala 114 
3257252ä 

Klavdija ABRAM 
ZOREC  
Borut GORNJEC  
Simon MIRKOV  
-DVPLQ�20$129,ý� 
6WMHSDQ�6.2ý$-,ý 

$GLV�%2â1-$.29,ý� 
=YRQNR�ý2+� 
6HEDVWMDQ�*5,ä21� 
Matej KNEZ  
Danijel MAURO  
Lean REVALICO - PEGAN 

845-05/00-6 
9. 1. 2001 

 

9. 1. 2006  

 
II 

7D�VH]QDP�SRREODVWLO�R]LURPD�RGORþE�YHOMD�GR�SUHNOLFD�R]iroma do datuma, navedenega na pooblastilu 
R]LURPD�RGORþEL� 

 
Št. 845-00-17/2002-1 
Ljubljana, dne 16. aprila 2002. 

 
%RMDQ�äPDYF l. r. 

Direktor 
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1829. 6H]QDP�SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�]D�SUHJOHGRYDQMH�LQ�SUHL]NXãDQMH�YJUDMHQLK�VLVWHPRY�DNWLYQH�SRåDUQH�]DãþLWH 

1D� SRGODJL� ���� þOHQD� SUDYLOQLND� R� SUHJOHGRYDQMX� LQ� SUHL]NXãDQMX� YJUDMHQLK� VLVWHPRY� DNWLYQH� SRåDUQH�
]DãþLWH��8UDGQL�OLVW�56��ãW��������LQ������� objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
]DãþLWR�LQ�UHãHYDQMH 
 

S E Z N A M 
SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�]D�SUHJOHGRYDQMH�LQ�SUHL]NXãDQMH�YJUDMHQLK�VLVWHPRY�DNWLYQH�SRåDUQH�

]DãþLWH 
 

I 
,]YDMDOFL��SRREODãþHQL�]D�SUHJOHGRYDQMH�LQ�SUHL]NXãDQMH�YJUDMHQLK�VLVWHPRY�DNWLYQH�SRåDUQH�]DãþLWH��NL�VR�

pridobili pooblastilo do 31. 3. 2002, so: 
 

Zap. 
št. Izvajalec 7HKQLþQL�SUHJOHGQLN 

Številka in datum 
izdaje 

pooblastila oz. 
RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila 

R]��RGORþEH�GR 

1.  EKOSYSTEM, Zavod za varstvo pri delu in varstvo 
okolja 
Meljska cesta 56 
2000 MARIBOR 

=RUDQ�â8729,ý  
Samo DVORŠAK 
6WRMDQ�%5.,ý  
'HMYL�58ä,ý 

845-03-2/01-2 
20. 7. 2001 

 

20. 7. 2006 

2.  (/,7$�,�%��HOHNWURSURMHNWLUDQMH��LQåHQLULQJ��
svetovanje, trgovina, d.o.o. 
Kosovelova 4 b 
�����6(ä$1$ 

,YR�%/$ä(9,ý 
Marjan OREL 

845-03-5/01 
29. 3. 2002 

 

29. 3. 2007 

3.  INSPEKT Ljubljana d.d. 
-DNãLþHYD�� 
1000 LJUBLJANA 

Borut KOKOLJ 
%UDQNR�9,'29,ý 

845-03/99-1 
15. 3. 2000 

15. 3. 2005 

4.  IVD Maribor p.o.  
Valvazorjeva ulica 73 
2000 MARIBOR 

Gorazd JEROMEL 
Janko MERC 
Alojz PEINKIHER 
0LKDHO�ý2./ 
Darko KRUDER 
Ivo JESENIK 

845-03/00-1 
13. 7. 2000 

13. 7. 2005 

5.  ,=2/,5.$��3RåDUQL�LQåHQLULQJ�G��R��R� 
Kranjska cesta 2 
4240 RADOVLJICA 

%UDQNR�*(5ý$5 
Andrej SRNA 

845-03/00-3 
21. 11. 2000 

21. 11. 2005 

6.  SVD d.o.o. PIVKA, varnost pri delu��SRåDUQR�
varstvo 
Kolodvorska 9a 
6257 PIVKA 

,YR�%/$ä(9,ý 
Marjan OREL 

845-03/2-96 
23. 10. 2001 

 

8. 7. 2002 

7.  ZAVOD RS ZA VARSTVO PRI DELU 
%RKRULþHYD���D� 
1000 LJUBLJANA 

Robert SEVER 
3DYHO�.$9ý,ý 

845-03/00-2 
12. 12. 2000 

12. 12. 2005 

 
II 

Ta seznam pooblastiO�R]LURPD�RGORþE�YHOMD�GR�SUHNOLFD�R]LURPD�GR�GDWXPD��QDYHGHQHJD�QD�SRREODVWLOX�
R]LURPD�RGORþEL� 

 
Št. 845-00-17/2002-1 
Ljubljana, dne 16. aprila 2002. 

 
%RMDQ�äPDYF l. r. 

Direktor 
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1830. 6H]QDP�SRREODãþHQLK�L]GHORYDOFHY�ãWXGLM�SRåDUQH�YDUQRVWL 

1D�SRGODJL�SUDYLOQLND�R�ãWXGLML�SRåDUQH�YDUQRVWL��8UDGQL�OLVW�56��ãW��������LQ��������REMDYOMD�0LQLVWUVWYR�]D�
REUDPER��8SUDYD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�]DãþLWR�LQ�UHãHYDQMH 
 

S E Z N A M 

SRREODãþHQLK�L]GHORYDOFHY�ãWXGLM�SRåDUQH�YDUQRVWL 
 
I 

,]GHORYDOFL��SRREODãþHQL�]D�L]GHODYR�ãWXGLM�SRåDUQH�YDUQRVWL��NL�VR�SULGRELOL�RGORþER�GR��������������VR� 
 

Zap. 
št. 

Izvajalec Odgovorna oseba 

Številka in datum 
izdaje 

pooblastila oz. 
RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila 

R]��RGORþEH�GR 

1.  ARHA Projektivni biro d.o.o.  
Ulica na utrdbah 18  
�����ý5120(/- 

1LND�/25.29,ý 845-06/57/01 
24. 12. 2001 

do preklica 

2.  Arhitekti URH d.o.o. 
Eipprova 9 a 
1000 LJUBLJANA 

Bruno URH 845-06/56/01 
29. 1. 2002 

15. 5. 2002 

3.  BIRO 93 d.o.o. VIPAVA,  
Duplje 31,  
5271 Vipava 

Bojan Škrlj 845-06-45/01 
10. 7. 2001 

10. 7. 2006 

4.  BIRO BALIA d.o.o. 
Bolkova 54, Homec 
1235 RADOMLJE 

-DQH]�%$/$17,ý 845-06/8/2001 
4. 2. 2001 

 

15. 5. 2002 

5.  CPV d.o.o. 
Tbilisijska 57 
1000 LJUBLJANA 

Marko KOREN 845-06-22/2001 
25. 2. 2002 

 

15. 5. 2002 

6.  CPZT - Center za prenos znanja in tehnologije 
d.o.o. PE Radovljica 
Triglavska cesta 38 
4240 RADOVLJICA 

Bojan GRM 845-06-7/2001 
9. 2. 2001 

 

9. 2. 2006 

7.  EKOSYSTEM Zavod za ekološki in varstveni 
LQåHQLULQJ� 
Špelina ulica 1,  
2000 Maribor 

Samo DVORŠAK 
6WRMDQ�%5.,ý 

845-06-1/01 
18. 12. 2001 

15. 5. 2002 

8.  ENERKO ENERGO KONZALTING projektiranje in 
LQåHQLULQJ�G�R�R� 
Partizanska 3-5 
2000 MARIBOR 

Ervin KREITNER 845-06-27/01 
24. 4. 2001 

24. 4. 2006 

9.  GRADIAL d.o.o. Cerknica 
Kebetova 15 
1380 CERKNICA 

Josip KAVALIR 845-06-4/2002 
28. 2. 2002 

 

15. 5. 2002 

10.  I.S.P. d.o.o. 
Bevkova 42 
1240 KAMNIK 

-RåH�2%/$. 845-06-2/2002 
12. 2. 2002 

 

do preklica 

11.  ,%(�G�G��VYHWRYDQMH��SURMHNWLUDQMH�LQ�LQåHQLULQJ 
Hajdrihova 4 
1000 LJUBLJANA 

0LOLYRM�.2'5,ý 
Roman  JEMEC 

845-06/00-77 
29. 1. 2002 

 

do preklica 

12.  ,%-��,QåHQLUVNL�ELUR�-$18â�G�R�R� 
Ulica XIV. Divizije 14 
3000 CELJE 

0DWMDå�+('ä(7 845-06-36/01 
7. 6. 2001 

7. 6. 2006 
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Zap. 
št. 

Izvajalec Odgovorna oseba 

Številka in datum 
izdaje 

pooblastila oz. 
RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila 

R]��RGORþEH�GR 

13.  IBT  MMI d.o.o. 
Gimnazijska cesta 16 
1420 TRBOVLJE 

Alfonz ZAFOŠNIK 845-06-12/01 
19. 2. 2001 

 

19. 2. 2006 

14.  ING.KLAN d.o.o. 
Pušnikova 18 
2000 MARIBOR 

3HWUD�*HUãDN�.ODQHþHN 845-06-25/2001 
29. 1. 2002 

15. 5. 2002 
 

15.  IVD PROJEKTIVA d.o.o. 
Valvazorjeva ulica 73 
2000 MARIBOR 

Darko KRUDER 845-06-44/01 
10. 7. 2001 

10. 7. 2006 

16.  ,=2/,5.$�SRåDUQL�LQåHQLULQJ�G�R�R. 
Kranjska cesta 2 
4240 RADOVLJICA 

Ivo GOSTIŠA 
Dragica BEZLAJ 
Andrej SRNA 

845-06/00-71 
15. 1. 2001 

 

15. 1. 2006 

17.  KOVA d.o.o. 
Teharska 4 
3000 CELJE 

Andreja SLATINEK 845-06-6/01-5 
22. 3. 2001 

22. 3. 2006 

18.  LOZEJ d.o.o. 
Goriška 62 
�����$-'29âý,1$ 

Marjan LOZEJ 845-06-9/01 
17. 4. 2001 

17. 4. 2006 

19.  M-G d.o.o. Muta,  
Obrtna ulica 4,  
2366 Muta 

Miroslav MOHORKO 845-06-37/01 
18. 12. 2001 

15. 5. 2002 

20.  NAVOR d.o.o. 
Ulica XIV. divizije 12 
3000 CELJE 

Nataša ROVAN-*5$ý1(5 
 

845-06-34/01 
1. 6. 2001 

 

1. 6. 2006 

21.  PIN d.o.o. 
Mlinska 22 
2000 MARIBOR 

Aleš GLAVNIK 
 

845-06-28/01 
14. 5. 2001 

14. 5. 2006 

22.  PRIMORJE d.d 
Vipavska c. 3 
�����$-'29âý,1$ 

6WDQNR�2ä%27 845-06-42/01 
25. 7. 2001 

2. 7. 2006 

23.  PROJEKT - INVEST d.o.o.  
Cesta na stadion 1a 
9250 GORNJA RADGONA 

-DQH]�%581ý,ý 
Vera ŠINKO 

845-06-43/01 
31. 8. 2001 

31. 8. 2006 

24.  PROJEKT BIRO, Branko Tratar s.p. 
Ulica talcev 2 
8000 NOVO MESTO 

Branko TRATAR 845-06-54/01 
31. 12. 2001 

do preklica 

25.  PROJEKTIVNI BIRO -�,1ä(1,5,1*�G�R�R� 
âWHIDQD�.RYDþD��� 
9000 Murska Sobota 

0LUDQ�0$5.29,ý 845-06-52/01 
19. 12. 2001 

 

do preklica 

26.  PROJEKTIVNO PODJETJE KRANJ d.o.o. 
Bleiweisova 6 
4000 KRANJ 

7DGHM�0$5.,ý 
 

845-06-53/2001 
14. 1. 2002 

do preklica 

27.  PROJEKTVNI BIRO VELENJE d.d. 
Prešernova 8 
3320 VELENJE 

Sabina RAMŠAK 
 

845-06-29/01 
29. 1. 2002 

15. 5. 2002 

28.  SINET d.d. 
Grajska pot 8 
1430 HRASTNIK 

$OHã�%2ý.2 845-06-10/01 
29. 1. 2002 

15. 5. 2002 

29.  SPINA Novo mesto d.o.o. 
 Resslova 7 a 
 8000 NOVO MESTO 

0LUDQ�0$5.29,ý 845-06-52/01 
19. 12.. 2001 

do preklica 
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Zap. 
št. 

Izvajalec Odgovorna oseba 

Številka in datum 
izdaje 

pooblastila oz. 
RGORþEH 

Veljavnost 
pooblastila 

R]��RGORþEH�GR 

30.  63,12�,,�G�R�R�GUXåED�]D�VYHWRYDQMH��SURMHNWLUDQMe, 
izvedbo in strokovni nadzor gradbenih objektov 
Dolenjska 188 
1000 LJUBLJANA 

Peter Frelih 
0DWMDå�%ULãNL 

845-06-6//2001 
18. 12. 2001 

 

15. 5. 2002 

31.  7(+126&22/�6UGRþ�%RULV�V�S�� 
Kristan vrh 96 
3241 PODPLAT 

%RULV�65'2ý 845-06-50/2001 
29. 1. 2002 

15. 5. 2002 

32.  TMD INVEST d.o.o. 
Prešernova 30 
2250 PTUJ 

-DQH]�0(=1$5,ý 845-06-33/2001 
12. 2. 2002 

 

15. 5. 2002 

33.  9�(�3�7��5DNLþDQ�G�R�R� 
7RPãLþHYD��� 
9000 MURSKA SOBOTA 

Anton JAKOB 845-06-20/01 
17. 4. 2001 

17. 4. 2006 

34.  IRENA GORENC s.p., VAR.ING 
Gatina 4a 
1290 GROSUPLJE 

Irena GORENC 845-06-18/01 
29. 3. 2002 

do preklica 

35.  VARNOST d.d. 
.UDOMHYLþD�0DUND�� 
2000 MARIBOR 

Danilo FRAS 845-06-21/01 
29. 1. 2002 

15. 5. 2002 

36.  VIGIT d.o.o. 
Cesta zmage 22 
1410 ZAGORJE OB SAVI 

Valerija SKOK 845-06-41/2001 
28. 2. 2002 

 

15. 5. 2002 

37.  ZAJC ing, IZTOK ZAJC s.p. 
Sojerjeva 19 
1000 LJUBLJANA 

Iztok ZAJC 845-06-51/01 
6. 12. 2001 

do preklica 

38.  ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE 
'LPLþHYD��� 
1000 LJUBLJANA 

Andrej REBEC 845-06-5/2002 
14. 3. 2002 

do preklica 

39.  Zavod za varstvo pri delu d.d. 
%RKRULþeva 22a 
1000 LJUBLJANA 

Joško KOREN 845-06-31/2001 
20. 2. 2002 

15. 5. 2002 

 
II 

7D�VH]QDP�SRREODVWLO�R]LURPD�RGORþE�YHOMD�GR�SUHNOLFD�R]LURPD�GR�GDWXPD��QDYHGHQHJD�QD�SRREODVWLOX�
R]LURPD�RGORþEL� 

 
Št. 845-00-17/2002-1 
Ljubljana, dne 16. aprila 2002. 

 
Bojan äPDYF l. r. 

Direktor 
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1831. Seznam SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�]D�SUHL]NXãDQMH�KLGUDQWQLK�RPUHåLM 

1D� SRGODJL� ���� þOHQD� SUDYLOQLND� R� SUHL]NXãDQMX� KLGUDQWQLK� RPUHåLM� �8UDGQL� OLVW� 56�� ãW�� ������� REMDYOMD�
0LQLVWUVWYR�]D�REUDPER��8SUDYD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�]DãþLWR�LQ�UHãHYDQMH 
 

S E Z N A M 

SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�]D�SUHL]NXãDQMH�KLGUDQWQLK�RPUHåLM 
 
I 

,]YDMDOFL��SRREODãþHQL�]D�SUHL]NXãDQMH�KLGUDQWQLK�RPUHåLM��NL�VR�SULGRELOL�SRREODVWLOR�R]LURPD�RGORþER�GR�
31. 3. 2002, so:  
 

Zap. 
št. 

Izvajalec 7HKQLþQL�QDG]RUQLN 
Številka in datum izdaje 
SRREODVWLOD�R]��RGORþEH 

Veljavnost pooblastila 
R]��RGORþEH�GR 

 Spremembe v 
zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

1.  ABI, 
3RGMHWMH�]D�Y]GUåHYDQMH��LQYHVWLFLMVNR�
Y]GUåHYDQMH�LQ�UHNRQVWUXNFLMR��G��R��R� 
Ljubljanska cesta 14 
1270 LITIJA 

-RåH�.8'(5 
Aleksander VIŠNIKAR 
Matej BAŠ 

223-3/95-11 
1. 9. 1997 

1. 9. 2002  

2.  Aerodrom Ljubljana d.d. 
Zgornji Brnik 130a 
4210 BRNIK 

Evgen SLAK 
Samo PRIMC 

845-02/00-33 
12. 12. 2000 

12. 12. 2005  

3.  ALARM – Kozina s. p. 
%UQþLþHYD�XOLFD��� 
1000 LJUBLJANA  

Janez KOZINA 845-02/00-25 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

4.  ALARM d. o. o. 
%UQþLþHYD�XOLFD��� 
1000 LJUBLJANA  

Lidija KOKALJ 
KOKOVNIK 

845-02/00-27 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

5.  BELVEPT,  
Podjetje za varstvo pri delu, ekologijo, trgovino 
in proizvodnjo, d. o. o. 
Markišavska 3 
9000 MURSKA SOBOTA 

-RåH�%$/$ä,ý 845-02/1-98 
21. 4. 1998 

21. 4. 2003  

6.  COLOR,  
,QGXVWULMD�VLQWHWLþQLK�VPRO��EDUY�LQ�ODNRY��G�G� 
Cesta komandanta Staneta 4 
1215 MEDVODE 

2WRQ�%$ý1,. 
Edi KOSEC 

845-02-29/01 
6. 2. 2002 

6. 2. 2007  

7.  CPV d. o. o.  
Tbilisijska 57 
1000 LJUBLJANA 

Rudolf KORDIŠ 
Franci ŠERE 

845-02/00-22 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

8.  DARMA d.o.o. 
Nazorjeva 7 
�����ý5120(/- 

Darko VARDIJAN 845-02/00-48 
28. 3. 2001 

 

28. 3. 2006  

9.  GALLUS Gasilna oprema, MARJAN SELAK 
s.p. 
Novomeška cesta 17 
8310 ŠENTJERNEJ 

Marjan SELAK 845-02-26/01 
6. 12. 2001 

 

6. 12. 2006  

10.  GASILEC, 
Servis gasilnih aparatov 
Zvonimi Karner, s. p. 
Ptujska cesta 355 
�����0,./$9ä�1$�'5$96.(0�32/-8 

-RåH�ý(5,ý 845-02/4-97 
18. 11. 1997 

18. 11. 2002  

11.  GASILKO d.o.o. 
Meljska cesta 83 
2000 MARIBOR 

$OELQ�ä9$-.(5 
/HRQ�ä9$-.(5 

845-02-14/2001 
24. 1. 2001 

 

10. 5. 2006  

12.  GASILSKA ZVEZA BELTINCI 
âWHIDQD�.RYDþD�� 
9231 BELTINCI 

Benjamin ŠIPOŠ 845-02/00-30 
22. 1. 2001 

 

22. 1. 2006  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 7HKQLþQL�QDG]RUQLN 
Številka in datum izdaje 
SRREODVWLOD�R]��RGORþEH 

Veljavnost pooblastila 
R]��RGORþEH�GR 

 Spremembe v 
zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

13.  GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA 
Gasilska cesta 2 
9250 GORNJA RADGONA 

Štefan FARTEK 845-02/00-12 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

14.  *$6,/6.$�=9(=$�*251-(�3262ý-( 
/DYULþHYD�XOLFD�� 
5220 TOLMIN 

Milan GOLOB 845-02-13/01 
10. 5. 2001 

10. 5. 2006  

15.  GASILSKA ZVEZA ILIRSKA BISTRICA 
Trg maršala Tita 11 
6250 ILIRSKA BISTRICA 

Cvetko ROJC 845-02-17/01 
11. 5. 2001 

11. 5. 2006  

16.  GASILSKA ZVEZA LENDAVA 
Partizanska ulica 84 
9220 LENDAVA 

Janez BARBELJ 845-02-7/01-1 
9. 3. 2001 

 

15. 2. 2006  

17.  GASILSKA ZVEZA POSTOJNA 
Ulica 1. maja 7 
6230 POSTOJNA 

'DUNR�08+,ý 
Boštjan RUDOLF 

845-02-7/01-4 
22. 3. 2001 

18. 4. 2006  

18.  *$6,/6.$�=9(=$�5$'(ýE 
Titova 16 
�����5$'(ý( 

Martin KRAJŠEK 845-02/4-98 
10. 7. 1998 

10. 7. 2003  

19.  GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA 
.LGULþHYD�FHVWD���D 
4220 ŠKOFJA LOKA 

Metod JAMNIK 845-02/6-97 
23. 9. 1997 

23. 9. 2002  

20.  GASILSKI ZAVOD RAVNE NA KOROŠKEM 
Koroška cesta 13 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Slavko PAAR 845-02/00-39 
12. 12. 2000 

12. 12. 2005  

21.  GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE 
Savinjska cesta 35 
1420 TRBOVLJE 

6UHþNR�.(5,1 
Vili KEŠNAR 
Toni FAKIN 
Andrej SAKELŠEK 
-RåH�+5,%29â(. 
Alan POVŠE 
Stojan PETEK 
Andrej SAJOVIC 
Oto ŠPILAR 

845-02/00-23 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

22.  *$6,/6.2�5(â(9$/1$�6/8ä%$�.5$1- 
Bleiweisova cesta 34 
4000 KRANJ 

Florjan GROS 
-DQNR�./(0(1ý,ý 
Miran ŠTULAR 
7RPDå�9,/)$1 
-DQH]�3(5ý,ý 

845-02/22-11 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

23.  GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO 
MESTO 
Seidlova cesta 29 
8000 NOVO MESTO 

-RåH�ý(/,ý 
%RMDQ�358',ý 
5REHUW�-$1(ä,ý 
Ladislav STARIHA 
Stanislav MARKELJC 

845-02-11/01 
10. 4. 2001 

10. 4. 2006  

24.  GASILSKO RŠEVALNI CENTER 
$-'29âý,1$ 
Tovarniška 3h 
�����$-'29âý,1$ 

Bojan ŠKRLJ 
Matija MARC 

845-02/00-41 
9. 3. 2001 

9. 3. 2006  

25.  GASIMA,  
/HRQDUGR�0DUNRYLþ��V��S� 
Nade Rajh 20 
9240 LJUTOMER 

/HRQDUGR�0$5.29,ý 845-02/2-99 
24. 2. 1999 

24. 2. 2004  

26.  GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA 
Cankarjeva ulica 75 
9000 MURSKA SOBOTA 

Milan VERTOT 845-02/00-49 
5. 2. 2001 

 

5. 2. 2006  

27.  GEPARD PLUS –DROBNIý�N�G� 
Pijava Gorica 39 
1291 ŠKOFLJICA 

7RPDå�3ä%2/' 845-02/5-99 
12. 1. 2000 

12. 1. 2005  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 7HKQLþQL�QDG]RUQLN 
Številka in datum izdaje 
SRREODVWLOD�R]��RGORþEH 

Veljavnost pooblastila 
R]��RGORþEH�GR 

 Spremembe v 
zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

28.  GORENJE d. d. 
Partizanska 12 
3505 VELENJE 

$OHNVWDQGHU�ý$1ý 
0DUWLQ�3(ý(ý1,. 
Ervin ZAJC 

845-02/00-20 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

29.  HELIOS d.o.o. 
.ROLþHYR�� 
�����'20ä$/( 

Jani JERAJ 
Viljem PEVEC 
5XGROI�92/ý,1, 

845-02/00-45 
25. 1. 2001 

 

12. 1. 2006  

30.  JANEZ BORŠTNIK k.d. 
Stranska pot I / 1 c 
1290 GROSUPLJE 

2OLYHUD�,/,ý 845-02-10/01 
31. 8. 2001 

31. 8. 2006  

31.  JANKO SEKNE s.p. 
Mlakarjeva ulica 32 
�����â(1ý85 

Janko SEKNE 845-02/00-1 
25. 5. 2000 

5. 5. 2005  

32.  Javni zavod Gasilska brigada Koper 
Ljubljanska cesta 6 
6000 KOPER 

Branko BABUDER 
Miran KOS 
Diego LOREDAN 
Valter PANGER 
äHOMNR�727+ 

845-02/00-16 
5. 2. 2001 

7. 11. 2005  

33.  Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana p.o. 
Vojkova 19 
1000 LJUBLJANA 

%RMDQ�957$ý,ý 845-02/00-24 
6. 11. 2000 

6. 11. 2005  

34.  Javni zavod za gasilsko in reševalno 
dejavnost  
GASILSKA ENOTA NOVA GORICA p.o. 
Sedejeva 9 
5000 NOVA GORICA 

Valter BONE  
-RåH�&27,ý  
%HUQDUG�9,',ý 
*RUDQ�32'95âý(. 
Zlatko ZAJEC 
 

845-02-12/01 
29. 5. 2001 

29. 5. 2006.  

35.  -DYQL�]DYRG�]D�SRåDUQR��UHãHYDOQR�LQ�WHKQLþQR� 
VOXåER�&HOMH 
'HþNRYD�FHVWD��� 
3000 CELJE 

Bojan FIŠTER 
Zdenko GORENŠEK 
=RUDQ�.(-ä$5 
Albin LORBER 
Avgust PEVEC 
Igor RATAJC 
Simona ZAVRNIK 
Vladimir TAJNŠEK 
-RåH�5$7$-& 
-RåH�3/(â1,. 

845-02/00-29 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

36.  -DYQL�]DYRG�]D�]DãþLWQR�LQ�SRåDUQR�YDURYDQMH�
Maribor 
Cesta proletarskih brigad 21 
2000 MARIBOR 

Aleš CIRINGER  
-RåH�$8*8â7,1(5 
Ernest ŠILEC 
0LODQ�52%,ý 
Alojz KLEMEN  
-DQH]�0$5ý,1.2 
%RMDQ�785ý,1  
'UDJR�ä,%(.  
Milan ŠEGA  
,JRU�35(0(/ý  
)UDQF�ä,%(. 
Robert VUTE  
)UDQF�52%,ý  
-RåH�ä2+$5 

845-02/00-36 
27. 12. 2000 

27. 12. 2005 
 

 

37.  JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠENTJUR 
d.o.o. Cesta Leona Dobrotinška 18 
3230 ŠENTJUR 

Anton GRADIŠNIK 845-02/00-34 
20. 2. 2001 

 

5. 2. 2006  

38.  Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA  
d. o. o. 
Krekov trg 10 
1000 LJUBLJANA 

Franjo BAJEC 
Ivan OGRIN 
7RPDå�6(â(. 
7RPDå�*5(*25,ý 
Uroš PEKLAJ 
Roman ZAJC 

845-02/00-10 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  
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št. 

Izvajalec 7HKQLþQL�QDG]RUQLN 
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SRREODVWLOD�R]��RGORþEH 
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R]��RGORþEH�GR 
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pooblastilom 
R]��RGORþER 

39.  JELOVICA d.d. 
.LGULþHYD��� 
4220 ŠKOFJA LOKA 

Damijan BLAZNIK 845-02-24/01 
25. 10. 2001 

 

25.10.2006  

40.  -XUNR�%RåLGDU� 
Storitve in svetovanje "BOJ", s. p. 
Mariborska 2 
3000 CELJE 

%RåLGDU�-85.2 845-02/5-97 
1. 9. 1997 

1. 9. 2002  

41.  KB – KAMNOLOM BOROVNIK KISOVEC,  
d. o. o.  
Kopališka 14 
1410 ZAGORJE OB SAVI 

Marko BAJDA 
Simon GAJSER 
Slavko POGLAJEN 

845-02/00-44 
12. 12. 2000 

12. 12. 2005  

42.  KOMPLAST d. o. o. 
Podsmreka 3 
1356 DOBROVA 

Janez DOLINAR 
Lovro MRAK 
 

845-02/5-98 
8. 8. 2001 

14. 7. 2003  

43.  KOMUNALA CERKNICA p. o. 
Notranjska cesta 44 
1380 CERKNICA 

Roman HRIBAR 
Marko GOLIK 
3ULPRå�ä$/(& 
Pavel VIRANT 

845-02/7-97 
6. 4. 1998 

6. 4. 2003  

44.  KOMUNALA TOLMIN Javno podjetje d.d. 
Podljubinj 89h 
5220 TOLMIN 

Damijan LEBAN 845-02/00-7 
26. 6. 2000 

26. 6. 2005  

45.  KOMUNALA TREBNJE d. o. o. 
Goliev trg 9 
8210 TREBNJE 

Alešl JARC 845-02-19/01 
12. 7. 2001 

12. 7. 2006  

46.  KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. 
Koroška 37b 
3320 VELENJE 

Janko LESNIK 
6UHþNR�2'(5 

845-02/-18/01 
28. 2. 2002 

28. 2. 2007  

47.  LTH,  
Loške tovarne hladilnikov, d. d. 
.LGULþHYD��� 
4220 ŠKOFJA LOKA 

Peter ŠKERJANC 845-02/3-97 
28. 5. 1997 

28. 5. 2002  

48.  MA – STR,  
Marjan Strnad s. p. 
0LNORãLþHYD�XOLFD�� 
�����'20ä$/( 

Aleš CERAR 845-02/6-98 
19. 1. 1999 

19. 1. 2004  

49.  0$.6�95(ý.2��V��S��VHUYLV�JDVLOQLK�DSDUDWRY 
Vinska Gorica 5a 
3204 DOBRNA 

0DNV�95(ý.2 845-02/00-21 
22. 11. 2000 

22. 11. 2005  

50.  MLM-STORITVE d.o.o. 
2UHãNR�QDEUHåMH�� 
2001 MARIBOR 

Anton AVSEC 845-02-4/01-4 
22. 3. 2001 

22. 3. 2006  

51.  NAFTA LENDAVA d.o.o.  
Rudarska cesta 1 
9220 LENDAVA 

Robert LEBAR 
Ignac PRENDL 
Ivan PRENDL 
Štefan ŠIMON 

845-02/00-43 
12. 12. 2000 

12. 12. 2005  

52.  PALOMA,  
Sladkogorska tovarna papirja, d.d. 
Sladki vrh 1 
2214 SLADKI VRH 

-DQH]�.$8ý,ý 845-02-16/01 
10. 5. 2001 

10. 5. 2006  

53.  3(7(5�-85*/,ý�V��S� 
3XãþDYD��� 
8230 MOKRONOG 

3HWHU�-85*/,ý 845-02/00-19 
17. 11. 2000 

17. 11. 2005  

54.  PGD HRASTNIK MESTO 
Cesta 1. maja 55 
1430 HRASTNIK 

Andrej FERK 845-02/00-17 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

55.  PGD KAMNIK 
Livarska ulica 1 
1240 KAMNIK 

-RåH�2%/$. 845-02/00-51 
20. 2. 2001 

 

20. 2. 2006  
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Izvajalec 7HKQLþQL�QDG]RUQLN 
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pooblastilom 
R]��RGORþER 

56.  PGD KOBARID 
0XþHQLãND�XOLFD��E 
5222 KOBARID 

Marijan STRES 845-02-28/01 
15. 3. 2002 

15. 3. 2007  

57.  3*'�.2ý(9-( 
Roška cesta 10 
�����.2ý(9-( 

0LUDQ�-$1(ä,ý 
0LODQ�6,0,ý,ý 

845-02/00-15 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

58.  PGD PTUJ 
Natašina pot 1a 
2250 PTUJ 

Ivan GRAHELJ 845-02/00-40 
12. 12. 2000 

12. 12. 2005  

59.  PGD RAVNE 
Koroška cesta 13 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Andrej ŠPILER 845-02/4-99 
11. 3. 1999 

19. 4. 2004  

60.  PGD RIBNICA 
Partizanska cesta 1 
1310 RIBNICA 

Tadej MATE 845-02/3-98 
3. 6. 1998 

3. 6. 2003  

61.  PGD SEVNICA 
Kvedrova cesta 25 
8290 SEVNICA 

0LODQ�.$-,ý 845-02/00-46 
12. 12. 2000 

12. 12. 2005  

62.  PGD SPODNJA IDRIJA 
Slovenska cesta 11 
5281 SPODNJA IDRIJA 

Ivan PETERNELJ 845-02-22/01 
25. 7. 2001 

25. 7. 2006  

63.  PGD STEKLARNA ROGAŠKA 
Ulica talcev 1 
3250 ROGAŠKA SLATINA 

6WDQLVODY�.5,ä$1(& 
Boštjan MEDVED 

845-02/3-99 
11. 3. 1999 

11. 3. 2004  

64.  PGD ŠENTJUR 
Slomškova 2 
3230 ŠENTJUR 

0DUWLQD�5(ä(. 845-02/00-31 
5. 2. 2001 

 

5. 2. 2006  

65.  PGD VELENJE 
äDURYD�� 
3320 VELENJE 

Boris BRINOVŠEK 845-02/8-97 
2. 3. 2001 

18. 5. 2003  

66.  PGD ZAGORJE MESTO 
.LGULþHYD���D 
1410 ZAGORJE OB SAVI 

7RPDå�5(%(5â(. 845-02/0-52 
9. 3. 2001 

14. 3. 2006  

67.  3*'�=5(ý( 
Šolska cesta 2 
�����=5(ý( 

Stanko ŠROT 845-02-20/01 
10. 7. 2001 

10. 7. 2006  

68.  
 

3*'�ä$/(& 
Ulica heroja Staneta 1 
�����ä$/(& 

$QGUHM�ý(+29,1 
Franc NARAKS 
Marjan PINTER 

845-02/9-98 
28. 1. 1999 

28. 1. 2004 
 

 
 

69.  PINUS, 
729$51$�.(0,ý1,+�,='(/.29��G��G� 
Grajski trg 21 
�����5$ý( 

)ULGR�.51(ä$ 845-02-15/01 
10. 5. 2001 

10. 5. 2006  

70.  PLAMA-PUR d.d. 
Podgrad 17 
6244 PODGRAD 

Anton FRANK 
-DQH]�/,ý$1 

845-02-9/01-4 
2. 4. 2001 

1. 6. 2006  

71.  POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO p. o. 
Tovarniška ulica 19 
8270 KRŠKO 

Marjan GOLOB 
Bojan NARAGLAV 
-RåH�*/2*29â(. 
5XGROI�95âý$- 
5RPDQ�%2ä,ý 
Anton DRENIK 

845-02/00-18 
2. 7. 2001 

 

26. 10. 2005  

72.  POKLICNO GASILSKI REŠEVALNI SERVIS 
d. o. o. 
&HVWD�åHOH]DUMHY��� 
4270 JESENICE 

Milan DUBRAVAC 
0DWMDå�.25%$5 
5REHUW�.(-ä$5 
Robert SKRINJAR 
Marko KLINAR 
Peter ZUPAN 
Jure JERŠIN 
Robert PREŠEREN 

845-02/00-8 
30. 11. 2000 

30. 11. 2005  
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Zap. 
št. 

Izvajalec 7HKQLþQL�QDG]RUQLN 
Številka in datum izdaje 
SRREODVWLOD�R]��RGORþEH 

Veljavnost pooblastila 
R]��RGORþEH�GR 

 Spremembe v 
zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

73.  PROSECURITY d. o. o. 
Ptujska cesta 184 
2000 MARIBOR 

$QWRQ�.8.29,ý 
&LULO�.8ä1(5 
Drago TOPLAK 

845-02/11-98 
22. 10. 1998 

22. 10. 2003  

74.  PZR -�32ä$51$�=$âý,7$�5$'29/-,&$��
d.o.o. 
Gorenjska cesta 31 
4240 RADOVLJICA 

7RPDå�5(60$1 
Sebastjan EMŠAR 

845-02-3/2002 
19. 3. 2002 

19. 3. 2007  

75.  ROMAN MURŠEC, s. p.  
Varilstvo, svetovanje ter zastopanje 
Jurovska cesta 7 
2230 LENART 

Roman MURŠEC 845-02-3/01-2 
16. 3. 2001 

16. 3. 2006  

76.  SALONIT ANHOVO gradbeni materiali d.d. 
Vojkova ulica 1 
5210 ANHOVO 

0LUDQ�*$%5,-(/ý,ý 845-02/00-9 
30. 8. 2000 

30. 8. 2005  

77.  SAVA TIRES d. o. o. 
Škofjeloška 6 
4502 KRANJ 

-RåH�%(/(+$5 
-RåH�'ERLINK 
Bojan HOJNIK 
Janez FABJAN 

845-02/8-98 
19. 4. 1999 

19. 1. 2004  

78.  SERVIS GASILNE OPREME   
=YRQNR�%RåLþQLN��V��S� 
Hotinjska cesta 76 
2612 OREHOVA VAS 

=YRQNR�%2ä,ý1,. 845-02/00-5 
26. 10. 2000 

26.10. 2005  

79.  SINET d. d. 
Grajska pot 8 
1430 HRASTNIK 

Miran GROHAR 
$OHã�%8ý.2 

845-02/00-35 
12. 12. 2000 

12. 12. 2005  

80.  SINT d. o. o.  
Nova Cerkev 95 
3203 NOVA CERKEV 

-DQH]�-(ä 845-02/00-32 
30. 11. 2000 

30.11. 2005  

81.  SINTAL d. d. 
Zaloška 143 
1000 LJUBLJANA 

0DWMDå�ý(51( 
Andrej PILKO 
-RåH�-$=%(& 
Sebastjan TURK 

845-02-8/01-4 
2. 4. 2001 

25. 4. 2006  

82.  SMARTY d.o.o. 
Pot heroja Trtnika 34 
1261 LJUBLJANA DOBRUNJE 

Igor PIPUŠ 845-02-5/01-4 
22. 3. 2001 

22. 3. 2006  

83.  SVIT - SERVIS VOZIL IN TEHNIKE Z 
DODELAVO IN PREDELAVO Ivan ZOLAR 
s.p.,  
Stogovci 5 
2323 PTUJSKA GORA 

Ivan ZOLAR 845-02-23/01 
24. 9. 2001 

24. 9. 2006  

84.  âý,7�G��R��R� 
Podsabotin 55 
5211 KOJSKO 

Igor KOBAL 
Karlo TURK 

845-02/13-98 
25. 2. 1999 

25. 2. 2004  

85.  TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE p. o. 
2E�åHOH]QLFL��� 
1420 TRBOVLJE 

Ivan RESTAR 845-02-21/01 
8. 8. 2001 

8. 8. 2006  

86.  TIM d.d. 
6SRGQMD�5HþLFD��� 
3270 LAŠKO 

Vekoslav ŠPILER 845-02/00-47 
20. 2. 2001 

 

20. 2. 2006  

87.  TKK –�7RYDUQD�NHPLþQLK�L]GHONRY�LQ�
proizvodnja krede Srpenica, p. o. 
Srpenica 1 
5224 SRPENICA  

Ladislav BRAZ 
Štefko MATEVC 

845-02-6/01-4 
26. 3. 2001 

26. 3. 2006  

88.  75ý(.�	�&R���G��Q��R� 
,åDQVND�FHVWD���� 
1000 LJUBLJANA 

0DWMDå�35(/29â(. 845-02/1-99 
5. 5. 1999 

5. 5. 2004  

89.  UNIVAR d. o. o. 
Regentova 3 
6280 ANKARAN 

%RMDQ�*5(*25ý,ý 
Carmalio LENZI 
5RPDQ�'51-$ý 
(WLHQ�720$ä,ý 

845-02/00-26 
7. 11. 2000 

7.11. 2005  
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Veljavnost pooblastila 
R]��RGORþEH�GR 

 Spremembe v 
zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

90.  VABACO VAROVANJE d.o.o. 
Lendavska 39 
9000 MURSKA SOBOTA 

äHOMNR�129,1$ 
Anton CIGUT 

845-02/00-3 
3. 4. 2001 

5. 2. 2006  

91.  VARGAS - AL d. o. o. 
Tovarniška cesta 10 
�����.,'5,ý(92 

Drago HERTIŠ 845-02/00-6 
17. 11. 2000 

17. 11. 2005  

92.  VARMI Milan Vovk s.p. 
Prisoje 7 
2382 MISLINJA 

Milan VOVK 845-02/00-4 
12. 6. 2000 

12. 6. 2005  

93.  VARNOST GASILSKI SERVIS d.o.o. 
Koprska 94 
1000 LJUBLJANA 

7RPDå�-$1.29,ý 845-02/00-28 
6. 11. 2000 

6. 11. 2005  

94.  VARNOST MARIBOR d.d. 
.UDOMHYLþD�0DUND�XO��� 
2000 MARIBOR 

0ODGHQ�32329,ý 
Ivan SISINGER 

845-02/00-50 
25. 7. 2001 

7. 3. 2006  

95.  VARNOST Splošni servis – d. o. o. 
Ljubljanska 45 
1240 KAMNIK 

Andrej KLADNIK 845-02/2-98 
3. 7. 2001 

3. 6. 2003  

96.  VEKTOR Janez ALBREHT s.p. 
Poljska pot 6 
1370 LOGATEC 

Janez ALBREHT 845-02/00-13 
30. 8. 2000 

30. 8. 2005  

97.  VEP SVETOVANJE, Andrej ŠPILER 
var. iQå���V�S� 
Trg svobode 9 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Andrej ŠPILER 845-02/00-37 
12. 1. 2001 

12. 1. 2006  

98.  9]GUåHYDQMH�LQ�VHUYLVLUDQMH�JDVLOQLNRY�
“VESELICA”, Rudi Hrastar, s. p.  
Pot na Veselico 30 
8330 METLIKA 

Milan KREMESEC 845-02/12-98 
26. 1. 1999 

26. 1. 2004  

99.  ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO 
6/8ä%2�6(ä$1$ 
Bazoviška 13 
�����6(ä$1$ 

'UDJR�32ý.$5 
Boris BUDAL 
Drago SILA 

845-02/00-14 
7. 11. 2000 

7. 11. 2005  

100.  ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU, d.d. 
%RKRULþHYD���D 
1000 Ljubljana 

0DUNR�9,ä,1 
Miloš ZDEŠAR 

845-02-25/01 
24. 9. 2001 

24. 9. 2006  

101.  DARMA d.o.o. 
Nazorjeva 7 
�����ý5120(/- 

Darko VARDIJAN 845-02/00-48 
28. 3. 2001 

 

28. 3. 2006  

 
II 

7D�VH]QDP�SRREODVWLO�R]LURPD�RGORþE�YHOMD�GR�SUHNOLFD�R]LURPD�GR�GDWXPD��QDYHGHQHJD�QD�SRREODVWLOX�
R]LURPD�RGORþEL� 

 
Št. 845-00-17/2002-1 
Ljubljana, dne 16. aprila 2002. 

 
%RMDQ�äPDYF l. r. 

Direktor 
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1832. 6H]QDP�SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�XVSRVDEOMDQMD�]D�YDUVWYR�SUHG�SRåDURP 

1D� SRGODJL� SUDYLOQLND� R� XVSRVDEOMDQMX� ]DSRVOHQLK� ]D� YDUVWYR� SUHG� SRåDURP� LQ� R� XVSRVDEOMDQMX�
RGJRYRUQLK�RVHE�]D�L]YDMDQMH�XNUHSRY�YDUVWYD�SUHG�SRåDURP��8UDGQL� OLVW�56��ãW���������REMavlja Ministrstvo 
]D�REUDPER��8SUDYD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�]DãþLWR�LQ�UHãHYDQMH 
 

S E Z N A M 

SRREODãþHQLK�L]YDMDOFHY�XVSRVDEOMDQMD�]D�YDUVWYR�SUHG�SRåDURP 
 

I 
,]YDMDOFL�� SRREODãþHQL� ]D� XVSRVDEOMDQMH� ]D� YDUVWYR� SUHG� SRåDURP�� NL� VR� SULGRELOL� SRREODVWLOR� R]LUoma 

RGORþER�GR��������������VR� 

Št. Izvajalci usposabljanja 
Delavci, ki izvajajo 

usposabljanje 
Št. in datum pooblastila 

R]LURPD�RGORþEH 
Veljavnost pooblastila 

R]��RGORþEH�GR 

Spremembe 
v zvezi s 

pooblastilom 
R]��RGORþER 

1.  ACEN & AKTER d.o.o. 
6ORYHQþHYD��� 
1000 LJUBLJANA 

7RPDå�5(60$1 
6UHþNR�.8.29,ý 
 

845-04-15/01 
4. 7. 2001 

4. 7. 2006  

2.  AGIL d.o.o. 
%UQþLþHYD��� 
1000 LJUBLJANA 

Janez KOZINA 
5DGLYRM�â8ý85 
Darko VARDIJAN 

845-04/00-9 
18. 8. 2000 

18. 8. 2005  

3.  ANDRAGOŠKI ZAVOD – Ljudska univerza 
Velenje p. o. 
Titov trg 2 
3320 VELENJE 

Mirjana KOŠAN 
Milorad ŠIKMAN 
6UHþNR�6/(0(1â(. 
Andrej ŠPILER 

845-04/18-97 
6. 4. 1998 

6. 4. 2003  

4.  BELVEPT d. o. o. 
Markišavska cesta 3 
9000 MURSKA SOBOTA 

-RåH�%$/$ä,& 
Drago BERNAT 
Janez HORVAT 

845-04/11-98 
28. 12. 1998 

28. 12. 2003  

5.  BI TERMAL, 
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in  
storitve, d. o. o. 
Limbuška 52  
2000 MARIBOR 

6ODGåDQD�0��
0,/-.29,û 
-RåH�ý(5,ý 

845-04/8-97 
8. 1. 1998 

8. 1. 2003  

6.  BIRO BALIA d. o. o. 
Bolkova ulica 54 
1235 RADOMLJE 

.DWMD�%$/$17,ý 
-DQH]�%$/$17,ý 

845-04/10-98 
4. 11. 1998 

4. 11. 2003  

7.  BIRO ZA VARSTVO PRI DELU –  
RAVNE d. o. o. 
Koroška cesta 14 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Danilo MORI 
Mirjam VIDEMŠEK 
3(6,ý(5 

845-04/11-97 
7. 5. 1997 

7. 5. 2002  

8.  BORŠTNAR & CO d. n. o. LJUBLJANA 
Stegne 21 c 
1000 LJUBLJANA 

-RVLS�-RåH LIPOVEC 
Rudolf BUNC 
-RåH�+$%$-(& 

845-04-10/01 
24. 4. 2001 

24. 4. 2006  

9.  BT-T poslovne storitve Branko Tantagel s.p.  
Dupleška cesta 93 
2000 MARIBOR  

Branko TANTAGEL 845-04/00-12 
25. 9. 2000  

25. 9. 2005  

10.  CENE ŠTUPAR, 
&HQWHU�]D�SHUPDQHQWQR�L]REUDåHYDQMH, p.o. 
Vojkova 1 
1000 LJUBLJANA 

%RULV�(5ä(1 
Franc GARVAS 

223-25/95-17 
9. 7. 1997 

9. 7. 2002  

11.  &,9,6��FHQWHU�]D�L]REUDåHYDQMH��YDUQRVW��
LQåHQLULQJ�LQ�VYHWRYDQMH��G�R�R� 
Radvanjska 87 
2000 MARIBOR 

'HMYL�58ä,ý 
Lidija DIVJAK 

845-04-26/01 
21. 12. 2001 

21. 12. 2006  

12.  DARMA d. o. o. 
Nazorjeva 7 
�����ý5120(/- 

Darko VARDIJAN 
Janez KOZINA 

845-04/00-19 
10. 4. 2001 

10. 4. 2006  

13.  EKOSYSTEM, 
=DYRG�]D�HNRORãNR�LQ�YDUVWYHQL�LQåHQLULQJ 
Meljsa cesta 56 
2000 MARIBOR 

Samo DVORŠAK 
=RUDQ�â8729,ý 
Branko VUDLER 
Ana Marija VIDOV,ý 
%RMDQ�*8/,ý 

845-04/4-98 
22. 10. 1998 

22. 10. 2003  
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pooblastilom 
R]��RGORþER 

14.  GASILKO d.o.o. 
Meljska cesta 83 
2000 MARIBOR 

$OELQ�ä9$-.(5 845-04/12-98 
24. 1. 2002 

 

28. 12. 2003  

15.  Gradbeno podjetje GROSUPLJE d. d. 
Emonska 8 
1000 LJUBLJANA 

Bojan SROVIN 
Andrej TURK 

845-04/7-98 
22. 6. 1998 

22. 6. 2003  

16.  HELIOS d. o. o.  
Podjetje za opravljanje zunanjetrgovinskih in 
drugih poslovnih storitev 
.ROLþHYR�� 
�����'20ä$/( 

Milan TOMŠE 845-04-21/01 
24. 9. 2001 

24. 9. 2006  

17.  IMPOL-KARDING d.o.o.  
Partizanska 38 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

Damijan LENOŠEK 
Aleksandra 
./-8ý(9â(. 

845-04-6/01 
25. 10. 2001 

 

25. 10. 2006  

18.  INSPECT Ljubljana, d.d. 
-DNãLþHYD�� 
1000 LJUBLJANA 

%UDQH�9,',9,ý 
7RPDå�9(5%1,. 
Borut KOKOLJ 

845-04/00-8 
22. 6. 2000 

22. 6. 2005  

19.  INVENT d. o. o. 
Trboje 125 
4000 KRANJ 

,UHQD�0(*/,ý 
Alfonz ZAFOŠNIK 
Janko SEKNE 

845-04/6-98 
22. 10. 1998 

22. 10. 2003  

20.  IVD Maribor p.o. 
Valvazorjeva 73 
2000 MARIBOR 

Ivan GRUŠOVNIK 
Alojz PEINKIHER 
Janko MERC 
-RåH�/21(& 
Gorazd JEROMEL 
Stanislav BUH 
äDUNR�3(75296., 
Franc KOCBEK 
Marjan ZAVIRŠEK 
Ivo LUKMAN 
Aleš ROBNIK 
%RåLGDU�=83$1ý,ý 
=ODWNR�32'5ä$- 

845-04-4/01 
14. 6. 2001 

4. 5. 2006  

21.  ,]REUDåHYDOQL�FHQWHU�äHOH]DUQH�âWRUH�S��R� 
Cesta Kozjanskega odreda 2 
3220 ŠTORE 

Slava GLAVAN 
0DWMDå�ý$6/ 

845-04/13-97 
7. 5. 1997 

7. 5. 2002  

22.  -292�ý2.25,/2�V�S��Ä%(-VA“ 
Turjaška 13 
�����.2ý(9-( 

Bernarda SLATINEK 
ý2.25,/2 

0RMFD�=%$ý1,.�
67-(3,ý 

Mihael BRIŠKI 

845-04/00-7 
27. 6. 2000 

27. 6. 2005 
 
 

 

23.  KLEK d. o. o. 
3RGMHWMH�]D�NYDOLWHWR�åLYOMHQMD�- zdravje, 
varnost, uspešnost 
Rojska 15 
�����'20ä$/( 

Nuša FUJAN 
Branimir BITENC 

845-04/5-97 
23. 6. 1997 

23. 6. 2002  

24.  KOMPLAST, 
3RGMHWMH�]D�PRQWDåR��LQVWDODFLMH�LQ�PDUNHWLQJ��
d. o. o. 
Podsmreka 3 
1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI 

Polona LIPOVEC 
Lovro MRAK 
2OLYHUD�,/,ý�$%5$0 
Peter ROŠ 

845-04/19-96 
6. 5. 1997 

6. 5. 2002  

25.  KOVA d. o. o.  
Teharska 4 
3000 CELJE 

Andreja SLATINEK 
Gorazd VERTOVŠEK 
Igor DUŠAK 

845-04-7/01 
24. 4. 2001 

24. 4. 2006  

26.  LJUDSKA UNIVERZA 
&HQWHU�]D�L]REUDåHYDQMH�LQ�NXOWXUR�.UDQM 
&HVWD�6WDQHWD�äDJDUMD�� 
4000 KRANJ 

Mateja CHVATAL 
Franc STERLE 

845-04/7-99 
14. 9. 1999 

14. 9. 2004  
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27.  LJUDSKA UNIVERZA CELJE p. o. 
Cankarjeva 1 
3000 CELJE 

Štefan PISANEC 
6UHþNR�6/(0(1â(. 

845-04/14-97 
16. 6. 1997 

16. 6. 2002  

28.  /-8'6.$�81,9(5=$�.2ý(9-( 
=DYRG�]D�L]REUDåHYDQMH 
Trg zbora odposlancev 30 
�����.2ý(9-( 

/LOL�â7()$1ý,ý 
-RåLFD�3(ý1,. 
Peter ROŠ 
Lovro MRAK 
2OLYHUD�,/,ý 

845-04/3-97 
28. 5. 1997 

28. 5. 2002  

29.  /-8'6.$�81,9(5=$�2502ä 
Vrazova ulica 12 
�����2502ä 

Branko TANTEGEL 845-04-8/01 
13. 7. 2001 

13. 7. 2006  

30.  MAGOS, 
3RGMHWMH�]D�PDUNHWLQJ��FRQVXOWLQJ�LQ�LQåHQLULQJ��
d.d. 
Dunajska 106 
1000 LJUBLJANA 

Miroslav GRBEC 
$ORM]�ä/(1'(5 
0DWMDå�602/,ý 
%ODå�8'29ý 
Franc GARVAS 

845-04/9-98 
24. 8. 1999 

28. 12. 2003  

31.  MAGOSS-VARSTVO d.o.o. 
Dunajska 106 
1000 LJUBLJANA 

0DWMDå�602/,ý 
Franc GARVAS 
5DGR�69(7,ý 

845-04/00-1 
12. 4. 2000 

12. 4. 2005  

32.  ª0$;©��95(ý.2�0$;�V�S�� 
Begunje 82 b 
4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM 

0D[�95(ý.2 845-04/1-99 
24. 3. 2000 

 

24. 3. 2005  

33.  MAXIVAR, Vladimir Vesel, s. p. 
Cesta Dolomitskega odreda 163 
1125 LJUBLJANA 

Vladimir VESEL 845-04/14-98 
16. 2. 1999 

16. 2. 2004  

34.  MIKROTOP d. o. o. 
Lepi pot 6 
1000 LJUBLJANA 

Irena JAPELJ NOVAK 
Zmago GANTAR 
$QWRQ�.0(7,ý 

845-04/6-97 
7. 5. 1997 

7. 5. 2002 845-04/6-97 
16. 12. 1997 

35.  MI-PA, 
3RGMHWMH�]D�LQåHQLULQJ��VWRULWYH��WUJRYLQR�LQ�
proizvodnjo, d. o. o. 
Brilejeva 12 
1000 LJUBLJANA 

0LWMD�3$3(ä 
0DULMD�3$3(ä�%(9& 

845-04/1-97 
2. 4. 1997 

2. 4. 2002  

36.  MOBIL MEDIA Vajda ing. Helmut s.p. 
Pot v Zeleni gaj 27 c 
1000 LJUBLJANA 

-RåH�'2/(1& 
/HQGLWD�./-$-,û 

845-04/00-14 
21. 2. 2001 

 

21. 2. 2005  

37.  MS-LQåHQLULQJ��6ORERGDQ�0LORãHY��XQLY�GLSO�LQå��
s.p. 
Frankovo naselje 168 
4220 ŠKOFJA LOKA 

Slobodan MILOŠEV 
-RåLFD�67502/( 

845-04-23/01 
14. 12. 2001 

14. 12. 2006  

38.  MSL-,1ä(1,5,1*�G�R�R� 
Puhova 4 
1000 LJUBLJANA 

Nataša ŠPENDE 
Ela BUINAC 

845-04/00-3 
13. 4. 2000 

13. 4. 2005  

39.  POSAVC d.o.o. 
ýHUQHOþHYD�FHVWD�� 
�����%5(ä,&( 

Janez VOGRINC 
Darja UREK 

845-04-28/01 
15. 3. 2002 

24. 12. 2006  

40.  PTP INTEGRAL d.o.o. 
Kolodvorska 16 
1000 LJUBLJANA 

0LUDQ�3$9/,ý 845-04/00-6 
12. 6. 2000 

12. 6. 2005  

41.  RE_AL ALEKSANDER REMŠKAR s.p. 
Sodnikarjeva 6 
1351 BREZOVICA 

Aleksander REMŠKAR 845-04-31/01 
24. 12. 2001 

24. 12. 2006  

42.  SINET d. d.  
Podjetje za storitve in proizvodnjo 
Grajska pot 8 
1430 HRASTNIK 

$OHã�%2ý.2 845-04-9/01 
10. 4. 2001 

10. 4. 2006  

43.  SLOVENSKI INŠTITUT ZA KAKOVOST IN 
MEROSLOVJE 
7UåDãND�� 
1000 LJUBLJANA 

Nataša KITAK 
Špela URBAS 
Miloš 6(5$ä,1 

845-04/2-99 
3. 11. 1999 

3. 11. 2004  
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Spremembe 
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pooblastilom 
R]��RGORþER 

44.  SMARTY, 
3RGMHWMH�]D�LQåHQLULQJ��VWRULWYH�LQ� 
proizvodnjo, d. o. o. 
Kunaverjeva ulica 3 
1000 LJUBLJANA 

9HVQD�32'5ä$-�
PIPUŠ 
Igor PIPUŠ 

845-04/12-97 
28. 5. 1997 

28. 5. 2002  

45.  SOLARIS INTERNATIONAL 
Damijan Lenošek s.p. 
Kvedrova ul. 2 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

Damijan LENOŠEK 
Iztok UTENKAR 

845-04-14/01 
2. 7. 2001 

2. 7. 2006  

46.  69'�G�R�R��3,9.$��YDUQRVW�SUL�GHOX��SRåDUQR�
varstvo 
Kolodvorska 9a 
6257 PIVKA 

0RMFD�-$1ý(.�
OCEPEK  
%RMDQ�*2/-(9âý(. 
Borut BELE  
  
Danijel ZALAR 

845-04/4-97 
23.10. 2001 

 

6. 5. 2002  

47.  69(729$/12�,=2%5$ä(9$/1,�&(17(5�
SLOVENSKE KONJICE p.o. 
Škalska 7 
3210 SLOVENSKE KONJICE 

6UHþNR�6/(0(1â(. 845-04/00-4 
12. 6. 2000 

12. 6. 2005  

48.  âý,7�G��R��R� 
Podsabotin 55 
5211 KOJSKO 

Karlo TURK 845-04/13-98 
16. 2. 1999 

16. 2. 2004  

49.  TESTING, d.o.o. 
2EUHåQD�����D 
2000 MARIBOR 

-RåHI�+2671,. 845-04-25/01 
24. 12. 2001 

24. 12. 2006  

50.  TOMing -�YDUVWYR�SUL�GHOX��7RPDå�2åEROW�V�S� 
Simonitijeva ul. 16 
1000 LJUBLJANA 

6UHþNR�.8.29,ý 845-04-18/01 
8. 8. 2001 

8. 8. 2006  

51.  UTA-9$5�G�R�R���äLURYnica 
Moste 17 c 
�����ä,5291,&$ 

Franc STERLE 845-04/00-11 
10. 8. 2000 

10. 8. 2005  

52.  9�(�7�3��5DNLþDQ�G��R��R� 
Lendavska 18 
9000 MURSKA SOBOTA 

Emil PIRC  
5HQDWR�/8.$ý 

845-04-22/01 
27. 12. 2001 

27. 12. 2006  

53.  VARD d. o. o. Celje 
Podjetje za svetovanje in izvajanje varstva pri 
GHOX�LQ�SRåDUQH�YDUQRVWL 
Oblakova 32 
3000 CELJE 

%RåLGDU�78â(. 
Slavica GLAVAN 

845-04/3/2001-3 
26. 3. 2001 

26. 3. 2006  

54.  VARING, 
Biro za varstvo pri delu in  
SRåDUQR�YDUQRVW��V��S� 
Košenice 68 
8000 NOVO MESTO 

Draga FABJAN RIGLER 
Anton FABJAN 

845-04/16-97 
13. 1. 1998 

13. 1. 2003  

55.  VARN d.o.o., Podjetje za varnost in zdravje pri 
delu 
3RW�N�VHMPLãþX��� 
1231 LJUBLJANA –�ý518ý( 

$OHã�ä/(%1,. 
Marija HROVAT 

845-04/3-99 
14. 8. 2000 

7. 7. 2004  

56.  VARNOST – PREVENTIVA,  
5DGR�5LELþ��V��S� 
2EUHåMH��� 
�����5$'(ý( 

5DGR�5,%,ý 
Zvonko HLADE 

845-04/15-97 
22. 4. 1998 

22. 4. 2003  

57.  VARNOST KRANJ, podjetje za varovanje 
SUHPRåHQMD��G��G� 
Bleiweisova 4 
4000 KRANJ 

Mojca PUŠNIK 
Edvard PUŠNIK 

845-04/6-99 
27. 5. 1999 

27. 5. 2004  

58.  VARNOST MARIBOR d.d. 
Ljubljanska 9 
2000 MARIBOR 

Marjan PIŠEK 
Danilo FRAS 
0ODGHQ�32329,ý 

845-04/2/2001 
24. 4. 2001 

24. 4. 2006  
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59.  VARTING, 
3RGMHWMH�]D�LQåHQLULQJ�YDUVWYD�SUL�GHOX��
SRåDUQR�YDUVWYR�LQ�WUJRYLQR��G��R��R� 
=DJRMLþL����E 
2272 GORIŠNICA 

9LNWRU�9,'29,ý 
Janez FEGUŠ 

845-04/10-97 
12. 5. 1997 

12. 5. 2002  

60.  VEP Svetovanje, Varstvo pri delu, ekologija, 
SRåDUQD�YDUQRVW��$QGUHM�âSLOHU��YDU��LQJ���V�S� 
Trg svobode 9 
2390 Ravne na Koroškem 

%HQMDPLQ�.2&-$1ý,ý 
6LPRQ�52ä(- 

845-04/99-13 
15. 3. 2000 

 

15. 3. 2005  

61.  VIK -�9DUQRVWQL�LQåHQLULQJ�.Xãar, Ing. Izidor 
Kušar, s.p. 
Rakovnik 47 
1215 MEDVODE 

,YD�/$03,ý 845-04/11-99 
10. 7. 2000 

 

10. 7. 2005  

62.  9]GUåHYDQMH�JDVLOQLNRY�LQ�L]REUDåHYDQMH�93'�
in VPP "Veselica" 
Rudi Hrastar, s. p. 
Pot na Veselico 30 
8330 METLIKA 

Marija HRASTAR 
Milan KREMESEC 
SlobodaQ�'5$.8/,ý 

845-04/8-98 
15. 10. 1998 

15. 10. 2003  

63.  ZAMEG - ZAJC & CO., d.n.o. 
�âREþHYD���D 
 4248 LESCE 

6UHþNR�.8.29,ý 845-04-17/01 
4. 7. 2001 

4. 7. 2006  

64.  ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA 
Trg svobode 11a 
1420 TRBOVLJE 

-RåHI�*$-â(. 845-04-13/01 
15. 10. 2001 

 

15. 10. 2006  

65.  =$92'�=$�8ý,1.29,72�5$%2�(1(5*,-(�
Ulica Milene Korbarjeve 11 
4000 KRANJ 

Janez SAGADIN 
Franc STERLE 

845-04-20/01 
12. 9. 2001 

12. 9. 2006  

66.  ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU d.d. 
%RKRULþHYD����D 
1000 LJUBLJANA 

,YDQ�9$/(17,1ý,ý 
Robert SEVER 
Andrej JERŠE 
Peter ERMAN 
-RåH�-$1(ä,ý 
Alfonz ZAFOŠNIK 
Joško KOREN 
Valter OGRIZEK 
Gregor OSENAR 

845-04-11/01 
24. 4. 2001 

24. 4. 2006  

 
 

II 
7D�VH]QDP�SRREODVWLO�R]LURPD�RGORþE�YHOMD�GR�SUHNOLFD�R]LURPD�GR�GDWXPD��QDYHGHQHJD�QD�SRREODVWLOX�

R]LURPD�RGORþEL� 
 
Št. 845-00-17/2002-1 
Ljubljana, dne 16. aprila 2002. 

 
%RMDQ�äPDYF l. r. 

Direktor 
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1833. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi sklepa 8. redne seje Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 3. 4.
2002 je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije sprejel prečiščeno besedilo pravilnika o kartici
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 10/98, 87/99
in 37/00)

P R A V I L N I K
o kartici zdravstvenega zavarovanja

(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa namen, oblika, vsebina in

uporabniki kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem
besedilu: kartica) in profesionalne kartice ter način njune
izdaje in uporabe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

2. člen
Kartica je javna listina, s katero imetnik izkazuje la-

stnost zavarovane osebe pri uveljavljanju pravic iz zdravstve-
nega zavarovanja.

Izdajatelj in lastnik kartice je Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).

3. člen
Zavarovana oseba uveljavlja zdravstvene storitve s kar-

tico le pri izvajalcih, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejav-
nosti sklenjeno pogodbo z zavodom. To ne velja za storitve,
opravljene v okviru samoplačniške ambulante pri teh izvajal-
cih.

Razen storitev nujne medicinske pomoči lahko izvajalci
iz prejšnjega odstavka nudijo zdravstvene storitve na račun
zavoda le zavarovani osebi, ki predloži svojo veljavno karti-
co, na kateri je veljavno potrjeno obvezno zdravstveno zava-
rovanje.

Izvajalci in pooblaščeni delavci zavoda lahko zaradi
preverjanja istovetnosti imetnika kartice zahtevajo od zava-
rovane osebe tudi osebno izkaznico ali drug osebni doku-
ment.

4. člen
Kartica je veljavna, če ni uvrščena na seznam neveljav-

nih kartic po 13. členu tega pravilnika.

II. OBLIKA IN VSEBINA KARTICE

5. člen
Kartica je pravokotne oblike v izmeri 85,6 mm × 54 mm

z reliefno oznako za slepe in ima mikroprocesor. Izdelana
mora biti iz materialov, ki ob normalnem ravnanju zavarova-
ne osebe z njo zagotavlja rabo za obdobje, skladno z veljav-
nimi mednarodnimi standardi za kartično tehnologijo.

6. člen
Na prednji strani kartice so vpisani naslednji vidni po-

datki:

– oznaka, da je to kartica zdravstvenega zavarova-
nja,

– šifra izdajatelja kartice,
– številka zavarovane osebe,
– številka izvoda kartice,
– ime in priimek zavarovane osebe,
– rojstni datum zavarovane osebe.
Na hrbtni strani kartice so izpisani napotki imetniku

oziroma najditelju kartice o načinu ravnanja v primeru
izgube, tatvine ali najdbe kartice, opozorilo, da je zloraba
kartice kazniva in druga obvestila.

Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska na-
rodnostna skupnost so podatki iz prvega in drugega od-
stavka tega člena izpisani tudi v jeziku italijanske ali mad-
žarske narodnostne skupnosti.

7. člen
V mikroprocesor so vpisani podatki, ki zaradi svoje

narave in preprečitve možnih zlorab niso vidni na kartici in
jih je mogoče prečitati le z uporabo bralno zapisovalne
naprave (čitalniki kartic) ob sočasni uporabi profesional-
ne kartice.

Podatki, vpisani v mikroprocesor, so:
1. podatki o zavarovani osebi:
– številka zavarovane osebe (ZZZS številka zavaro-

vane osebe),
– številka izvoda kartice,
– oznaka zavarovalnice, pri kateri ima zavarovana

oseba sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
– ime in priimek (osebno ime) zavarovane osebe,
– spol,
– rojstni datum,
– naslov (ulica, hišna številka, dodatna oznaka, poš-

tna koda države, poštna številka, kraj in šifra občine),
– poklic, ki ga zavarovana oseba opravlja,
– obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti,
– tip zavarovane osebe,
2. podatki o zavezancu za prispevek:
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– registrska številka,
– naziv,
– naslov (ulica, hišna številka, dodatna oznaka, poštna

koda države, poštna številka, kraj),
– dejavnost,
– podlaga obveznega zavarovanja,
– država konvencije,
– organizacijska enota zavoda,
– vrsta plačnika,
3. podatki o zdravstvenih zavarovanjih:
– obvezno zdravstveno zavarovanje,
– datum začetka najstarejšega aktivnega zavarova-

nja,
– datum do katerega je obvezno zdravstveno zavaro-

vanje na kartici potrjeno,
– prostovoljno zdravstveno zavarovanje: vsebino po-

datkov določa 15. člen tega pravilnika,
4. podatki o osebnih zdravnikih:
– osebni zdravnik splošne medicine/pediater (IVZ

številka, ime in priimek, šifra specializacije, datum izbire,
sporočila zdravnika),

– prejšnji osebni zdravnik splošne medicine/pedia-
ter (IVZ številka, ime in priimek, šifra specializacije),

– osebni ginekolog (IVZ številka, ime in priimek, ši-
fra specializacije, datum izbire),

– prejšnji osebni ginekolog (IVZ številka, ime in priimek,
datum izbire),
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– osebni zobozdravnik (IVZ številka, ime in priimek,
datum izbire),

– prejšnji osebni zobozdravnik (IVZ številka, ime in
priimek, datum izbire),

5. podatki o opredelitvi glede prostovoljnega daro-
vanja organov in tkiv za transplantacijo in datum opredeli-
tve,

6. podatki o prejetih medicinsko-tehničnih pripomoč-
kih:

– šifra pripomočka,
– količina,
– datum prejema,
7. drugi podatki, ki jih določajo veljavni predpisi s

področja obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Način in postopke za vključitev podatkov iz 5. točke

drugega odstavka tega člena v kartico opredeli Ministrs-
tvo za zdravje v posebnem navodilu.

III. IZDAJA, VELJAVNOST IN POTRJEVANJE KARTICE

8. člen
Za izdajo kartice zavod uporabi podatke iz svojih

obstoječih evidenc ter skladno s 16. členom tega pravil-
nika iz evidenc zavarovalnic, ki izvajajo prostovoljno zdrav-
stveno zavarovanje.

Za vnos podatkov na novo kartico (personalizacija
kartice) in distribucijo kartic je pooblaščen zavod, ki lah-
ko s pogodbo prenese navedena dela na drugo pravno
osebo.

9. člen
Zavod izda kartico novemu upravičencu, ko zanj prej-

me prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Če kartice
ni možno izdati takoj ali če je potrebno izdati novo kartico
zaradi razlogov iz 11. člena tega pravilnika, zavod izda
zavarovani osebi potrdilo, s katerim ta lahko začasno
izkazuje lastnost zavarovane osebe.

Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje poleg podat-
kov iz 1. in 2. točke drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika še:

– naziv izdajatelja potrdila (območna enota oziroma
izpostava zavoda),

– številko izdanega potrdila,
– zapis, da potrdilo začasno nadomešča kartico,
– datum, do katerega velja potrdilo,
– datum izdaje potrdila,
– žig zavoda in podpis osebe, ki je potrdilo izdala.

10. člen
Potrditev veljavnosti obveznega zdravstvenega zava-

rovanja na kartici je pogojena z urejenim statusom zavaro-
vane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju in se
opravlja na določeno časovno obdobje.

Imetnikom kartice se ob potrjevanju praviloma potrdi
veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na karti-
ci za tri mesece od dneva potrditve.

Datum, do katerega je veljavnost obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja na kartici potrjena, je odvisen tudi
od datuma izteka zavarovalnih pogojev oziroma datuma
konca zavarovanja.

Imetnikom kartice se potrdi veljavnost obveznega
zdravstvenega zavarovanja na kartici za daljše oziroma
krajše obdobje od treh mesecev v naslednjih primerih:

– otrokom do dopolnjenega 18. leta starosti se potr-
di veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na

kartici za eno leto. Pri tem je dolžina potrditve po dopol-
njenem 17. letu starosti omejena z dnem dopolnitve
18. leta starosti oziroma tremi meseci po dopolnjenem
18. letu starosti,

– upokojencem, razen tujim upokojencem, upoko-
jencem republik nekdanje SFRJ in invalidnim osebam
zunaj delovnega razmerja na prekvalifikaciji oziroma do-
kvalifikaciji, se potrdi veljavnost obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja na kartici za eno leto,

– tujcem, ki so vključeni v obvezno zdravstveno za-
varovanje na podlagi delovnega dovoljenja ali dovoljenja
za prebivanje in njihovim družinskim članom se potrdi
veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na karti-
ci za 3 mesece, pri tem pa je potrditev omejena z datu-
mom poteka delovnega dovoljenja ali dovoljenja za prebi-
vanje, če to poteče prej kot v treh mesecih,

– zavarovanim osebam, ki se redno šolajo po dopol-
njenem 18. letu starosti, se potrdi veljavnost obveznega
zdravstvenega zavarovanja na kartici za tri mesece, pri
tem pa je potrditev omejena z datumom izteka potrdila o
šolanju, če se ta izteče prej kot v treh mesecih, podaljša-
nim za 30 dni,

– osebam, ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in so vključene v obvezno zdravstveno zavarova-
nje kot uživalci invalidnin po predpisih o varstvu vojnih
veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, se
potrdi veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja
na kartici za eno leto.

Zavarovane osebe same podaljšujejo veljavnost ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja na kartici pri pristojni
službi zavoda ali na posebnih elektronskih napravah (sa-
mopostrežnih terminalih).

Na ta način se v kartici usklajujejo vsi podatki iz 1.,
2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika, razen priimka, imena, rojstnega datuma, števil-
ke zavarovane osebe ter številke izvoda kartice.

11. člen
Zavod izda zavarovani osebi na njeno zahtevo novo

kartico, če:
– se spremeni katerikoli podatek iz prvega odstavka

6. člena tega pravilnika,
– zavarovana oseba kartico izgubi ali kako drugače

ostane brez nje,
– je kartica okvarjena ali poškodovana tako, da nje-

na uporaba ni več možna.

12. člen
Imetnik kartice je ob vložitvi zahteve za izdajo nove

kartice dolžan staro kartico vrniti zavodu, če jo poseduje.
Ob vložitvi zahtevka za izplačilo pogrebnine ali posmrtni-
ne je potrebno zavodu vrniti kartico umrle osebe.

Prevzete kartice zavod uniči.
Zavarovana oseba je izgubo ali drugačno izginotje

kartice dolžna osebno javiti zavodu takoj ko je to mogo-
če.

Stroške za izdajo nove kartice zaradi poškodovanja
iz malomarnosti, izgube ali izginotja plača zavarovana ose-
ba. Cena kartice je določena z zavodovim cenikom listin.

13. člen
Kartico, ki jo je potrebno nadomestiti z novo in ni

bila vrnjena, zavod uvrsti na seznam neveljavnih kartic. O
neveljavnih karticah zavod najmanj enkrat mesečno obve-
šča izvajalce.
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Postopke v zvezi z uvrstitvijo kartice na seznam ne-
veljavnih in izdajo nove kartice v primerih iz 11. in 12.
člena tega pravilnika vodi pristojna območna enota oziro-
ma izpostava zavoda.

IV. VODENJE EVIDENCE O KARTICI

14. člen
Zavod vodi o vsaki izdani kartici evidenco z nasled-

njimi podatki:
– številka izvoda kartice za zavarovano osebo,
– datum personalizacije kartice in oddaje v dostavo

zavarovani osebi ter evidenčno številko, pod katero je
bila kartica poslana zavarovani osebi,

– status v življenjskem ciklu kartice,
– datum in vzrok uvrstitve na seznam neveljavnih kar-

tic,
– datum in vzrok uničenja,
– datum zadnjega ažuriranja,
– datum do katerega je obvezno zdravstveno zavaro-

vanje na kartici potrjeno.

V. PODATKI O PROSTOVOLJNEM ZDRAVSTVENEM
ZAVAROVANJU

15. člen
V kartici so vključeni tudi podatki o prostovoljnih

zdravstvenih zavarovanjih imetnika kartice, če se tako
dogovorijo zavod in zavarovalnice, ki izvajajo taka zavaro-
vanja.

V kartico se vpišejo naslednji podatki o prostovoljnih
zdravstvenih zavarovanjih:

– identifikacijska številka zavarovalnice,
– oznake in parametri zavarovanj.
Natančnejšo vsebino in način evidentiranja podatkov

zapisanih v kartici, veljavnost potrditve prostovoljnih zdrav-
stvenih zavarovanj v kartici, uporabo podatkov v postop-
kih uveljavljanja pravic iz prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja in druge tehnične rešitve določijo zavod in
pristojne zavarovalnice s posebnim dogovorom.

VI. PROFESIONALNA KARTICA

16. člen
Zaščita dostopa do podatkov v kartici zdravstvenega

zavarovanja je zagotovljena s profesionalno kartico. Imet-
nik profesionalne kartice lahko glede na svoje pooblastilo
iz kartice zdravstvenega zavarovanja bere ali vanjo zapi-
suje posamezne sklope podatkov.

Imetniki profesionalne kartice so zdravniki, drugo
zdravstveno osebje, pooblaščeni delavci zavoda in poo-
blaščeni delavci drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Uporaba profesionalne kartice je mogoča z osebno
številko (PIN), ki je znana le imetniku profesionalne karti-
ce. Profesionalno kartico sme uporabljati le imetnik, na
čigar ime se glasi.

17. člen
Izdajatelj in lastnik profesionalne kartice je zavod.

Zavod izda profesionalno kartico osebi, za katero prejme
zahtevek za izdajo in za katero ugotovi upravičenost do-
stopa do podatkov v kartici zdravstvenega zavarovanja.

Pooblaščena oseba za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in posredovanje potrebnih podatkov za izdajo

profesionalne kartice je delodajalec osebe, za katero se
zahteva izdajo profesionalne kartice. Če izdajo profesio-
nalne kartice zahteva zasebnik, ki dejavnost opravlja kot
samostojni zdravstveni delavec, pa se le-ta smatra za
pooblaščeno osebo.

18. člen
Pooblaščena oseba mora po izdaji profesionalne kar-

tice zavodu v osmih dneh sporočiti:
– vsako spremembo podatkov, ki jih vsebuje profe-

sionalna kartica,
– spremembo zaposlitve imetnika profesionalne kar-

tice,
– uničenje ali izginotje profesionalne kartice.
Izdajo profesionalne kartice izvajalcem zdravstvenih

storitev in dobaviteljem, ki z zavodom nimajo poslovnega
odnosa, plača pooblaščena oseba sama. Cena kartice je
določena z zavodovim cenikom listin.

Stroške izdaje nove profesionalne kartice zaradi po-
škodovanja iz malomarnosti, izgube ali izginotja plača
pooblaščena oseba.

Način, obliko in vsebino zahtevka za izdajo profesio-
nalne kartice ter obveznosti pooblaščene osebe v zvezi s
profesionalno kartico določi zavod s posebnim navodi-
lom.

19. člen
Zavod določi imetnikom profesionalne kartice obseg

pooblastila za dostop do podatkov na kartici zdravstvene-
ga zavarovanja. Pooblastilo omogoča:

– branje določenih podatkov iz kartice,
– zapisovanje določenih podatkov v kartico.

20. člen
Na prednji strani profesionalne kartice so vpisani

naslednji podatki:
– oznaka, da je to profesionalna kartica,
– podatki o izdajatelju,
– ZZZS številka imetnika,
– številka izvoda kartice,
– ime in priimek imetnika,
– IVZ številka zdravnika.
V mikroprocesorju profesionalne kartice so vpisani

naslednji podatki:
– ZZZS številka imetnika,
– številka izvoda kartice,
– ime in priimek imetnika,
– poklic,
– šifra države imetnika,
– IVZ številka
– specializacija,
– tip pooblastila.
Če imetnik kartice ni zdravnik ali farmacevt, še:
– šifra države pooblaščene pravne osebe,
– IVZ številka pooblaščene pravne osebe,
– naziv pooblaščene pravne osebe.
Vnos podatkov v profesionalne kartice in njihovo raz-

delitev pooblaščenim pravnim osebam iz 17. člena tega
pravilnika izvede Zavod, ki lahko za ta opravila pooblasti
drugo pravno osebo.

VII. ODGOVORNOST

21. člen
Za zlorabo ali neupravičeno uporabo kartice zdrav-

stvenega zavarovanja oziroma profesionalne kartice in si-
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ceršnje ravnanje v nasprotju s tem pravilnikom, izvajalci,
imetniki kartic ter druge osebe odškodninsko odgovarjajo
po splošnih odškodninskih predpisih in kazensko, kolikor
takšne kršitve vsebujejo elemente kaznivega dejanja.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

22. člen
Z dnem uvedbe kartice prenehajo veljati določbe

navodil o zdravstveni izkaznici in drugih listinah za uresni-
čevanje pravic do zdravstvenega varstva (Uradni list SRS,
št. 29/82), ki se nanašajo na zdravstveno izkaznico.

23. člen
Ta pravilnik začne veljati v petnajstih dneh po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0202-8/3a-2002
Ljubljana, dne 3. aprila 2002.

Predsednik
Upravnega odbora ZZZS
mag. Roman Matek l. r.

1834. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup
avdiovizualnih del neodvisnih producentov

Na podlagi 32. člena statuta javnega zavoda RTV
Slovenija in v skladu z določili zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št.
79/01), zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kul-
ture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00), Svet javnega
zavoda RTV Slovenija sprejema

P R A V I L N I K
o izvajanju javnih razpisov za odkup

avdiovizualnih del neodvisnih producentov

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Javni zavod RTV Slovenija izvaja javno službo pro-

dukcije in razširjanja nacionalnih televizijskih in radijskih
programov, ki so v javnem in kulturnem interesu Republi-
ke Slovenije.

Pravilnik je vsebinsko razdeljen na štiri poglavja, ki
vsebujejo:

I. Uvodne določbe,
II. Splošne določbe,
III. Izvedbo javnega razpisa za odkup avdio vizualnih

del neodvisnih producentov,
IV. Končne določbe.

2. člen
Pravilnik se uveljavlja z namenom določitve postop-

kov, pogojev in meril za odkup avdiovizualnih del neodvi-
snih producentov (v nadaljevanju: »AV dela«), ki jih RTV
Slovenija pridobi in predvaja na svojih televizijskih progra-
mih, na podlagi 6. člena zakona o RTV Slovenija, 73. čle-
na in tretjega odstavka 92. člena zakona o medijih.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
Za namene uporabe tega pravilnika imajo v njem

navedeni pojmi naslednji pomen:
a) »AV dela« so, celovečerni televizijski filmi in dra-

me, kulturnoumetniške in razvedrilne serije, dokumentar-
na, glasbena, izobraževalna ter druga AV dela, vsebovana
na nosilcih, ki omogočajo neposredno predvajanje v tele-
vizijskih programih RTV Slovenija in so izvorno producira-
na s strani neodvisnih producentov. Za AV dela ne štejejo
dela, ki so bila izdelana po naročilu drugih izdajateljev TV
programov;

b) »slovenska AV dela« so tista AV dela, ki so izvorno
producirana s strani slovenskih neodvisnih producentov;

c) »evropska AV dela« so tista AV dela, ki so izvorno
producirana s strani neodvisnih producentov iz držav,
članic EU oziroma tista AV dela, ki se po definiciji zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 35/01; ZMed) smatrajo za
takšna (69. do 72. člen ZMed);

d) »neodvisni producent AV del« je pravna ali fizična
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkci-
je AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed
držav, članic EU;

– da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma
pravno osebnost izdajatelja TV programa;

– da ima izdajatelj TV programa največ petindvajset
odstotni delež kapitala ali upravljalskih oziroma glasoval-
skih pravic v njenem premoženju;

– da po naročilu posameznega izdajatelja TV progra-
ma ustvari največ polovico svoje produkcije letno;

– da povprečni delež finančnih sredstev za kritje ce-
lotnih stroškov produkcij oziroma koprodukcij, pri katerih
je sodeloval v zadnjih treh letih, presega deset odstotkov.
Kolikor vlada na predlog pristojnega ministra s podzakon-
skim aktom spremeni višino deleža, se upošteva vladni
podzakonski akt;

– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkci-
je avdiovizualnih del in da ima sedež v eni izmed tretjih
držav, če evropska dela tvorijo večinski delež njegove
avdiovizualne produkcije v zadnjih treh letih in ob tem
izpolnjuje pogoje iz druge in tretje alinee tega odstavka;

e) »javni razpis« je oblika objave, s katero RTV Slove-
nija pozove neodvisne producente AV del, da predložijo
svoje ponudbe za odkup AV del v skladu s tem pravilni-
kom; določila zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00 in spr.; ZJN-1) za izvajanje tega pravilnika ne
veljajo;

f) »odkup AV dela« pomeni plačilo RTV Slovenija
neodvisnemu producentu AV dela, s katerim se krije ozi-
roma pokrije stroške produkcije AV dela in plačilo nado-
mestila neodvisnemu producentu tega AV dela za prenos
pravic v skladu z 12. členom tega pravilnika.

III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA ZA ODKUP AV DEL
NEODVISNIH PRODUCENTOV

4. člen
Predmet javnega razpisa je odkup AV del, na ustrez-

nih, s strani RTV Slovenija določenih nosilcih slike in
zvoka, ki jih predpisujejo ITU – R standardi.
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Vsebina javnega razpisa je zlasti: zvrst, tematika in
obseg AV del ter finančne in produkcijske zahteve izved-
be AV dela. Zvrsti AV del določa točka a) tretjega člena
tega pravilnika.

RTV Slovenija lahko razpiše tudi teme, ki jih zaradi
pomembnih dogodkov uvršča v svoje srednjeročne pro-
gramske načrte.

Javni razpis se praviloma izvede enkrat letno najka-
sneje do meseca junija tekočega leta za naslednje leto.

Javni razpis je mogoče ponoviti, če v prvem razpisu
ni bil izbran noben ponudnik ali če na razpis ni prispela
nobena ponudba.

Javni razpis je mogoče delno ponoviti, če v prvem
razpisu, v določenem sklopu ni bil izbran noben ponudnik
ali če za določen sklop ni prispela nobena ponudba.

Vsebina in obseg javnih razpisov za odkup AV del
morata biti usklajena z letnim in srednjeročnim program-
sko poslovnim načrtom RTV Slovenija.

5. člen
RTV Slovenija vsako leto, v skladu s svojim program-

sko poslovnim načrtom, planira finančna sredstva, name-
njena za odkup AV del.

Sredstva namenjena za odkup AV del ne predstavlja-
jo sredstev namenjenih produkciji programskih vsebin,
katerih producent je RTV Slovenija sama.

Finančni dokumenti, ki pomenijo strošek in dejanski
odliv finančnih sredstev, se lahko izdajo s potrditvijo pro-
gramsko poslovnega načrta RTV Slovenija s strani Sveta
RTV Slovenija, ob spoštovanju določil tega pravilnika.

Določilo tretjega odstavka tega člena ne velja za
stroške povezane z izvedbo javnega razpisa.

6. člen
Odgovorni uredniki uredniško producentskih enot in

regionalnih RTV centrov, pripravijo in predlagajo v potrdi-
tev direktorju TV programov RTV Slovenija obseg, temati-
ko, zvrsti, uvrstitev v programsko shemo, dinamiko odku-
pov, dinamiko produkcije in dinamiko finančnih tokov AV
del, ki so predmet javnega razpisa.

Generalni direktor RTV Slovenija z direktorjem TV
programov RTV Slovenija uskladi končni obseg predmeta
javnega razpisa in z izdajo ustreznih aktov odobri začetek
postopkov javnih razpisov.

7. člen
Postopek izvedbe javnega razpisa mora predvideti

zlasti naslednje elemente: ugotovitev potreb, sklep o za-
četku postopka, imenovanje odgovornih oseb za izvedbo
javnega razpisa in komisij, pogoje in merila v skladu z
razpisno dokumentacijo, objavo v medijih, razpisne roke,
zbiranje in ocenjevanje ponudb, sklep o izbiri, pogodbo o
odkupu.

Podrobno izdelan postopek in vsi časovni okviri po-
sameznih elementov postopka izvedbe javnega razpisa
se določijo v načrtu izvedbe in so odvisni od vsebine in
zahtevnosti predmeta javnega razpisa.

Merila za izbiro najustreznejšega ponudnika se dolo-
čijo v razpisni dokumentaciji.

Osnovni pogoj za sodelovanje na javnem razpisu je,
da ponudniki izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa ne-
odvisnega producenta v skladu z ZMed. Ostali pogoji se
določijo v razpisni dokumentaciji.

Za vse elemente postopka javnega razpisa se pripra-
vi tipske obrazce, katerih vključitev v razpisno dokumen-
tacijo oziroma v sam javni razpis, je odvisna od posebno-
sti posameznega javnega razpisa.

8. člen
RTV Slovenija objavi javni razpis za odkup AV del v

Uradnem listu RS, na teletekstu Televizije Slovenija, na
svoji spletni strani in v Uradnem glasilu Evropskih sku-
pnosti.

Objave so izdelane v slovenskem in angleškem jezi-
ku.

V uradnem glasilu Evropskih skupnosti in na spletnih
straneh RTV Slovenija se v slovenskem in angleškem
jeziku objavi tudi besedilo 73. člena zakona o medijih.

9. člen
Generalni direktor s pisnim sklepom imenuje vodjo

izvedbe javnih razpisov za odkup AV del (v nadaljevanju:
»vodja izvedbe«) in komisij za izbiro najustreznejših ponu-
dnikov, ki jih predlagata programska direktorja TV in radij-
skih programov (v nadaljevanju: »komisije«).

Vodja izvedbe usklajuje in vodi vse postopke pove-
zane z izvedbo javnih razpisov in koordinira delo komisij.

Komisije morajo sestavljati zlasti programski direktor
TV Slovenija, odgovorni uredniki ali uredniki programov
oziroma uredništev, na katerega se vsebina javnega raz-
pisa nanaša, producent programa oziroma uredništva, na
katerega se vsebina javnega razpisa nanaša in predstav-
nik izvedbe TV programov.

Komisija mora imeti najmanj tri člane, ki ne smejo
biti v kakršnemkoli sorodnem ali poslovnem odnosu s
ponudniki.

10. člen
S strani RTV Slovenija izdelana razpisna dokumenta-

cija vsebuje navodila in tipske obrazce za pravilno pripra-
vo ponudb.

Razpisna dokumentacija in vsi podatki potrebni za
pravilno in popolno pripravo ponudb se objavijo v sloven-
skem in angleškem jeziku.

Ponudniki razpisno dokumentacijo lahko prevzame-
jo tudi v tiskani obliki na sedežu RTV Slovenija.

11. člen
Vrednost predmeta javnega razpisa v razpisni doku-

mentaciji in ponudbi mora biti navedena v slovenskih to-
larjih in evrih. Za preračun v slovenske tolarje se uporabi
srednji tečaj Banke Slovenije, veljaven na dan objave
oziroma oddaje ponudbe. Vse cene so izražene brez dav-
ka na dodano vrednost.

Ponudbene cene morajo biti usklajene z veljavnimi
ceniki RTV Slovenija.

RTV Slovenija lahko v objavi (v razpisni dokumentaci-
ji) navede maksimalne vrednosti, do katerih je pripravlje-
na odkupiti AV dela.

Sredstva, ki jih ponudnik pridobi iz proračunskih
sredstev se ne štejejo kot vložek ponudnika.

12. člen
Če v individualnih pogodbah z neodvisnimi produ-

centi avdiovizualnih del ni določeno drugače, se z odku-
pom AV dela prenese na RTV Slovenija izključno in vse-
binsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse material-
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ne avtorske pravice in druge pravice avtorjev ter soavtor-
jev, in sicer na AV delu, njegovem prevodu, njegovih
avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v
zvezi s produkcijo AV dela. Obenem se prenesejo izključ-
no in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi
vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev
prispevkov za namen dokončanja AV dela.

Če v individualnih pogodbah z neodvisnimi produ-
centi avdiovizualnih del ni določeno drugače, se z odku-
pom AV dela na RTV Slovenija prenese tudi izključno in
vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse mate-
rialne pravice neodvisnega producenta, ki jih ima na AV
delu in vse materialne pravice izvajalcev, ki jih imajo na
izvedbi, vsebovani v AV delu.

Prenos navedenih pravic je mogoč za vse oblike
uporabe AV del, ki so do tedaj znane, v skladu z veljavno
zakonodajo.

Neodvisni producent AV dela mora v skladu z navede-
nim, predhodno (pred odkupom oziroma pred sklenitvijo
ustrezne pogodbe z RTV Slovenija) poskrbeti za ustrezne
prenose pravic avtorjev, soavtorjev, avtorjev prispevkov in
izvajalcev, ki so pri produkciji AV dela sodelovali, nanj.

13. člen
RTV Slovenija lahko z odkupljenimi AV deli, sodeluje

na sejmih in festivalih. Kadar pravice na AV delih niso v
celoti prenesene na RTV Slovenija, ima neodvisni produ-
cent AV dela pravico do ustrezne delitve, z uporabo AV
dela ustvarjenih prihodkov.

RTV Slovenija je dolžna spoštovati moralne avtorske
in sorodne pravice.

14. člen
Na osnovi meril in v skladu s pogoji, določenimi v

razpisni dokumentaciji, komisije izberejo in predlagajo
generalnemu direktorju RTV Slovenija najustreznejšega
ponudnika oziroma najustreznejše ponudnike.

Komisije morajo predlog sklepa o izbiri najustreznej-
šega ponudnika(ov), sprejeti najkasneje 60 dni od datu-
ma zaključka zbiranja ponudb.

Če se na javni razpis prijavi le en ponudnik in izpol-
njuje vse razpisne pogoje, razpisa ni potrebno ponavljati,
razen če komisija ne odloči drugače.

Generalni direktor RTV Slovenija s sklepom o izbiri
potrdi najustreznejšega ponudnika(e) v 8 dneh od datuma
prejema predloga sklepa.

Generalni direktor podpiše pogodbo o odkupu AV
dela v 15 dneh od potrditve programsko poslovnega na-
črta, oziroma v 15 dneh od datuma pravnomočnosti skle-
pa o izbiri najustreznejšega ponudnika, kolikor je bila s
strani ponudnika oddana pritožba na sklep o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

Sklep o izbiri prejmejo vsi ponudniki, ki so oddali
popolne ponudbe.

Ime izbranega ponudnika(ov) (neodvisnega produ-
centa AV del), se objavi v Uradnem listu RS, na spletni
strani RTV Slovenija in kadar je to potrebno tudi v Ura-
dnem glasilu Evropskih skupnosti.

Hkrati s sklepom izbrani ponudnik(i), dobi tudi poziv
k podpisu pogodbe, na katerega se mora odzvati v roku
10 dni od vročitve sklepa.

Če izbrani ponudnik(i) ne pristopi k podpisu pogod-
be, ima RTV Slovenija pravico uveljaviti in izterjati vso
škodo, ki jo utrpi zaradi dejanj ponudnika.

RTV Slovenija ima pravico, brez ponovitve javnega
razpisa, izbrati ponudnika, ki je v ocenjevanju ponudb do-
segel naslednje največje število točk strokovnih komisij.

Z izbranim ponudnikom(i) se sklene pogodba o od-
kupu AV del, ki se pripravi in podpiše v skladu z internimi
akti in predpisi zavoda, kolikor pogodba o odkupu AV del
ni sestavni del razpisne dokumentacije.

15. člen
Zoper sklep o izbiri ponudnika je možno pritožbo

nasloviti na generalnega direktorja RTV Slovenija, in sicer
v roku 8 dni od datuma vročitve sklepa o izbiri najustrez-
nejšega ponudnika. Pritožba glede samega postopka o
izbiri ponudnika, ni mogoča.

Pisne pritožbe v slovenskem jeziku, z natančno opre-
deljenimi razlogi, se naslovi na podpisnika sklepa o izbiri
najustreznejšega ponudnika – generalnega direktorja RTV
Slovenija.

Generalni direktor RTV Slovenija mora o pritožbi
odločiti v 14 dneh od datuma vročitve pritožbe.

Odločitev generalnega direktorja RTV Slovenija je
dokončna.

Možen je upravni spor.
Pritožba do odločitve generalnega direktorja RTV Slo-

venija oziroma razrešitve upravnega spora, zadrži vse z
javnim razpisom povezane dejavnosti.

IV. KONČNE DOLOČBE

16. člen
Dokumentacijo izvedb javnih razpisov za odkup AV

del hrani vodja izvedbe.
Dokumentacija se hrani najmanj toliko časa, kolikor

trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega raz-
pisa, vendar ne manj kot 5 let od prvega predvajanja AV
dela v TV programih RTV Slovenija.

17. člen
Javni razpisi, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo

tega pravilnika in pravice izvajalcev, s katerimi so že bile
usklajene pogodbe pred uveljavitvijo tega pravilnika, se
izvedejo po dotedanjih predpisih in že sklenjenih pogod-
bah.

18. člen
Svet RTV Slovenija za izvajanje določil tega pravilni-

ka pooblašča generalnega direktorja RTV Slovenija.
Določbe tega pravilnika veljajo za TV programe RTV

Slovenija.

19. člen
Pravilnik je bil sprejet na 35. seji Sveta RTV Sloveni-

ja dne 4. 4. 2002 in se objavi v Informatorju, na spletnih
straneh RTV Slovenija in v Uradnem listu RS.

Pravilnik prične veljati sedmi dan po objavi v Informa-
torju in velja do preklica.

Vsaka sprememba pravilnika mora biti potrjena s stra-
ni Sveta RTV Slovenija in objavljena na enak način kot ta
pravilnik.

Predsednik
Sveta RTV Slovenija

mag. Janez Kocijančič l. r.
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OBČINE

DORNAVA

1835. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dornava za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št.
47/99) je Občinski svet občine Dornava na 27. redni seji dne
13. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava

za leto 2001

1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine

Dornava za leto 2001.

2. člen
Proračun Občine Dornava izkazuje:

SIT
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 422,530.000
– odhodki 412,779.000
b) Račun financiranja 4,300.000

3. člen
Stanje sredstev na računih se prenese v proračun Občine

Dornava za leto 2002.

4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,663.550 SIT in se prenese v

rezerve proračuna za leto 2002.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih

terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 002-01-298/02
Dornava, dne 10. aprila 2002.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

1836. Odlok o proračunu Občine Dornava 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 16.
člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) je
Občinski svet občine Dornava na 27. seji dne 13. 3. 2002
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dornava

za leto 2002

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dornava za leto

2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina prora-
čuna, postopki izvrševanja proračuna na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se dolo-

ča v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002

l. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 234.705
Tekoči prihodki (70+71) 102.934

70 Davčni prihodki 85.439
700 Davki na dohodek in dobiček 72.742
703 Davki na premoženje 474
704 Domači davki na blago in storitve 12.223
706 Drugi davki

71 Nedavčni prihodki 17.495
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 2.990
711 Takse in pristojbine 1.490
712 Denarne kazni 29
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 12.986

72 Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 Transferni prihodki 131.771
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 131.771

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 244.594
40 Tekoči odhodki 57.784

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 14.985
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 2.121
402 Izdatki za blago in storitve 38.678
403 Plačila domačih obresti 2.000
404 Rezerve

41 Tekoči transferi 96.650
410 Subvencije 5.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 40.850
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 20.000
413 Drugi tekoči domači transferi 30.800
414 Tekoči transferi v tujino

42 Investicijski odhodki 90.160
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 90.160

43 Investicijski transferi
430 Investicijski transferi

III. Proračunski presežek (I.–lI.)
(Proračunski primanjkljaj)

B) Račun finančnih terjatev in naložb

Skupina/Podkupina kontov Proračun leta 2002

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)

75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
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Skupina/Podkupina kontov Proračun leta 2002

751 Prodaja kapitalskihz deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

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/Podkupina kontov Proračun leta 2002

VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje

500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga

550 Odplačila domačega dolga 4.300
IX. Sprememba stanja sredstev na računu

(I.+IV+VII.-LL.-V.-VIII.) 14.189
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto financiranje (VI.+X)

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih
prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvo-
jih programov so priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-

čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/63).

4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med pro-

računskimi postavkami v okviru posameznega področja prora-
čunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in o njegovi realizaciji.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upora-

bnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij-
ske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega upora-
bnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 ne bo izločala, ker je

višina 1,5% prejemkov proračuna že dosežena.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.

7. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,

če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.

4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dornava v letu

2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Dornava, dne 5. marca 2002.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

LAŠKO

1837. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih na območju
Občine Laško

Občina Laško, župan, izdaja na podlagi 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
8/84, 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in 36. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00)

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih

pogojih na območju Občine Laško

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in do-

polnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju
Občine Laško.

II
Osnutek odloka bo razgrnjen v preddverju Urada župana

Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občin-
ske uprave.

III
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala

javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren način.

IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne

razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnu-
tek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih na območju Občine Laško v Uradu župana
občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občin-
ske uprave.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35003/02/01
Laško, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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LJUBLJANA

1838. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, v skladu s 97. členom energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/99) in uredbe o oblikovanju cen proiz-
vodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 29/01),
objavlja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljublja-

na, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina Cena

Stanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 6.275,95 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
   po vodomeru 419,25 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
   in obračun po vodomeru 1,441.642,65 SIT/MW/leto

Nestanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 7.118,28 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
   po vodomeru 475,17 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
   in obračun po vodomeru 1,689.503,96 SIT/MW/leto

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za

posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št. 28/02).

3. člen
Ta cenik začne veljati 30. aprila 2002.

Ljubljana, dne 19. aprila 2002.

Prokurist
Igor Jurij Pogačar l. r.

MIRNA PEČ

1839. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Mirna Peč za leto 2001

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odloč-
ba US, 56/98, 59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US in
89/99 – odločba US), 62. in 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 29., 33. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in odločitve Ustavnega sodi-
šča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 59/99) ter 15. člena statuta Občine Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 18/9 in 52/01) je Občinski svet
občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 16. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Mirna Peč za leto 2001

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za

leto 2001.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2001 izka-

zuje:

Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun financiranja
in odhodkov SIT terjatev in naložb SIT SIT

Prihodki  298,258.951,74
Odhodki  275,889.737,09
Presežek  22,369.214,65
Primanjkljaj    

3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini

22.369.214,65 SIT se poveča stanje na računu in se jih pre-
nese med prihodke proračuna Občine Mirna Peč za leto 2002.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev

in naložb ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/02-01
Mirna Peč, dne 17. aprila 2002.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.

1840. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov na območju
Občine Mirna Peč

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 21/02), 6. člena statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je
Občinski svet občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 16. 4.
2002 sprejel

S K L E P
o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov

komunalnih odpadkov na območju
Občine Mirna Peč

1. člen
Izvajanje dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki in

odlaganja ostankov komunalnih odpadkov kot obvezne javne
službe na območju Občine Mirna Peč do preklica izvaja Komu-
nala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 031-01/02-186
Mirna Peč, dne 17. aprila 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

NOVO MESTO

1841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96
– odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1 in
16/02 – sklep US) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list, RS, št. 68/01) je  Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 36. seji dne 28. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

Ukine se status javnega dobra na nepremični parc. št.
1414 iz katere so po pravnomočni odločbi o parcelaciji nastale
parc. št. 1414/1, 1414/2, 1414/3, k.o. Šmihel pri Novem
mestu in na nepremičnini parc. št. 1448 iz katere so po prav-
nomočni odločbi o parcelaciji nastale parc. št. 1448/1,
1448/2, 1448/3, 1448/4 in 1448/5, k.o. Šmihel pri Novem
mestu.

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 464-07-28/2001-1900
Novo mesto, dne 28. marca 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PREVALJE

1842. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih
objektov in naprav ter drugih posegov v prostor,
za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju Občine Prevalje

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99,
51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 29. redni seji dne
15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o določitvi pomožnih

objektov in naprav ter drugih posegov v prostor,
za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje

na območju Občine Prevalje

1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov in naprav ter

drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko
dovoljenje na območju Občine Prevalje (Uradni list RS, št.
36/00) se črtajo 3., 6., 9. in 15 člen.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01/01-1/4
Prevalje, dne 15. aprila 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

1843. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih
izvedbenih aktov (PIA) s spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Ravne na
Koroškem za območje Občine Prevalje za
obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1998

Na podlagi 44. in 82. člena člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje
(Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine
Prevalje na 29. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih

aktov (PIA) s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Ravne na
Koroškem za območje Občine Prevalje za
obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1998

1. člen
S tem odlokom se ugotovi skladnost prostorskih izvedbe-

nih aktov s sprejetimi spremembami in dopolnitvami prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83/01), (v
nadaljevanju: prostorske sestavine plana občine).

2. člen
Obravnavajo se sledeči sprejeti in objavljeni prostorski

izvedbeni akti:
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki
obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Meži-
ca, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določe-
nih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za ob-
dobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega
v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA MUV
št. 20/86;

– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna,
Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med
mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in
mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim pla-
nom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in
območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem
obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 9/93;

– odlok o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koro-
škem, MUV št. 6/78.

3. člen
V sprejetem „odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za

območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; ob-
močij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov
Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij na-
selij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koro-
škem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica,
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za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izde-
lava PIA (MUV, št. 20/86)“ so:

1. naslednji členi skladni s prostorskimi sestavinami plana
občine:

a) 3., 4., 5., 6. in 7.;
2. naslednji členi neusklajeni s prostorskimi sestavinami

plana občine:
a) 1., 2., 8., 19., 20., 21., 22., 34. in 35.;
3. naslednji členi V nasprotju s prostorskimi sestavinami

plana občine:
a) 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 23.,

24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. in 33.
Neusklajeni so tisti deli prostorskih izvedbenih aktov,

kjer so s sprejetimi prostorskimi sestavinami plana občine
predvidene drugačne prostorske rešitve oziroma ležijo celot-
ni deli obravnavanih območij ali njih deli izven območja Obči-
ne Prevalje.

Določbe usklajenih členov odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Pre-
valje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbani-
stičnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditve-
nih območij naselij, določenih z družbenim planom občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Straži-
šče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni
predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86) se do sprejetja spre-
memb in dopolnitev le-teh, vendar najkasneje do 31. decem-
bra 2003, smiselno uporabljajo znotraj mej urbanističnih ob-
močij naselij in ureditvenega območja urbanistične zasnove
opredeljene v Prostorskih sestavinah plana občine.

Grafična podlaga, ki določa območje urbanistične zasno-
ve Prevalj je sestavni del prostorskih sestavin plana občine in je
prikazana v kartografski dokumentaciji srednjeročnega plana (v
nadaljnem besedilu: SP) v merilu M 1: 5000 (lista PKN RK 18
in RK 19) in v grafičnem delu urbanistične zasnove v merilu M
1: 5000 (karta #2/načini urejanja prostora) le-teh.

Iz členov 19., 20., 21 in 22. se izbrišejo vsi navedeni
izvzetki con, za katere je bila evidentirana izdelava prostorskih
izvedbenih načrtov, pa se le-ta ni izvedla ali pa je v nasprotju s
prostorskimi sestavinami plana občine oziroma z drugimi pro-
storskimi odloki.

4. člen
V sprejetem „odloku o spremembah in dopolnitvah odlo-

ka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih oko-
lišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo pro-
stor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-
Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbe-
nim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št.
9/93)“ so:

1. naslednji členi skladni s prostorskimi sestavinami plana
občine:

a) 4., 5., 7., 8., 9., 14. in 15.;
2. naslednji členi neusklajeni s prostorskimi sestavinami

plana občine:
a) 1., 2., 3., 10. in 12.;
3. naslednja člena V nasprotju s prostorskimi sestavinami

plana občine:
a) 6., 11., 13. in 16.;
Neusklajeni so tisti deli prostorskih izvedbenih aktov, kjer

so s sprejetimi prostorskimi sestavinami plana občine predvi-
dene drugačne prostorske rešitve oziroma ležijo deli obravna-
vanih območij izven območja Občine Prevalje.

Določbe usklajenih členov odloka o spremembah in do-
polnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki
obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Meži-
ca, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določe-
nih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za ob-
dobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega
v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV,
št. 9/93) se do sprejetja sprememb in dopolnitev le-teh, ven-
dar najkasneje do 31. decembra 2003, smiselno uporabljajo
znotraj mej urbanističnih območij naselij in ureditvenega obmo-

čja urbanistične zasnove opredeljene v prostorskih sestavinah
plana občine.

Grafična podlaga, ki določa območje urbanistične zasno-
ve Prevalj je sestavni del prostorskih sestavin plana občine in je
prikazana v kartografski dokumentaciji SP v merilu M 1: 5000
(listi PKN RK 18 in RK 19) in v grafičnem delu urbanistične
zasnove v merilu M 1: 5000 (karta #1/namenska raba površin
in karta #2/načini urejanja prostora) le-teh.

5. člen
Sprejeti „odlok o urbanističnem redu v občini Ravne na

Koroškem (MUV, št. 6/78)“ je neusklajen s prostorskimi sesta-
vinami plana občine v naslednjih sestavinah:

– območja, na katerih je s prostorskimi sestavinami plana
občine predvidena izdelava in sprejem prostorskih izvedbenih
aktov;

– območja, na katerih so s prostorskimi sestavinami pla-
na občine določena ureditvena območja naselij;

– območja izven ureditvenih območij naselij, ki so s Pro-
storskimi sestavinami plana občine trajno namenjena za kmetij-
sko rabo (najboljša kmetijska zemljišča) in gozdno proizvodnjo.

Določbe usklajenih členov odloka o urbanističnem redu
v občini Ravne na Koroškem (MUV, št. 6/78) se do sprejetja
sprememb in dopolnitev le-teh, vendar najkasneje do 31.
decembra 2003, smiselno uporabljajo zunaj mej ureditvenih
območij naselij, opredeljenih v prostorskih sestavinah plana
občine.

Grafična podlaga, ki določa območje ureditvenih območij
naselij oziroma urbanistične zasnove Prevalj je sestavni del
prostorskih sestavin plana občine in je prikazana v kartografski
dokumentaciji dolgoročnega plana (v nadaljnem DP) v merilu M
1: 25000 (karta #2 /zasnova omrežij naselij in načinov urejanja
z vrstami PIA), v kartografski dokumentaciji SP v merilu M 1:
5000 (listi PKN) in v grafičnem delu urbanistične zasnove v
merilu M 1: 5000 (karta #1/namenska raba površin in karta
#2/načini urejanja prostora) le-teh.

6. člen
Do sprejetja programa priprave prostorsko izvedbenih ak-

tov Občine Prevalje in ugotovitve aktualnosti dosedanjih pro-
storsko izvedbenih aktov občine, vendar najdalj do 31. decem-
bra 2003, se uporabljajo sprejeti in do sedaj veljavni prostorski
ureditveni pogoji in urbanistični red ter ostali prostorsko izved-
beni načrti v Občini Prevalje – kolikor niso v nasprotju s pro-
storskimi sestavinami plana občine ali drugimi podobnimi pro-
storskimi odloki.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-03/00-1/10
Prevalje, dne 15. aprila 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

1844. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih
izvedbenih načrtov (PIN) s spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Ravne na
Koroškem za območje Občine Prevalje za
obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1998

Na podlagi 44. in 82. člena člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje
(Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine
Prevalje na 29. seji dne 15. 4. 2002 sprejel
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O D L O K
o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih
načrtov (PIN) s spremembami in dopolnitvami

prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Ravne

na Koroškem za območje Občine Prevalje
za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1998

1. člen
S tem odlokom se ugotovi skladnost prostorsko izvedbe-

nih načrtov s sprejetimi spremembami in dopolnitvami prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje
1986–2000, dopolnjenega 1998 (Uradni list RS, št. 83/01),
(v nadaljevanju: prostorske sestavine plana občine).

2. člen
Sprejeti in ne izveden zazidalni načrt, v skladu z odlokom

o sprejetju zazidalnega načrta Zagrad na Prevaljah, objavljen v
MUV, št. 8/80 (stran 92) je:

A) neusklajen s prostorskimi sestavinami plana občine:
in sicer na posegih, ki se izvajajo v skladu z Prostorskimi

sestavinami plana občine v kartografski dokumentaciji srednje-
ročnega plana (v nadaljnem besedilu: SP) - urbanistično zasnovi
naselja Prevalje - načini urejanja prostora (M 1: 5000, list št. 2)

V sprejetih prostorskih sestavinah plana občine je za
obravnavano območje predviden drugačen način urejanja pro-
stora.

3. člen
Sprejeti in izvedeni zazidalni načrt, v skladu z odlokom o

sprejetju zazidalnega načrta individualne stanovanjske grad-
nje Gonje II na Prevaljah, objavljen v MUV, št. 13/88 (stran
256) je:

A) neusklajen s prostorskimi sestavinami plana občine:
in sicer na posegih, ki se izvajajo v skladu z prostorskimi

sestavinami plana občine v kartografski dokumentaciji SP -
urbanistično zasnovi naselja Prevalje - načini urejanja prostora
(M 1: 5000, list št. 2)

V sprejetih prostorskih sestavinah plana občine je za
obravnavano območje predviden drugačen način urejanja pro-
stora.

4. člen
Posegi in ureditve iz 2. in 3. člena se izvajajo v skladu z

namensko rabo prostora in na način urejanja prostora, kot je ta
opredeljen v prostorskih sestavinah plana občine in ob smisel-
ni uporabi določil navedenih zazidalnih načrtov.

5. člen
Grafična podlaga, ki določa območje urbanistične zasno-

ve Občine Prevalje je sestavni del prostorskih sestavin plana
občine in je prikazana v kartografski dokumentaciji SP v merilu
M 1: 5000 (list PKN RK 18) in v grafičnem delu urbanistične
zasnove naselja Prevalje v merilu M 1: 5000 (karta #1/namen-
ska raba površin in karta #2/načini urejanja prostora) le-tega.

6. člen
Postopki za sprejem oziroma za spremembo in dopolni-

tev prostorskih izvedbenih aktov, ki so bili začeti pred spreje-
mom prostorskih sestavin plana občine se nadaljujejo na pod-
lagi sprejetih programov priprave ter skladno z zakonom in
prostorskimi sestavinami planov občine.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-03/00-1/10
Prevalje, dne 15. aprila 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

SEMIČ

1845. Odlok o ureditvenem načrtu dela območja ob
Metliški cesti

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/96,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št.
37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski svet občine Semič dne
22. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu dela območja

ob Metliški cesti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za del obmo-

čja novega centra Semiča, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Trnovski
pristan 2, Ljubljana, št. projekta 104, marec 2002.

2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
– besedilo odloka,
– obrazložitev odloka,
– soglasja,
– grafične priloge:

– izrez iz dolgoročnega plana M 1:5000,
– kopija katastrskega načrta M 1:2880,
– zazidalna situacija M 1:500,
– zbirni načrt komunalnih in energetskih vodov in na-

prav M 1:500,
– načrt gradbenih parcel in načrt zakoličbe M 1:500,
– prerez M 1:500.

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Ureditveni načrt obsega naslednje parcele v k.o. Semič:

342/1, 342/7, 342/8, 342/2 del.
Površina območja ureditvenega načrta meri 7.750 m2.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno za upravne,

poslovne, storitvene, trgovske, gostinske in proizvodne dejav-
nosti.

Na posameznih gradbenih parcelah so dopustne spre-
membe namembnosti, skladno z osnovno namembnostjo ure-
ditvenega načrta in pod pogoji:

– da dejavnosti nimajo škodljivih vplivov na delovne pogo-
je v objektu in v sosednjih objektih ter na bivalne pogoje v
bližnjih stanovanjskih objektih,

– da je zagotovljena ustrezna dostopnost in število parkir-
nih mest po normativih,

– da je zagotovljena ustrezna oskrba s komunalno in ener-
getsko infrastrukturo.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen
Urbanistično oblikovanje ureditvenega območja mora biti

enotno. Primarna smer oblikovanja objektov in zunanjih uredi-
tev je vzporedno s predvideno povezovalno cesto A oziroma v
smeri zahod–vzhod.
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6. člen
Za nove objekte so določeni naslednji regulacijski ele-

menti, prikazani v grafični prilogi:
– RL regulacijska linija,
– GM gradbena meja,
– GL gradbena linija.
Določene so gradbene parcele za predvidene objekte in

pripadajoče funkcionalne površine.

7. člen
Podatki in pogoji za urejanje objekta št. 1:
– objekt je namenjen za specializirano trgovino za potre-

be kmetijstva, trgovino s tehničnim blagom, tekstilom in obu-
tvijo, za vinsko klet (vinoteko) ter za gostinski lokal (bistro) s
spremljajočimi skladiščnimi, pisarniškimi in sanitarnimi pro-
stori,

– osnovne tlorisne dimenzije objekta so 45 x 18 m. Na
jugozahodni strani objekta je dopusten izzidek tlorisnih dimen-
zij 5 x 5 m. Dopustna so odstopanja za ± 10%,

– objekt bo pritličen in delno podkleten,
– višina gotovih tal pritličja bo na 217,25 m, dopustna so

odstopanja do ± 0,50 m,
– streha bo simetrična položna dvokapnica, sleme orien-

tirano po dolžini objekta, kritina temno rdeče ali rjave barve,
– oblikovanje objekta naj bo sodobno z elementi lokalne

arhitekture, z izložbami, poudarjenimi vhodi, nadstrešnicami
nad vhodi,

– dovoz v kletno etažo bo po klančini s servisnega dvori-
šča,

– na platoju na severovzhodni strani objekta je dopustna
ureditev letnega vrta,

– dopustno je etapno urejanje objekta.
Podatki in pogoji za urejanje objekta št. 2:
– objekt je namenjen za poslovne prostore, trgovino s

spremljajočimi skladiščnimi, pisarniškimi in sanitarnimi pro-
stori,

– osnovne tlorisne dimenzije so 24 x 18 m. Dopustna so
odstopanja za ± 10%. Objekt je lahko manjši,

– objekt bo pritličen, dopustna je izvedba kleti,
– višina gotovih tal pritličja bo na 217,25 m, dopustna so

odstopanja do ± 0,50 m,
– streha bo simetrična položna dvokapnica, sleme orien-

tirano po dolžini objekta, kritina temno redeče ali rjave barve,
– oblikovanje objekta naj bo sodobno z elementi lokalne

arhitekture, z izložbami, poudarjenimi vhodi, nadstrešnicami
nad vhodi.

8. člen
Zunanje ureditve
Zunanje ureditve se morajo urediti v enem nivoju, uskla-

jeno z višinskim potekom ceste A. Razgiban teren je potre-
bno zravnati in nasuti do, z ureditvenim načrtom predvidene-
ga nivoja.

Površina ob križišču cest A in B mora biti utrjena v tlaku in
oblikovana kot trg s pripadajočo urbano opremo (klopi, luči,
koši za smeti). Peš površine pred vhodi v objekte morajo biti
utrjene v tlaku, ki naj poudari namembnost objekta.

Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v obmo-
čju križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir. Višinske razlike se
premostijo s stopnicami in klančinami, ki morajo upoštevati
zahteve funkcionalno oviranih.

Servisno dvorišče se mora urediti v enem nivoju, izvede-
no mora biti v asfaltu in obrobljeno z dvignjenim robnikom.

Vse proste površine se morajo urediti kot zelenice, ki
morajo biti povezane med seboj in z zelenimi površinami izven
meja ureditvenega načrta. Urejanje zelenih površin mora biti
enotno. Ob cestah A in C se morajo zelenice zasaditi z avtohto-
nim drevjem v obliki drevoreda. Minimalni odmik dreves od
komunalnih in energetskih vodov je 1 m.

Višinske razlike v ureditvah se morajo premostiti z blagimi
in ozelenjenimi brežinami. Na mestih, kjer brežin ni možno
ustrezno zavarovati, se višinske razlike urejajo z opornimi zidovi
v naravnih materialih. Po potrebi se peš površine nad opornimi
zidovi zavarujejo z ograjo.

V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

9. člen
Območje se prometno napaja s predvidene povezovalne

ceste A, ki se priključuje na osnovno cestno omrežje Semiča.
Servisni dovoz in dovoz za obiskovalce bo po cesti C, ki se
priključuje na predvideno povezovalno cesto A. Ceste so di-
menzionirane tudi za dostop z urgentnimi vozili.

Povezovalna cesta A je široka 6,40 m (vozišče 2 x
3,20 m) z dvostranskim pločnikom širine 1,60 m. Cesta C je
široka 5,50 m (vozišče 2 x 2,75 m) z dvostranskim pločni-
kom min. širine 1,50 m.

Predvidena je obnova dela lokalne ceste B na obravna-
vanem odseku, ki mora upoštevati višinski potek ceste A ter
ureditev pločnika ob zahodnem robu cestišča min. širine
1,50 m.

Talne označbe na voznih pasovih, prehodi za pešce so
standardne. Predvidena je predpisana vertikalna signalizacija.

Parkirišče za obiskovalce in zaposlene z 60 parkirnimi
mesti je na južni strani predvidenih objektov, dovoz je s
ceste C. 3 parkirna mesta je potrebno urediti za funkcional-
no ovirane.

Pločniki so z dvignjenim robnikom ločeni od motornega
prometa. Povezani so s peš površinami ob objektih in s peš
površinami izven območja ureditvenega načrta.

VI. KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

10. člen
Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna

komunalna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in
padavinskih vod, oskrbo z elektriko in plinom, javno razsvetlja-
vo in telekomunikacijsko omrežje.

Javno komunalno in energetsko omrežje mora praviloma
potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem telesu tako, da
bo možno neposredno priključevanje objektov. Tehnični ele-
menti, vzporedni potek in križanja morajo biti v skladu s tehnič-
nimi elementi in normativi.

Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora po-
tekati usklajeno med seboj in z gradnjo cest.

Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in loka-
cij objektov zaradi ustreznejših rešitev, racionalnejše izrabe
prostora ter etapnega izvajanja zazidalnega načrta.

11. člen
Odvajanje odpadnih in padavinskih vod
Na obravnavanem območju je kanalizacija predvidena v

ločenem sistemu.
Odpadne vode iz predvidenih objektov se bodo odvajale v

predviden kanal ob cesti B, ki se bo priključil na jašek obstoje-
če kanalizacije s čistilno napravo.

Tehnološke vode, ki se lahko priključijo na javni kanal,
morajo ustrezati pogojem, podanim v uredbi o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ura-
dni list RS, št. 35/96).

Odpadne vode iz gostinskih lokalov se morajo odvajati v
kanalizacijo preko lovilcev maščob.

Padavinske vode s streh objektov se bodo odvajale v
ponikovalnice na funkcionalnem zemljišču objektov. Padavin-
ske vode s prometnih, manipulativnih in drugih utrjenih povr-
šin se morajo odvajati v ponikovalnice preko peskolovov in
lovilcev olj.

Oskrba z vodo:
Napajanje predvidenih objektov z vodo bo iz obstoječega

vodovoda 125 ob cesti B. Potrebna je zamenjava dela obstoje-
čega vodovoda 65 s cevjo večjega profila 125.

Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo na plin z začasno postavitvijo ma-

lih plinskih rezervoarjev na funkcionalnem zemljišču objektov.
Dopustna je vkopana izvedba plinskih rezervoarjev. Po izvedbi
plinifikacije Semiča se morata objekta priključiti na plinovod.

Oskrba z elektriko
Napajanje predvidenih objektov z električno energijo bo

iz obstoječe transformatorske postaje z NN kabli v štiricevni
kabelski kanalizaciji s PVC cevmi 160.
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Telefon
Na obravnavnem območju je izvedeno zračno telefonsko

omrežje, ki je vključeno na TC Semič. Predvidena je zemeljska
izvedba telefonskega omrežja in prestavitev v komunalni kori-
dor ob cestah.

Javna razsvetljava
Javna razsvetljava s tipskimi svetilkami bo ob robu pločni-

ka ceste A in ceste B. z vgrajenim varčevalnim programom.
Komunalni odpadki
Na servisnem dvorišču je zbirno in odvzemno mesto za

komunalne odpadke. Površina mora biti tlakovana in izvedena
tako, da je omogočeno čiščenje, zaščitena z ograjo in nadstre-
šnico ter opremljena z vodo in z odtokom z lovilcem olj in
maščob.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

12. člen
Na območjih prekoračenega hrupa je potrebno pri obli-

kovanju objektov upoštevati aktivno in pasivno protihrupno
zaščito.

Vse povozne in manipulativne površine morajo biti asfalti-
rane in z dvignjenim robnikom ločene od zelenic in peš povr-
šin.

Na vseh mestih, kjer se bodo nahajale tudi male količine
nevarnih snovi je treba zagotoviti izvedbo, ki bo v primeru
razlitja, razsipa ali druge nezgode, omogočila zajem v nepropu-
stno kineto ali lovilno skledo oziroma preprečila iztok v kanali-
zacijo, pronicanje v podtalje in sploh vstop v okolje.

VIII. POGOJI Z ZAŠČITO PRED POŽAROM

13. člen
Objekti morajo biti načrtovani tako, da bo zagotovljen

varen umik ljudi, živali in premoženja. Ob objektih in na zeleni-
cah so površine za hipno evakuacijo.

Objekti morajo biti dostopni z gasilskimi in intervencijski-
mi vozili. Ob objektih je treba zagotoviti delovne površine za
intervencijska vozila.

Po potrebi se proti skladišču plina Petrol izvede požarni
zid.

Za požarno zaščito je hidrantno omrežje na javnem vodo-
vodu, po potrebi se izvede v objektih notranje hidrantno omre-
žje.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA IN
ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

14. člen
Ureditveni načrt se lahko izvaja etapno, skladno s fazo

gradnje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture.
Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi elementi
zunanje ureditve.

Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in uredi-
tev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v
okviru določenih gabaritov, z vso pripadajočo prometno ter
komunalno in energetsko infrastrukturo. Etapno izvajanje ure-
ditvenega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemlji-
šča in na infrastrukturo.

Objekti in ureditve za varovanje okolja morajo biti dokon-
čno urejeni v prvi etapi urejanja objekta ali funkcionalne enote.

15. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje obdržijo se-

danjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne so zača-
sne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da ne bodo
ovirale kasnejšega urejanja.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

16. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so:
– zagotoviti izvajanje prometne ter komunalne in energet-

ske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,

– zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalnih in
energetskih vodov in naprav,

– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dogradi-
tvijo objektov ter infrastrukture,

– izvajanje ureditvenega načrta ne sme škodljivo vplivati
na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih
razmer v območju in okolici.

XI. KONČNE DOLOČBE

17. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Občini Semič in

Upravni enoti Črnomelj.

18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350-05-01/2002-7
Semič, dne 22. aprila 2002.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

1846. Sprememba pravilnika o merilih za določitev
oprostitve in olajšave pri plačilu
socialnovarstvene storitve “Pomoč družini na
domu“

Na podlagi prve alinee 100. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, odločba US, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01) ter 15. člena statuta Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski
svet občine Šentjur pri Celju na 27. seji dne 25. 3.  2002
sprejel

S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
o merilih za določitev oprostitve in olajšave

pri plačilu socialnovarstvene storitve
“Pomoč družini na domu“

1. člen
V pravilniku o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri

plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoč družini na domu“
(Uradni list RS, št. 48/98) se v 3. točki oznaka a) zamenja z
novim besedilom, ki se glasi:

a) prejemnike denarne socialne pomoči po zakonu o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01).

2. člen
V 3. točki se za oznako c) doda nova alinea d) in se glasi:
d) prejemnike državne pokojnine po zakonu o pokojnin-

skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99).

3. člen
V 5. točki se cena storitve pomoči na domu spremeni in

glasi 1.687 SIT/uro.

4. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati s 1. aprilom 2002.
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Št. 550-1/98-112
Šentjur pri Celju, dne 25. marca 2002.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

ŠKOFJA LOKA

1847. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto
2003

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99,
79/99 in 89/99) in zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) je Občinski svet občine Škofja Loka na 23. redni
seji dne 18. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Škofja Loka

za leto 2003

1. člen
S proračunom Občine Škofja Loka za leto 2003 se zago-

tavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.

2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz

davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o financi-
ranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.

3. člen
Proračun Občine Škofja Loka za leto 2003 sestavljajo:

Prejemki:
prihodki v višini 2.829,019.231 SIT
vračila danih posojil 2,392.217 SIT
zadolževanje –
skupaj 2.831,411.448 SIT

Izdatki:
odhodki v višini 2.818,222.615 SIT
naložbe v višini –
odplačila dolga 13,188.833 SIT
skupaj 2.831,411.448 SIT

4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih

organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti,
gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu
z zakoni.

5. člen
Sredstva se praviloma delijo med letom enakomerno med

vse uporabnike v okviru doseženih prejemkov in v odvisnosti
od zapadlosti obveznosti.

6. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloča 0,5% od vseh

prejemkov proračuna, v splošno rezervo pa 0,5% od prihodkov
proračuna.

7. člen
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti

le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamez-
ne namene in sredstva uporabljati za namene, za katere so jim
bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpola-
ganju z njimi. Uporabniki se lahko zadolžujejo le s soglasjem
župana.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi,

da se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim prite-
kanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odred-
bodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena
oseba.

9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in viši-

no sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj iste
proračunske skupine največ do 20%, če s tem ni ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,

– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske
rezerve,

– odloča o uporabi sredstev obvezne rezerve do višine
10% rezerve za posamezni namen,

– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ 5%
zadnjega sprejetega proračuna,

– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih
pravnih oseb, katerih ustanovitelj je, vendar največ do 5%
realiziranih prihodkov proračuna v letu, v katerem se daje po-
roštvo.

10. člen
Oddelek za občo upravo in proračun:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih

in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu
predlaga ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi
nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna,
– pripravi do 31. 5. 2003 navodilo uporabnikom za pri-

pravo predloga proračuna za leto 2004 in 2005.

11. člen
Zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financirajo

iz občinskega proračuna, obračunajo amortizacijo v višini, kot
jo zagotavlja občinski proračun.

12. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpi-

sa, če pogodbena vrednost ne presega 8,000.000 tolarjev za
blago in storitve in 15,000.000 tolarjev za gradbena dela.

13. člen
Uporabniki morajo sprejeti finančni načrt za leto 2003 do

31. 10. 2002 in ga predložiti oddelku za občo upravo in
proračun. Uporabniki morajo do 28. 2. 2004 predložiti poslov-
no poročilo za leto 2003 skupaj z obrazložitvami.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo
premoženjsko bilanco in jo do 30. 3. 2004 predložijo Oddelku
za občo upravo in proračun.

Uporabniki so dolžni do 30. 7. 2003 predložiti programe
in predloge finančnih načrtov za delo organa in izvajanje dejav-
nosti za leti 2004 in 2005, za investicije pa za celotno dobo
financiranja.

14. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo

odhodkov, račun terjatev in obveznosti in račun financiranja so
sestavni del tega odloka.

15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003.

Št. 401-1/03
Škofja Loka, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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1848. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Na podlagi 38. člena zakona o urejanju naselij in drugi
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in spremembe in dopolnitve) in 18. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 23. redni seji dne 18. 4.
2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi

1. člen
S tem sklepom se določi način, začetek, trajanje in

mesto javne razgrnitve in čas javne razprave ter način obve-
ščanja občanov za razgrnitve “programskih zasnov za širitev
centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki” in osnutek “odlo-
ka o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča
Lipica v Škofji Loki”.

2. člen
Besedilo in grafični del “programskih zasnov za širitev

centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki” in “osnutek odlo-
ka o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča
Lipica v Škofji Loki” se javno razgrneta v prostorih Občine
Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Za začetek javne razgrnitve šteje prvi delavni dan, ki sledi
dnevu uveljavitve tega sklepa. Javna razgrnitev traja 30 kole-
darskih dni.

Javna razprava bo v prostorih velike sejne dvorane Obči-
ne Škofja Loka, Poljanska cesta 2 v Škofji Loki, in sicer v
zadnjem tednu javne razgrnitve. Natančen datum in ura bosta
javno objavljena v prostorih javne razgrnitve in po lokalnem
radio ter lokalnem časopisu.

Občani in organizacije se o javni razgrnitvi in javni obrav-
navi obveščajo z razglasom na oglasni deski občine, z objavo
po lokalnem radiu in razglasom v lokalnem časopisu.

3. člen
Po končani javni razgrnitvi in javni razpravi občinski svet

obravnava pripombe in predloge, sprejme stališča ter dopolni
osnutek odloka. Tako dopolnjen akt sprejme kot “odlok o
ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v
Škofji Loki”.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 352-111/99
Škofja Loka, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

1849. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta za gramoznico Reteče in
poročila o vplivih na okolje za širitev
gramoznice Reteče in sanacijo izkoriščenih
površin

Na podlagi 37. in 38. 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, 3/91, 18/93, 47/93,
7/93, 29/95 in 44/97) 18. in 86. člena statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št 37/95) je Občinski svet občine Škofja
Loka na 23. seji, dne 18. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

za gramoznico Reteče in poročila o vplivih
na okolje za širitev gramoznice Reteče

in sanacijo izkoriščenih površin

1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za gramoz-

nico Reteče ter poročilo o vplivih na okolje za širitev gramozni-
ce Reteče in sanacijo izkoriščenih površin.

2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v pritličju Občine Škof-

ja Loka, Mestni trg 15 in na sedežu krajevne skupnosti Reteče.
Javna razgrnitev bo trajala od 30. 4. 2002 do 30. 5. 2002.

3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, orga-
nizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Škofja Loka.

4
V času javne razgrnitve bo 29. 5. 2002 ob 18. uri izvede-

na javna obravnava v sejni sobi Občine Škofja Loka.

Št. 35200-0166/01
Škofja Loka, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

1850.  Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta prenove starega
mestnega jedra Škofje Loke – za območje
klavnice

Na podlagi 37. in 38. 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, 3/91, 18/93, 47/93,
7/93, 29/95 in 44/97) in 18. in 86. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 23 seji dne 18. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev zazidalnega načrta prenove
starega mestnega jedra Škofje Loke –

za območje klavnice

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega načrta prenove starega mestnega jedra Škofje Loke –
za območje klavnice.

2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v pritličju Občine Škof-

ja Loka, Mestni trg 15. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 4.
2002 do 30. 5. 2002.

3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, orga-
nizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Škofja Loka.

4
V času javne razgrnitve bo 15. 5. 2002 ob 18. uri izvede-

na javna obravnava v sejni sobi Občine Škofja Loka.
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Št. 35200-0230/00 
Škofja Loka, dne 18. aprila 2002.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

ŠKOFLJICA

1851. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za
leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in 124/00, 79/01) in 16. člena statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Škofljica na 32. redni seji dne 26. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu Občine Škofljica

za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Ško-

fljica za leto 2001.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po

zaključnem računu za leto 2001 so naslednji:

v 000 SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki 962.874
II.  Skupaj odhodki 598.844
III. Proračunski presežek 364.030

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 15.000
V. Dana posojila

in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev 15.000

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanje  –
X. Povečanje sredstev na računih 379.030

3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna za

leto 2001 se prenese v leto 2002.

4. člen
Sestavni del tega odloka je bilanca prihodkov in odhod-

kov ter bilanca stanja proračuna Občine Škofljica za leto 2001.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 40303/03/2002
Škofljica, dne 23. marca 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

1852. Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
39/97 – odločba US, 1/98, 84/98 in 44/2000 – odločba
US) in 7. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 32. redni seji
dne 26. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje

v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola in vrtec Škofljica

1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-

izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica katere-
ga ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka
po posameznih programih:

1. starostna skupina  84.913 SIT
2. starostna skupina  66.350 SIT

2. člen
Starši otrok za katere je Občina Škofljica po veljavni zako-

nodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu
lahko uveljavljajo rezervacijo samo za primer odsotnosti otroka
v primeru bolezni, daljše od štirinajst zaporednih dni, na podla-
gi zdravniškega potrdila.

Starši plačajo rezervacijo v znesku 370 SIT za vsak delov-
ni dan odsotnosti otroka.

3. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škofljica po

veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna
kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem
primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno pro-
grama.

4. člen
V primeru, da stroški rezervacije zaradi odsotnosti otroka

znašajo več, kot pa je prispevna stopnja staršev mesečno, se
staršem finančna sredstva ne vračajo.

5. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o plači-

lih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98, 102/00, 102/00, 111/00).

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

uporablja pa se od 1. 4. 2002 dalje.

Št. 01506/11/2002
Škofljica, dne 29. marca 2002.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

ŠTORE

1853. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero
komunalnih taks v Občini Štore

Na podlagi 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99) in 2. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Štore (Uradni list RS, št. 15/96) je Občinski svet obči-
ne Štore na 23. seji dne 28. 2. 2002 sprejel
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S K L E P
o povečanju vrednosti točke za odmero

komunalnih taks v Občini Štore

1. člen
Poveča se vrednost točke za odmero komunalnih taks po odlo-

ku o komunalnih taksah v Občini Štore in znaša 8,193 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Nova

vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 15640-0004/2002-011
Štore, dne 28. februarja 2002.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

VRANSKO

1854. Odlok o določitvi volilni enot v Občini Vransko

Na podlagi 19., 20. in 21. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 2. in 6. člena
zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 – popr., 56/98, 73/98 – popr.,
75/98 – popr., 67/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 75/98 in 28/01
– odl. US) in 10., 14. in 15. člena statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 32. redni seji dne
18. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilni enot v Občini Vransko

1. člen
Občinski svet občine Vransko s tem odlokom določa volilne

enote za volitve članov občinskega sveta in volitev župana v Občini
Vransko. Območje občine obsega Občino Vransko, kot jo določa
zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij.

2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi devet volilnih enot,

v katerih se skupno voli enajst članov občinskega sveta:
1. volilna enota obsega območje naselij: Prekopa, v kateri se

voli en član občinskega sveta;
2. volilna enota obsega območje naselja: Čeplje, v kateri se voli

en član občinskega sveta;
3. volilna enota obsega območje naselij: Brode, Selo pri Vran-

skem – del (od hišne št. 1 do 14), v kateri se voli en član občinskega
sveta;

4. volilna enota obsega območje naselja: Vransko, v kateri se
volijo trije člani občinskega sveta;

5. volilna enota obsega območje naselij: Ločica pri Vranskem,
Zajasovnik–del, (od hišne št. 13 do 20) v kateri se voli en član
občinskega sveta;

6. volilna enota obsega območje naselij: Limovce, Zaplanina,
Zahomce, v kateri se voli en član občinskega sveta;

7. volilna enota obsega območje naselij: Prapreče, Vologa,
Jeronim–del (od hišne št. 29 do 58 – Jeronim, Merinca, Kale), v
kateri se voli en član občinskega sveta;

8. volilna enota obsega območje naselja: Stopnik, v kateri se
voli en član občinskega sveta;

9. volilna enota obsega območje naselij: Tešova, Čreta, Jero-
nim – del (od hišne št. 1 do 28/a in 59 – Klance, Klokočovc,
Planina), Selo pri Vranskem – del (od hišne št. 15 do 19 – Prilope), v
kateri se voli en član občinskega sveta.

Sedež volilnih enot je na Vranskem.

3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Vran-

sko.

4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volil-

nih enot v novoustanovljeni Občini Vransko (Uradni list RS, št. 58/98).

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

in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev –  volitev članov občinskega
sveta in župana v letu 2002.

Št. 00607/1/02
Vransko, dne 18. marca 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

1855. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih
objektov, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), 1., 6. in 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ob uporabi navodila o merilih za to,
kar se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za
pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), ob uporabi 16. člena
statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet
občine Vransko na 32. redni seji dne 18. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih

objektov, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

1. člen
Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno

lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 111/99 in 42/00) se dopolni
tako, da se v 2. členu, tretji odstavek, 5. točka, prva alinea, za vejico
doda besedilo: “vendar ni potrebno, da je postavljen na funkcional-
nem zemljišču osnovnega objekta”.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 015-03/013-99
Vransko, dne 18. marca 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

1856. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Vransko

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) je Občinski svet občine Vransko na 32. redni seji dne 18. 3.
2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Vransko
1. člen

Statut Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) se v 1. členu,
tretji odstavek spremeni in dopolni tako, da se za besedico Vranskem
pika nadomesti z vejico ter se za vejico doda besedilo: “Vransko 59”.

2. člen
14. člen, drugi odstavek se spremeni tako, da se besedica

“devet” nadomesti z besedico “enajst”.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem obja-

ve v Uradnem listu RS.



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 29. 4. 2002 / Stran 3823

Št. 015-02/99
Vransko, dne 18. februarja 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

1857. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Vransko

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/94, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 7. in
16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občin-
ski svet občine Vransko na 32. redni sej dne 18. 3. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v

Občini Vransko
1. člen

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za
novorojence družinam z območja Občine Vransko, določa upravičen-
ce, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dode-
litve denarne pomoči.

2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca, je enkratna denarna

pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo praviloma
dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z roj-
stvom otroka.

3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v

Občini Vransko,
– da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije in ima

stalno prebivališče v Občini Vransko.

4. člen
Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev, pri kate-

rem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma
med staršema.

5. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno

vlogo pri Občinski upravi občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje štiri mesece po otrokovem
rojstvu.

Po preteku tega roka se vloga s sklepom zavrže kot prepozno
vložena.

6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno navesti podatke o držav-

ljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca, številko hranil-
ne knjižice ali tekočega računa, na katerega se nakaže denarna po-
moč.

Vlogi iz prejšnjega odstavka je obvezno potrebno priložiti na-
slednja dokazila:

– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od star-

šev, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico

do denarne pomoči,
– kopijo novorojenčeve hranilne knjižice,
– davčno številko novorojenca.

7. člen
Višino denarne pomoči za vsakega novorojenca po tem pravilni-

ku znaša 15.000 SIT.
O spremembi višine denarne pomoči odloča občinski svet za

vsako proračunsko leto posebej.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina Vransko

iz proračuna.

8. člen
Denarna pomoč se novorojencu odobri s sklepom, ki ga izda

občinska uprava na podlagi tega pravilnika.
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni po prejemu ali

vročitvi sklepa. O pritožbi odloča župan.

9. člen
Denarna pomoč se nakaže na hranilno knjižico novorojenca.

10. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali pri-

stojnega Centra za socialno delo lahko odloči, da se denarna pomoč
dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.

11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 152-01/1/02
Vransko, dne 18. marca 2002.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

MINISTRSTVA

1858. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih
preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi
spongiformnimi encefalopatijami

Na podlagi prvega odstavka 77. člena v zvezi z drugim odstav-
kom 99. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih

ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami

1. člen
V odredbi o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisiv-

nimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 115/00,
33/01 – ZVet, 54/01, 62/01, 76/01, 96/01, 8/02 in 29/02) se v
prvem odstavku 7. člena besedilo “1. 5. 2002“ nadomesti s “1. 6.
2002“.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 323-445/00-7
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1815. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Re-

publike Slovenije 3753

VLADA
1816. Uredba o pridobivanju in posredovanju podatkov med

organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov 3753
1817. Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih so-

cialno varstvenih storitev 3754
1818. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dopol-

nilnem premoženju, ki se preda prvemu pokojninske-
mu skladu Republike Slovenije 3758

1819. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in razi-
skovalna mreža Slovenije 3759

1820. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in dolo-
čitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč 3761

MINISTRSTVA
1821. Odredba o merilih za določanje povečane nevarnosti

nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevar-
nosti 3762

1822. Odredba o uvedbi melioracije na kompleksu, imeno-
vanem Namakalni sistem Vogršček – severni krak –
Hidrantno omrežje Šempasko polje III 3762

1823. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ra-
čunih ter o načinu vplačevanja in razporejanja javnofi-
nančnih prihodkov 3763

1858. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventiv-
nih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi en-
cefalopatijami 3823

1824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enot-
nem kontnem načrtu za proračun, proračunske upora-
bnike in druge osebe javnega prava 3763

1825. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o na-
predovanju zaposlenih v državni upravi 3764

1826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o po-
gojih in metodologiji izbora in financiranja projektov te-
meljnega in aplikativnega raziskovanja 3765

1827. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasil-
nikov 3767

1828. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarne-
ga varovanja 3779

1829. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in
preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zašči-
te 3789

1830. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne var-
nosti 3790

1831. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidran-
tnih omrežij 3793

1832. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za var-
stvo pred požarom 3800

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1833. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja 3805
1834. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizu-

alnih del neodvisnih producentov 3808

OBČINE
DORNAVA

1835. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dorna-
va za leto 2001 3811

1836. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2002 3811

LAŠKO
1837. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
na območju Občine Laško 3812
LJUBLJANA

1838. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote 3813
MIRNA PEČ

1839. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Obči-
ne Mirna Peč za leto 2001 3813
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