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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(ZUODNO-D)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(ZUODNO-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2002.
Št. 001-22-54/02
Ljubljana, dne 10. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI
NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-D)
1. člen
V zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popravek,
69/94, 56/98, 75/98 – popravek, 67/98 – odločba US in
73/98 – njen popravek, 67/98 – odločba US, 72/98 –
odločbe US in 75/98), se v 2. členu
v 42. točki, ki vsebuje območja naselij občine Hajdina,
za naseljem “Hajdoše” doda naselje “Lancova vas pri Ptuju”.
V 74. točki, ki vsebuje območja naselij občine Litija, se
črtajo naselja:
“Bogenšperk
Bukovica pri Litiji
Cerovica
Črni Potok

Cena 1320 SIT

ISSN 1318-0576

Dolnji Vrh
Dragovšek
Dvor
Gornji Vrh
Gozd-Reka
Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane
Gradišče pri Litiji
Gradiške Laze
Jablaniške Laze
Jablaniški Potok
Jastrebnik
Javorje
Jelša
Ježce
Ježni Vrh
Kamni Vrh pri Primskovem
Koške Poljane
Leskovica pri Šmartnem
Liberga
Lupinica
Mala Kostrevnica
Mala Štanga
Mihelca
Mišji Dol
Mulhe
Obla Gorica
Podroje
Poljane pri Primskovem
Preska nad Kostrevnico
Primskovo
Račica
Razbore – k.o. Ježni Vrh
Razbore – k.o. Poljane del
Riharjevec
Selšek
Sevno
Spodnja Jablanica
Stara Gora pri Velikem Gabru
Ščit
Šmartno pri Litiji
Štangarske Poljane
Velika Kostrevnica
Velika Štanga
Vinji Vrh
Vintarjevec
Višnji Grm
Volčja Jama
Vrata
Zagrič
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Zavrstnik
Zgornja Jablanica”.
V 142. točki, ki vsebuje območja naselij občine Šenčur, se črta naselje “Hrastje”.
V 145. točki se ime občine “Šentjur pri Celju” nadomesti z imenom “Šentjur”. Sedež občine “v Šentjurju pri Celju”
se nadomesti z “v Šentjurju”.
Doda se nova točka 149.a, ki se glasi:
“149.a Šmartno pri Litiji
Bogenšperk
Bukovica pri Litiji
Cerovica
Črni Potok
Dolnji Vrh
Dragovšek
Dvor
Gornji Vrh
Gozd-Reka
Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane
Gradišče pri Litiji
Gradiške Laze
Jablaniške Laze
Jablaniški Potok
Jastrebnik
Javorje
Jelša
Ježce
Ježni Vrh
Kamni Vrh pri Primskovem
Koške Poljane
Leskovica pri Šmartnem
Liberga
Lupinica
Mala Kostrevnica
Mala Štanga
Mihelca
Mišji Dol
Mulhe
Obla Gorica
Podroje
Poljane pri Primskovem
Preska nad Kostrevnico
Primskovo
Račica
Razbore – k.o. Ježni Vrh
Razbore – k.o. Poljane del
Riharjevec
Selšek
Sevno
Spodnja Jablanica
Stara Gora pri Velikem Gabru
Ščit
Šmartno pri Litiji
Štangarske Poljane
Velika Kostrevnica
Velika Štanga
Vinji Vrh
Vintarjevec
Višnji Grm
Volčja Jama
Vrata
Zagrič
Zavrstnik
Zgornja Jablanica
Sedež občine Šmartno pri Litiji je v Šmartnem pri Litiji.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.”
V 147. točki, ki vsebuje območja naselij občine Škofja
Loka, se za naseljem “Sv. Duh” doda naselje “Sv. Lenart”.
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2. člen
V 3. členu se v 3. točki, ki vsebuje območja naselij
mestne občine Kranj, za naseljem “Goriče” doda naselje
“Hrastje”.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 020-01/90-1/159
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2524.

Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona
o splošnem upravnem postopku (ZUP-B)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 31. maja 2002.
Št. 001-22-55/02
Ljubljana, dne 10. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM
UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-B)
1. člen
V zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99 in 70/2000) se v 66. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“(3) Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov, v postopku, ki se začne na zahtevo
stranke, vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih
podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni
in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci
javnih pooblastil. Organ v tem primeru ravna po četrtem,
petem in šestem odstavku 139. člena tega zakona. Če
stranka v skladu z zakonom izjavi, da prepoveduje organu,
da si po uradni dolžnosti pridobi njene osebne podatke iz
uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sama,
se vloga šteje za popolno, ko so priložena dokazila, ki jih
zahteva predpis.
(4) Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov
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in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, če stranka
ta dejstva pred organom dokaže z osebnim dokumentom ali
drugo javno listino. Če gre za dejstva, ki se s časom spreminjajo in organ podvomi v njihovo resničnost, si organ na
način iz prejšnjega odstavka priskrbi podatke iz uradnih
evidenc.”
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in
šesti odstavek.
2. člen
V 139. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
“(4) Če uradne evidence ne vodi organ, ki je pristojen
za odločanje, je dolžan od pristojnega organa podatke zahtevati takoj oziroma najkasneje v roku treh delovnih dni po
vložitvi vloge. Zaprošeni organ je dolžan te podatke posredovati takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni, če ni v predpisu, ki ureja uradno evidenco, drugače določeno.
(5) Podatke iz uradnih evidenc, ki štejejo za davčno
tajnost, si lahko uradna oseba v skladu s prejšnjim odstavkom priskrbi le na podlagi zakona ali izrecne pisne privolitve
stranke, na katero se ti podatki nanašajo.
(6) Način pridobivanja podatkov o dejstvih, o katerih
vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za odločanje,
kakšen drug državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, podrobneje določi Vlada Republike
Slovenije z uredbo.”
3. člen
V 289. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti
odstavek, ki se glasi:
“(5) Ne glede na določbe tega člena, upravno izvršbo
denarnih obveznosti opravi davčni organ po postopku, predpisanem za izvršbo davčnih obveznosti.”
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in
sedmi odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Do informatizacije in centralizacije uradnih evidenc,
vendar največ dve leti od uveljavitve tega zakona, mora
stranka v primeru, da organu, ki je pristojen za izdajo odločbe, ne more biti znano, kje se vodijo podatki o dejstvih,
navesti podatke, na podlagi katerih bo organ lahko to ugotovil; če stranka tega ne stori, mora ustrezno dokazilo priskrbeti sama.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, zadeve upravne
izvršbe denarnih obveznosti, ki so v teku oziroma je ob
uveljavitvi tega zakona že vložena zahteva za izvršbo, prevzame davčni organ.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/92-2/16
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o evidenci volilne pravice
(ZEVP-1)
Razglašam zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
31. maja 2002.
Št. 001-22-56/02
Ljubljana, dne 10. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE (ZEVP-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja vodenje evidence volilne pravice, sestavljanje volilnih imenikov in izdajo volilne karte.
2. člen
Evidenca volilne pravice državljank in državljanov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljani RS) ter
državljanov in državljank držav članic Evropske unije, ki niso
državljani Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljani EU) je stalna. Stalna evidenca volilne pravice je sestavljena iz evidence volilne pravice državljanov RS s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, evidence volilne pravice
državljanov EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
evidence volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, in evidence volilne pravice
za volitve v Evropski parlament.
Volilna pravica državljank in državljanov RS, pripadnic
in pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: državljani RS, pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti) ter državljank in
državljanov RS, pripadnic in pripadnikov romske skupnosti
(v nadaljnjem besedilu: državljani RS, pripadniki romske
skupnosti) se evidentira z volilnim imenikom.
3. člen
Stalna evidenca volilne pravice se vodi v registru stalnega prebivalstva v upravni enoti ter v centralnem registru
prebivalstva Republike Slovenije.
Za vodenje stalne evidence volilne pravice je pristojna
upravna enota (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
4. člen
V stalno evidenco volilne pravice se vpiše vsakega
državljana RS ali državljana EU, če zakon določa, da ima
volilno pravico.
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5. člen
Za vsake volitve oziroma glasovanje se na podlagi evidence volilne pravice sestavijo volilni imeniki.
Državljani RS in državljani EU uresničujejo volilno pravico na volišču, za katero so vpisani v volilni imenik, razen če
zakon ne določa drugače.
V primeru, da državljan RS ali državljan EU ni vpisan v
volilni imenik, lahko uresničuje volilno pravico na podlagi
potrdila iz stalne evidence volilne pravice.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ, na
območju katerega je državljan RS ali državljan EU vpisan v
stalno evidenco volilne pravice.
6. člen
Vsa dejanja in akti državnih organov ter vse vloge in
dokazila v zvezi z vpisom v stalno evidenco volilne pravice in
v zvezi z vpisom v volilne imenike so oproščeni takse.
7. člen
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
druge osebe, če zakon določa, da imajo volilno pravico.
II. STALNA EVIDENCA VOLILNE PRAVICE
1. Evidenca volilne pravice državljanov RS
in državljanov EU s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji
8. člen
Volilna pravica državljana RS in državljana EU s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji se evidentira po uradni
dolžnosti v registru stalnega prebivalstva, v katerem je vpisan po svojem stalnem prebivališču, razen če ta zakon ne
določa drugače.
9. člen
Državljan RS ali državljan EU, ki spremeni stalno prebivališče v Republiki Sloveniji do dneva potrditve volilnega
imenika, uresničuje volilno pravico v kraju svojega novega
stalnega prebivališča z dnem, ko je njegova volilna pravica
vpisana v register stalnega prebivalstva, ki se vodi za kraj
njegovega novega stalnega prebivališča.
Državljana RS, ki se za stalno odseli z območja Republike Slovenije, se izbriše iz evidence volilne pravice državljanov RS in državljanov EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in vpiše v evidenco volilne pravice državljanov
RS, ki nimajo stalnega prebivališče v Republiki Sloveniji,
državljana EU, ki se za stalno odseli z območja Republike
Slovenije, pa se izbriše iz evidence volilne pravice državljanov RS in državljanov EU s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji.
2. Evidenca volilne pravice državljanov RS, ki nimajo
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
10. člen
Državljan RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji in še ni vpisan v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
se vpiše v evidenco na podlagi zahteve.
Državljan RS iz prejšnjega odstavka lahko vloži zahtevo
kadarkoli. Zahteva se vloži pri pristojnem organu, na območju katerega je državljan ali eden od njegovih staršev imel
zadnje stalno prebivališče, če tega ni mogoče ugotoviti, pa
pri pristojnem organu, na območju katerega želi uresničeva-
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ti volilno pravico, ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.
Zahteva vsebuje naslednje osebne podatke državljana
RS: ime in priimek, spol, datum rojstva, podatke o zadnjem
stalnem prebivališču državljana ali enega od staršev v Republiki Sloveniji, če tega ni mogoče ugotoviti, pa izjavo državljana, v kateri volilni enoti in volilnem okraju bo uresničeval
volilno pravico ter poštno številko in naslov stalnega prebivališča v tujini; zahtevi se predloži tudi dokaz o državljanstvu.
Če državljan RS ne predloži dokazila iz prejšnjega odstavka, pristojni organ zahteve za vpis v evidenco volilne
pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, ne sme zavreči, temveč po uradni dolžnosti vpogleda v uradno evidenco.
Kot dokaz o državljanstvu se šteje navedba serijske
številke potnega lista, izdanega po zakonu o potnih listinah
državljanov Republike Slovenije, potrdilo o državljanstvu,
odločba o pridobitvi ali ugotovitvi državljanstva Republike
Slovenije, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga listina
pristojnega organa, iz katere je razvidno državljanstvo Republike Slovenije.
Če pristojni organ ugotovi, da vlagatelj nima volilne
pravice, zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
z odločbo zavrne.
Pristojni organ mora o zahtevi odločiti najpozneje v 30
dneh, če je to potrebno zaradi uresničevanja volilne pravice,
pa takoj, ko je to mogoče.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pristojni organ v primeru, da državljanstvo vlagatelja ni ugotovljeno,
postopek vpisa v volilni imenik državljanov RS, ki nimajo
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, prekine in počaka na dokončno odločitev o predhodnem vprašanju ugotavljanja državljanstva vlagatelja.
11. člen
Državljan RS iz prvega odstavka prejšnjega člena sporoči pristojnemu organu ali diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini spremembo osebnega imena ali naslova stalnega prebivališča v tujini.
Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini imajo za namene ugotavljanja volilne pravice
državljanov RS pravico pridobivanja podatkov iz evidence iz
10. člena tega zakona za svoje območje.
3. Evidenca volilne pravice za volitve
v Evropski parlament
12. člen
Za vpis državljana RS v evidenco volilne pravice za
volitve v Evropski parlament se uporabljajo določbe od 8.
do vključno 11. člena tega zakona, če zakon ne določa
drugače.
Če državljan RS pristojni organ obvesti, da bo volilno
pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval v drugi
državi članici Evropske unije, oziroma če pristojni organ
ugotovi, da je državljan RS vpisan v evidenco volilne pravice
oziroma volilni imenik za volitve v Evropski parlament v drugi
državi članici Evropske unije, državljana RS izbriše iz evidence za volitve v Evropski parlament. O izbrisu mora pristojni
organ državljana RS obvestiti.
13. člen
Državljan EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se vpiše v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski
parlament na podlagi zahteve.
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Državljan EU lahko vloži zahtevo kadarkoli. Zahteva se
vloži pri pristojnem organu, na območju katerega ima državljan EU stalno prebivališče.
Zahteva vsebuje naslednje osebne podatke državljana
EU: ime in priimek, spol, datum rojstva, podatke o stalnem
prebivališču, podatke o državi in kraju oziroma volilni enoti,
kjer je bil nazadnje vpisan v volilni imenik ter izjavo državljana
EU, da bo volilno pravico za volitve v Evropski parlament
uresničeval v Republiki Sloveniji. Zahtevi morajo biti priloženi tudi dokaz o državljanstvu, overjena fotokopija javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, in
izjava, da mu volilna pravica ni bila odvzeta.
Kot dokaz o državljanstvu države članice Evropske unije se šteje potrdilo o državljanstvu države članice Evropske
unije, izpisek iz rojstne matične knjige, overjena fotokopija
javne listine, opremljena s fotografijo, ki jo je izdal državni
organ, če v državi, katere državljan je, velja kot potrdilo o
državljanstvu.
Pristojni organ mora o zahtevi odločiti najpozneje v 30
dneh po prejemu zahteve. Pristojni organ mora pred odločitvijo o vpisu državljana EU v evidenco volilne pravice za
volitve v Evropski parlament preveriti, ali mu v državi, katere
državljan je, volilna pravica ni bila odvzeta.
Če pristojni organ ugotovi, da je zahteva za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament utemeljena
in da državljanu EU volilna pravica ni bila odvzeta, državljana
EU vpiše v evidenco, v nasprotnem primeru pa zahtevo z
odločbo zavrne. O vpisu oziroma zavrnitvi vpisa mora pristojni
organ obvestiti državljana EU, državo, katere državljan je, in
državo, v kateri je bil nazadnje vpisan v volilni imenik.
14. člen
Pristojni organ na zahtevo državljana EU ali na podlagi
obvestila države članice Evropske unije o vpisu državljana
EU v volilni imenik države članice EU, državljana EU izbriše
iz evidence volilne pravice za volitve v Evropski parlament. O
izbrisu mora pristojni organ obvestiti državljana EU in državo, katere državljan je.
III. VOLILNI IMENIKI
15. člen
Volilni imeniki so:
1. splošni volilni imenik,
2. volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
3. volilni imenik za volitve v Evropski parlament,
4. volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske
in madžarske narodne skupnosti in
5. volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti.
Volilne imenike iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega
člena sestavi pristojni organ, volilne imenike iz 2. točke
ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice, volilni imenik iz 4. točke komisija ustrezne samoupravne narodne
skupnosti, volilni imenik iz 5. točke pa posebna komisija.
Volilne imenike iz prejšnjega odstavka, razen volilnega imenika iz 2. točke, potrdi pristojni organ. Volilni imenik iz
2. točke prejšnjega odstavka potrdi ministrstvo, pristojno za
evidenco volilne pravice.
16. člen
Pri ponovnem glasovanju za predsednika republike in
župane ter za ponovne in naknadne volitve se uporabijo
dvojniki volilnih imenikov, ki so bili sestavljeni za prvo glasovanje, ki se v dodatku ustrezno dopolnijo.
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17. člen
Volilni imenik je javna listina.
IV. SESTAVLJANJE VOLILNIH IMENIKOV
1. Splošni volilni imeniki
18. člen
Najpozneje deset dni po razpisu volitev sporoči pristojna volilna komisija pristojnemu organu, katera volišča bodo
na območju, za katero vodi register stalnega prebivalstva,
ter območja teh volišč.
19. člen
Najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi pristojni
organ splošne volilne imenike za vsa volišča na svojem
območju.
Splošni volilni imenik ima naslednje stolpce: zaporedno številko, priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno
prebivališče, podatek o državljanstvu in opombe.
20. člen
V splošni volilni imenik za posamezno volišče se vpišejo vsi državljani RS, ki imajo v času sestavljanja splošnega
volilnega imenika stalno prebivališče na območju volišča in
bodo na dan glasovanja imeli volilno pravico.
21. člen
Pristojni organ najpozneje 20 dni po razpisu volitev na
krajevno običajen način razgrne splošne volilne imenike za
vsa volišča na svojem območju. O tem obvesti državljane RS
z razglasom, v katerem jih hkrati pouči, da jih lahko pregledajo in zahtevajo popravek.
Pristojni organ po sestavi splošnih volilnih imenikov
tudi sam pregleda, če so splošni volilni imeniki popolni, in jih
v skladu s svojimi ugotovitvami po uradni dolžnosti popravi.
22. člen
Vsak državljan RS ima pravico pregledati splošne volilne imenike in zahtevati popravek.
Državljan RS lahko zahteva popravek, če sam ali kdo
drug ni vpisan v splošni volilni imenik volišča, na katerem
ima pravico glasovati; če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne pravice na območju tega volišča; če je
vpisana oseba, ki je umrla; če je nepravilno vpisano osebno
ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega.
Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva
državljan RS ustno ali pisno pri pristojnem organu najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja. O ustni zahtevi za popravek
se napravi uradni zaznamek.
23. člen
Če pristojni organ spozna, da je zahteva za popravek
splošnega volilnega imenika utemeljena, popravi splošni volilni imenik, v nasprotnem primeru pa zahtevo zavrne; odločbo o zavrnitvi izda najpozneje v 24 urah po prejemu zahteve.
Zoper odločbo o zavrnitvi zahteve za popravek splošnega volilnega imenika ni dovoljena pritožba, dovoljen pa
je upravni spor. Tožba se lahko vloži na pristojno sodišče
najpozneje v 24 urah po vročitvi odločbe.
Sodišče mora o tožbi odločiti v 48 urah po prejemu.
Zoper sodbo pristojnega sodišča je dovoljena pritožba
na Vrhovno sodišče. Pritožba se lahko vloži na Vrhovno
sodišče najpozneje v 24 urah po vročitvi sodbe.
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Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti najpozneje v
48 urah po prejemu.
24. člen
Popravki v splošnem volilnem imeniku se opravijo najpozneje šest dni pred dnem glasovanja. V istem roku se
lahko v splošni volilni imenik vpišejo ali iz njega izbrišejo
državljani RS, ki so po razpisu volitev spremenili svoje stalno
prebivališče ali glede katerih so bile v tem času opravljene
spremembe v zvezi z volilno pravico.
25. člen
Ko so splošni volilni imeniki popravljeni, jih pristojni
organ potrdi s pečatom in podpisom uradne osebe, ter jih
najpozneje šest dni pred dnem glasovanja pošlje pristojni
volilni komisiji.
26. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za državljane
EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji za lokalne
volitve.
2. Volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji
27. člen
Volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ima naslednje stolpce: zaporedno številko, priimek in ime, spol, datum rojstva, zadnje
stalno prebivališče državljana RS ali enega od njegovih staršev v Republiki Sloveniji, stalno prebivališče v tujini in opombe.
V volilni imenik iz prejšnjega odstavka se vpišejo vsi
državljani RS, ki so vpisani v evidenci volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
Volilni imenik se izdela po volilnih enotah, okrajih oziroma voliščih, kjer so državljani RS vpisani v evidenco volilne
pravice, in sicer po državah, v katerih imajo državljani RS
stalno prebivališče.
28. člen
Najpozneje deset dni po razpisu volitev posreduje ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice podatke o državljanih RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji in so vpisani v stalno evidenco volilne pravice,
ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ki državljane
RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
obvesti o razpisu volitev, datumu glasovanja in o možnih
načinih uresničevanja volilne pravice oziroma glasovanja.
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Za razgrnitev volilnih imenikov in kopij volilnih imenikov
iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 21. člena in določbe 22. do vključno
24. člena tega zakona.
V primeru, da državljan RS zahteva popravek volilnega
imenika državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, se zahtevek pošlje ministrstvu, pristojnemu za evidenco volilne pravice.
31. člen
Ko so volilni imeniki državljanov RS, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, popravljeni, jih ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice potrdi s pečatom in
podpisom uradne osebe, ter jih najpozneje deset dni pred
dnem glasovanja pošlje ministrstvu, pristojnemu za zunanje
zadeve.
Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice pošlje
kopijo dela volilnega imenika za območje posameznega volišča tudi pristojni volilni komisiji.
Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, posreduje
volilne imenike na vsa diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini, na katerih bo potekalo
glasovanje.
3. Volilni imenik za volitve v Evropski parlament
32. člen
Volilni imenik za volitve v Evropski parlament ima naslednje stolpce: zaporedno številko, priimek in ime, spol,
datum rojstva, stalno prebivališče, podatek o državljanstvu
in opombe.
33. člen
V volilni imenik za volitve v Evropski parlament se vpišejo vsi državljani RS in državljani EU, ki bodo imeli na dan
glasovanja volilno pravico za volitve v Evropski parlament in
so vpisani v evidenci volilne pravice za volitve v Evropski
parlament.
V volilni imenik za volitve v Evropski parlament se vpiše
tudi državljana EU, ki ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in še ni vpisan v volilni imenik, če je državljan EU
zahtevek iz 13. člena tega zakona podal najkasneje do
dneva razpisa volitev v Evropski parlament in njegov zahtevek ni bil z odločbo zavrnjen.
Za volilne imenike državljanov za volitve v Evropski
parlament se smiselno uporabljajo določbe od 18. do vključno 31. člena tega zakona, razen če ni s tem zakonom
določeno drugače.
4. Volilni imeniki državljanov RS, pripadnikov
italijanske in madžarske narodne skupnosti

29. člen
V volilni imenik iz 27. člena tega zakona se vpiše tudi
državljana RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji in še ni vpisan v volilni imenik, če je zahtevek iz 10.
člena tega zakona podal pristojnemu organu najkasneje 30
dni pred dnem glasovanja in je bil najpozneje 20 dni pred
dnem glasovanja vpisan v evidenco volilne pravice.

34. člen
Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti ima naslednje
stolpce: zaporedno številko, priimek in ime, spol, datum
rojstva, stalno prebivališče in opombe.

30. člen
Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice najpozneje 10 dni po razpisu volitev izdela volilne imenike iz
27. člena tega zakona in jih pošlje ministrstvu, pristojnemu
za zunanje zadeve; to pa jih za razgrnitev pošlje diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Slovenije v tujini. Kopije volilnih imenikov se razgrnejo na ministrstvu, pristojnem za evidenco volilne pravice.

35. člen
Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti na območju, kjer ti
skupnosti živita, sestavi komisija ustrezne samoupravne narodne skupnosti.
Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik.
V volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti, vpiše komisija sa-
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moupravne narodne skupnosti državljana RS, ki je pripadnik avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.
Pripadnost italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave državljana RS oziroma
na podlagi vpisa v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na preteklih volitvah. V primeru dvoma se ravna v skladu z zakonom,
ki ureja splošni upravni postopek. Če niso izpolnjeni pogoji
za vpis, komisija o tem izda odločbo.
Samoupravna narodna skupnost predpiše podrobnejša merila za izpolnjevanje pogoja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
36. člen
Komisija iz prejšnjega člena ima predsednika in dva
člana.
Komisija za sestavo volilnega imenika mora biti ustanovljena ter njen predsednik in člana imenovani najpozneje
pet dni po razpisu volitev.
37. člen
Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti, potrdijo predsednik
in člana komisije za sestavo volilnega imenika s podpisom in
pečatom ustrezne samoupravne narodne skupnosti.
Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh
po razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.
Pristojni organ pred potrditvijo volilnega imenika preveri, če so državljani RS iz prvega odstavka tega člena vpisani
v evidenco volilne pravice državljanov RS s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
38. člen
Državljani RS, pripadniki italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti, ki nimajo stalnega prebivališča na območjih, kjer živita ti skupnosti, se vpišejo v volilni imenik
državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti, na njihovo pisno zahtevo pri ustrezni
samoupravni narodni skupnosti.
Za vpis državljanov RS iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe četrtega in petega odstavka 35. člena tega
zakona.
39. člen
Za volilne imenike državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se smiselno
uporabljajo določbe 19. do vključno 24. člena tega zakona.
5. Volilni imeniki državljanov RS, pripadnikov
romske skupnosti
40. člen
Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti ima naslednje stolpce: zaporedno številko, priimek in
ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in opombe.
41. člen
Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, na območju, kjer ta skupnost živi, sestavi posebna
komisija, ki jo na predlog društev oziroma zvez društev pripadnikov romske skupnosti imenuje občinski svet.
Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik.
V volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti, vpiše komisija državljana RS, ki je pripadnik romske skupnosti.
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Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi
izjave državljana RS oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik
državljanov RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih
volitvah. V primeru dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek. Če niso izpolnjeni pogoji za
vpis, komisija o tem izda odločbo.
Komisija lahko določi podrobnejša merila za izpolnjevanje pogoja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
42. člen
Komisija iz prejšnjega člena ima predsednika in dva
člana.
Komisija za sestavo volilnega imenika mora biti ustanovljena ter njen predsednik in člana imenovani najpozneje
pet dni po razpisu volitev.
43. člen
Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti, potrdijo predsednik in člana komisije za sestavo
volilnega imenika s podpisom in pečatom občine.
Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh
po razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.
Pristojni organ pred potrditvijo volilnega imenika preveri, če so državljani RS iz prvega odstavka tega člena vpisani
v evidenco volilne pravice državljanov RS s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
44. člen
Za volilne imenike državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe 19. do vključno
24. člena tega zakona.
V. IZDAJA VOLILNE KARTE
45. člen
Državljanu RS, ki bo na dan glasovanja v tujini, ker tam
začasno ali stalno prebiva in je sporočil Republiški volilni
komisiji, da želi glasovati po pošti, izda pristojni organ volilno
karto.
Volilna karta vsebuje podatke iz volilnega imenika, podatke o volilni enoti, volilnem okraju in volišču, prostor za
potrditev istovetnosti volivca ter naslov državljana v tujini, na
katerega se mu pošlje volilno gradivo.
Če državljan RS, ki začasno prebiva v tujini, sporoči
Republiški volilni komisiji, da želi glasovati na diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, se
vpiše v posebni seznam, ki se sestavi za glasovanje za
območje posameznega diplomatsko konzularnega predstavništva. Seznam vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka.
Izdaja volilne karte iz prvega odstavka tega člena in
način glasovanja iz prejšnjega odstavka se označi v ustreznem volilnem imeniku, v katerem je državljan vpisan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Evidenca volilne pravice, državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se vzpostavi na podlagi vpisa državljanov RS v posebne volilne imenike za volitve predsednika republike leta 1997 in volitve v državni zbor
leta 2000.
Pristojni organ mora evidenco volilne pravice iz prejšnjega odstavka vzpostaviti v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona oziroma najkasneje do prvih prihodnjih volitev, na
katerih bodo imeli državljani RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravico glasovanja.
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47. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92 in
72/2000).
48. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-12/89-1/14
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2526.

Zakon o državni upravi (ZDU-1)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o državni upravi (ZDU-1)
Razglašam zakon o državni upravi (ZDU-1), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja
2002.
Št. 001-22-57/02
Ljubljana, dne 10. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA
1. člen
(položaj državne uprave)
Državna uprava (v nadaljnjem besedilu: uprava) kot del
izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne naloge.
2. člen
(zakonitost in samostojnost)
Uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na
podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov.
3. člen
(strokovnost, politična nevtralnost in nepristranskost)
Uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke.
Pri opravljanju svojega dela mora biti uprava politično
nevtralna.
Uprava mora pri svojem delu ravnati nepristransko in
ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznicam oziroma posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam.
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4. člen
(uradni jezik v upravi)
Uradni jezik v upravi je slovenščina.
Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi
tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v
jeziku narodne skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski
oziroma madžarski narodni skupnosti, uporablja italijanski
oziroma madžarski jezik.
Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek v
italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopni
akt izdan v istem jeziku.
5. člen
(poslovanje s strankami)
Pri poslovanju s strankami mora uprava zagotoviti
spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter
zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje
pravice in pravne koristi.
Uprava skrbi za obveščenost javnosti o načinu svojega
poslovanja in uresničevanja pravic strank.
Uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike
obravnavati in nanje odgovarjati v razumnem roku.
6. člen
(javnost dela)
Uprava je dolžna zagotavljati javnost svojega dela,
upoštevaje omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varovanje osebnih in tajnih podatkov, ter drugih predpisov.
7. člen
(pristojnosti vlade)
Način poslovanja uprave s strankami, način zagotavljanja obveščenosti javnosti (drugi odstavek 5. člena), način
zagotovitve možnosti posredovanja pripomb in kritik, njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje (tretji odstavek 5.
člena), poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas,
uradne ure v upravi ter druga vprašanja načina delovanja
uprave ureja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
II. UPRAVNE NALOGE
8. člen
(sodelovanje pri oblikovanju politik)
Uprava za vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik.
9. člen
(izvršilne naloge)
Uprava izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejema državni zbor, ratificirane mednarodne pogodbe, državni
proračun, podzakonske predpise in druge akte vlade (v
nadaljnjem besedilu: izvršilne naloge).
Za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena uprava
izdaja predpise in posamične akte ter interne akte, vstopa v
imenu in za račun Republike Slovenije v civilnopravna razmerja ter opravlja materialna dejanja.
Za opravljanje materialnih dejanj, s katerimi se posega v
osebno prostost, telesno ali duševno celovitost, zasebnost,
lastnino in druge človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, mora imeti uprava neposredno podlago v zakonu.
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10. člen
(inšpekcijski nadzor)
Uprava opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem
predpisov.
Inšpekcijski nadzor ureja poseben zakon.
11. člen
(spremljanje stanja)
Uprava spremlja stanje družbe na področjih, za katera
je pristojna, in skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države.
Uprava vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidence.
12. člen
(razvojne naloge)
Uprava na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov in državnega proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj.
13. člen
(zagotavljanje javnih služb)
Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z
zakonom.
Opravljanje javnih služb se zagotavlja v javnih zavodih in
gospodarskih družbah ter v drugih organizacijskih oblikah,
ki jih določa zakon, lahko pa tudi v upravnih organih.
III. UPRAVNI ORGANI IN NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL
14. člen
(upravni organi)
Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi
sestavi in upravne enote (v nadaljnjem besedilu: upravni
organi).
Ministrstvo se ustanovi za opravljanje upravnih nalog na
enem ali več upravnih področjih.
Organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje
specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog
na področju javnih služb, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog oziroma, če je zaradi
narave nalog ali delovnega področja potrebno zagotoviti
večjo stopnjo strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog.
Upravna enota se ustanovi za opravljanje nalog državne
uprave, ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno.
15. člen
(javne agencije in drugi nosilci javnih pooblastil)
Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne
agencije:
– če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše
opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja
nalog v upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje
upravnih nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi
taksami oziroma plačili uporabnikov, ali
– če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben
ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog.
Z zakonom ali na podlagi zakona lahko v primerih iz
prvega odstavka tega člena javno pooblastilo za opravljanje
upravnih nalog pridobijo tudi druge osebe javnega prava,
posamezniki in pravne osebe zasebnega prava.
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Če zakon dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več fizičnih oziroma pravnih oseb, se izbira
opravi na javnem natečaju.
Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon ali
drug predpis.
IV. MINISTRSTVA
1. Vodenje ministrstva
16. člen
(minister)
Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister) v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom ter
sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva.
17. člen
(državni sekretar)
V ministrstvu se lahko imenuje največ ena državna sekretarka oziroma državni sekretar (v nadaljnjem besedilu:
državni sekretar).
Državni sekretar pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da minister.
Minister lahko pisno pooblasti državnega sekretarja, da
ga nadomešča v času njegove odsotnosti ali zadržanosti pri
vodenju in predstavljanju ministrstva ter predlaganju gradiv v
obravnavo vladi. S podelitvijo pooblastila se minister ne
razbremeni odgovornosti.
Minister ne more pooblastiti državnega sekretarja ali
koga drugega, da izdaja predpise in glasuje na seji vlade.
Državni sekretar ima status funkcionarja. Imenuje in
razrešuje ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo.
Državnemu sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja
funkcije ministra.
18. člen
(generalni direktorji)
V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj
javnih uslužbencev, imenujejo generalne direktorice oziroma generalni direktorji (v nadaljnjem besedilu: generalni
direktorji).
Generalni direktor vodi upravno in strokovno delo na
zaokroženem delovnem področju znotraj ministrstva.
Generalni direktor je za svoje delo odgovoren ministru.
19. člen
(generalni sekretar)
V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj
javnih uslužbencev, imenuje generalna sekretarka oziroma
generalni sekretar (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar).
Generalni sekretar vodi strokovno delo na področju
upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri ter pomaga ministru pri koordinaciji med notranjimi
organizacijskimi enotami ministrstva.
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru.
20. člen
(strokovni svet)
Za obravnavo strokovnih vprašanj z upravnih področij
ministrstva oziroma za svetovanje pri oblikovanju politik lahko minister ustanovi strokovni svet kot svoj strokovno-posvetovalni organ.
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2. Organi v sestavi ministrstva

21. člen
(organi v sestavi ministrstva)
Z uredbo se lahko ustanovi upravni organ v sestavi
ministrstva (v nadaljnjem besedilu: organ v sestavi) za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih
upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in
nalog na področju javnih služb.
Organ v sestavi se lahko ustanovi:
– za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena v
večjem obsegu, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in
kakovost pri opravljanju nalog, ali
– če je zaradi narave nalog ali delovnega področja
potrebno zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena.
Če zakon določa, da je za odločanje o upravnih zadevah na določenem področju na prvi stopnji pristojno ministrstvo, in je v ministrstvu organiziran organ v sestavi za to
področje, na prvi stopnji vodi postopek in odloča o upravni
zadevi organ v sestavi ministrstva.
22. člen
(vodenje organov v sestavi)
Organ v sestavi vodi direktorica oziroma direktor (v
nadaljnjem besedilu: direktor), ki se imenuje v skladu z
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Z zakonom ali uredbo se lahko določi za položaj predstojnice oziroma predstojnika (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) organa v sestavi tudi drugačno poimenovanje.
23. člen
(razmerje med ministrstvom in organom v sestavi)
Organ v sestavi izvaja naloge v skladu z zakonom,
drugimi predpisi, programom dela, ki ga sprejme minister na
predlog predstojnika organa v sestavi, in finančnim načrtom, ki se sprejme v skladu z zakonom o javnih financah.
Minister daje organu v sestavi ministrstva usmeritve za
delo organa v sestavi.
Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo
ter mu naloži, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene
naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča.
Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v
sestavi minister.
Če tako določa uredba iz 21. člena tega zakona, ministrstvo izvaja vse ali določene naloge strokovne pomoči
predstojniku na področju upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri tudi za organ v sestavi.
24. člen
(poročanje in nadzor)
Ministrstvo nadzoruje delo organa v sestavi. Minister
lahko zahteva poročila, podatke in druge dokumente v zvezi
z opravljanjem dela organa v sestavi.
Predstojnik organa v sestavi mora ministru redno in na
njegovo posebno zahtevo poročati o delu organa v sestavi in
o vseh pomembnejših vprašanjih s področij dela organa v
sestavi.
25. člen
(pritožba)
Ministrstvo odloča v upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih sredstvih zoper upravne akte, ki jih izdaja
organ v sestavi.
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3. Notranja organizacija ministrstva in organa
v sestavi
26. člen
(notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest
ministrstva)
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest
ministrstva določi minister v soglasju z vlado. Če zakon ne
določa drugače, določi notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest organa v sestavi, na predlog predstojnika
organa v sestavi, minister v soglasju z vlado.
Pred sprejetjem akta iz prejšnjega odstavka mora predstojnik pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov v ministrstvu oziroma v organu v sestavi v skladu z zakonom, ki
ureja delovna razmerja javnih uslužbencev.
27. člen
(skupni temelji za notranjo organizacijo)
Skupne temelje za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi vlada z uredbo.
4. Ministrstva in njihova delovna področja
28. člen
(ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja
naloge na področjih delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in poklicnega usposabljanja, družine, socialnih zadev, invalidskega varstva, vojnih invalidov, vojnih veteranov
in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč.
29. člen
(ministrstvo za finance)
Ministrstvo za finance opravlja naloge na področjih zakladništva, javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter
makroekonomskih analiz in napovedi.
30. člen
(ministrstvo za gospodarstvo)
Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge na področjih ekonomskega sistema in razvoja, notranjega trga, intelektualne lastnine, tehnične zakonodaje in meril, varstva potrošnikov, varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, drobnega gospodarstva in turizma, tehnološkega razvoja,
industrijskih projektov in regionalnega razvoja.
31. člen
(ministrstvo za informacijsko družbo)
Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja naloge na
področjih računalništva, informatike, telekomunikacij, informacijske tehnologije, pošte in razvoja informacijske družbe.
32. člen
(ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, krme, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva in ribištva.
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33. člen
(ministrstvo za kulturo)
Ministrstvo za kulturo opravlja naloge na področjih
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot in
medijev.
34. člen
(ministrstvo za notranje zadeve)
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih sistema, organizacije, delovanja in razvoja državne
uprave ter lokalne samouprave, sistema plač v javnem sektorju, upravnih notranjih zadev in policije.
35. člen
(ministrstvo za obrambo)
Ministrstvo za obrambo opravlja naloge na področjih
obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
36. člen
(ministrstvo za okolje, prostor in energijo)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo opravlja naloge na področjih okolja, prostora, energetike in rudarstva.
37. člen
(ministrstvo za pravosodje)
Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih
organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega pravobranilstva,
civilnega in kaznovalnega prava, sodnih postopkov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih
sankcij, varstva osebnih podatkov in mednarodne pravne
pomoči.
38. člen
(ministrstvo za promet)
Ministrstvo za promet opravlja naloge na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, prometa po
celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter naloge na področjih prometne
infrastrukture in žičniških naprav.
39. člen
(ministrstvo za šolstvo, znanost in šport)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport opravlja naloge
na področjih vzgoje in izobraževanja, mladinske politike,
znanosti in raziskovanja, nacionalnega meroslovnega sistema in športa.
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42. člen
(naloge ministrstev in organov v sestavi)
Naloge ministrstev lahko podrobneje določi vlada z
uredbo.
Vlada z uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi
organov v sestavi določi tudi delovna področja organov v
sestavi.
V. TERITORIALNA ORGANIZACIJA UPRAVE
43. člen
(upravne enote ter druge oblike teritorialne organiziranosti)
Za opravljanje upravnih nalog, ki jih je zaradi njihove
narave potrebno organizirati teritorialno, delujejo upravne
enote.
Območja upravnih enot določi vlada z uredbo. Območja upravnih enot se določijo tako, da je zagotovljeno racionalno in učinkovito opravljanje upravnih nalog. Območje
upravne enote praviloma obsega območje ene ali več lokalnih skupnosti.
Če zakon tako določa, se opravljanje upravnih nalog, ki
jih je zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno,
zagotavlja v območnih enotah, izpostavah oziroma drugače
imenovanih dislociranih enotah ministrstev oziroma organov
v njihovi sestavi.
44. člen
(pristojnosti upravnih enot)
Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne
upravne stvari ni določeno drugače.
Upravne enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz
državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja.
45. člen
(notranja organizacija upravne enote)
Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnica
oziroma načelnik (v nadaljnjem besedilu: načelnik) upravne
enote s soglasjem vlade.
46. člen
(načelnik upravne enote)
Upravno enoto vodi načelnik, ki se imenuje v skladu z
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

40. člen
(ministrstvo za zdravje)
Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih varovanja in krepitve zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zdravstvene varnosti živil, zdravega prehranjevanja, zdravil in medicinskih
pripomočkov ter kemikalij.

47. člen
(naloge načelnika upravne enote)
Načelnik upravne enote predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira delo notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje
strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi
z delovanjem upravne enote, odloča o pravicah ter dolžnostih in delovnih razmerjih delavcev v upravni enoti in o drugih
kadrovskih vprašanjih ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi z območja upravne enote.

41. člen
(ministrstvo za zunanje zadeve)
Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, konzularne zaščite, mednarodnih pogodb ter Slovencev v zamejstvu in po svetu.

48. člen
(strokovno vodstvo ministrstev)
Upravna enota opravlja zadeve s svojega delovnega
področja pod strokovnim vodstvom ministrstev, na katerih
delovno področje sodijo posamezne zadeve.
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49. člen
(razmerja med resornimi ministrstvi in upravnimi enotami)
Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju,
– dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz svoje
pristojnosti,
– dajejo upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje nalog s svojih upravnih področij,
– spremljajo organizacijo dela v upravni enoti oziroma v
ustrezni notranji organizacijski enoti, usposobljenost uslužbencev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih stvari,
– nadzorujejo izvrševanje upravnih nalog v upravni
enoti,
– lahko naložijo upravni enoti, da v mejah svojih pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe
ter o tem poroča.
Načelnik upravne enote mora ravnati v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva,
pristojnega za ustrezno delovno področje.
50. člen
(poročanje ministrstvom)
Načelnik upravne enote mora redno poročati ministrstvu, pristojnemu za upravo, in resornim ministrstvom o
izvrševanju nalog upravne enote.
Poročanje ministrstvu, pristojnemu za upravo, zajema
celotno delovanje upravne enote, poročanje resornim ministrstvom pa zajema izvrševanje nalog na njihovih delovnih
področjih.
51. člen
(nadzor ministrstev)
Če ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, ugotovi, da upravna enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministrstva oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno,
mora na to opozoriti načelnika upravne enote in mu naložiti,
da zagotovi izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.
Če načelnik upravne enote ne ravna v skladu z opozorilom ministrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno nalogo iz pristojnosti upravne enote. Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti
upravne enote, če bi zaradi tega utegnile nastati škodljive
posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma
življenjsko okolje ali premoženje.
52. člen
(odločanje o pritožbi)
Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje,
odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt, ki ga
je v upravnih stvareh na prvi stopnji izdala upravna enota.
Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen organ v sestavi, odloča o pritožbi zoper odločbo ali
drug posamični akt, ki ga je na prvi stopnji izdala upravna
enota, organ v sestavi.
53. člen
(razmerja med ministrstvom, pristojnim za upravo,
in upravnimi enotami)
Ministrstvo, pristojno za upravo:
– nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne
enote v celoti,
– spremlja usposobljenost delavcev na delovnih mestih, na katerih se ne opravljajo upravne naloge iz delovnih
področij drugih ministrstev,
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– daje upravni enoti usmeritve in navodila za izboljšanje
organizacije, učinkovitosti in kakovosti dela,
– predlaga vladi izdajo soglasja k notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v upravni enoti,
– usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, materialnih in drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom
upravnih enot.
Načelnik upravne enote za svoje delo in delo upravne
enote odgovarja ministru, pristojnemu za upravo. Minister,
pristojen za upravo, kot predstojnik načelnika upravne enote s splošnim aktom uredi način uresničevanja pravic in
obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot.
Usmeritve in obvezna navodila ministrstev iz 49. člena
tega zakona so za upravne enote zavezujoča, če z njimi z
vidika organizacijskih, kadrovskih, finančnih in drugih posledic za poslovanje upravne enote pisno soglaša minister,
pristojen za upravo. V primeru spora odloči vlada.
Če ima podzakonski predpis, ki ga izda pristojni minister, kadrovske, finančne ali druge posledice za poslovanje
upravne enote, mora pred njegovo izdajo pristojni minister
pridobiti pisno mnenje ministrstva, pristojnega za upravo. V
primeru spora odloči vlada.
54. člen
(spor o pristojnosti med upravnimi enotami)
V sporih o pristojnosti med upravnimi enotami odloča
ministrstvo, pristojno za upravo.
55. člen
(koordinacijski sosvet)
Za sodelovanje med upravno enoto, občinskimi upravami in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi sestavi ter oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država, in ki pretežno opravljajo upravne naloge, se za območje
upravne enote ustanovi poseben koordinacijski sosvet, v
katerem sodelujejo načelnik upravne enote, župani oziroma
direktorji občinskih uprav (tajniki občin) ali od župana oziroma direktorja občinske uprave (tajnika občine) pooblaščeni
predstavniki občinske uprave in vodje dislociranih enot iz
tega odstavka.
Koordinacijski sosvet obravnava vprašanja v zvezi z
organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave na območju upravne enote z namenom zagotoviti čim bolj
usklajeno delovanje javne uprave na tem območju in usklajeno reševanje organizacijskih, prostorskih, materialnih vprašanj, vprašanj splošnega poslovanja (poslovanja s strankami, poslovanja z dokumentarnim gradivom itd.) in drugih
podobnih vprašanj. Načelnik upravne enote kot koordinator
sosveta skupne predloge in vprašanja posreduje ministrstvu,
pristojnemu za upravo, in ministrstvom, na katerih delovno
področje se predlogi in vprašanja nanašajo.
VI. RAZMERJA MINISTRSTEV
1. Razmerja do vlade
56. člen
(razmerje med vlado in ministrstvi)
Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah
vlade.
Vlada lahko naloži ministrstvu, da prouči določeno vprašanje ali opravi določeno nalogo in ji o tem poroča.
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57. člen
(poročanje o delu)
Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju
na njihovih upravnih področjih, o izvrševanju zakonov, drugih predpisov in usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli,
ter o njihovih učinkih.
58. člen
(predlogi, pobude in stališča)
Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje vprašanj z njegovih upravnih področij, ki so v pristojnosti vlade ali državnega zbora.
Ministrstvo lahko zahteva, da vlada zavzame stališče ali
da mu da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj z
njegovih upravnih področij.
2. Medsebojna razmerja
59. člen
(sodelovanje ministrstev in drugih upravnih organov)
Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj
sodelovati v vseh skupnih vprašanjih.
Ministrstva ustanavljajo skupna delovna telesa v zadevah, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev.
Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva skupne delovne skupine ali organizirajo druge oblike
medsebojnega sodelovanja.
60. člen
(usklajevanje predpisov)
Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih
aktov medsebojno sodelovati oziroma si pred izdajo predpisa oziroma pred predložitvijo predpisa ali drugega akta vladi
pridobiti mnenje drugih pristojnih ministrstev.
Če ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega ministrstva, mora ob predložitvi predpisa ali drugega
splošnega akta o tem obvestiti vlado.
61. člen
(sporna vprašanja med ministrstvi)
Kadar je z zakonom določeno, da določeno odločitev
sprejme posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom, pa med njima ni doseženo soglasje, mora ministrstvo, ki je pooblaščeno za sprejem odločitve, o spornem
vprašanju obvestiti vlado in zahtevati, da o njem odloči.
Če se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja, odloči o tem sporu vlada, ki da usmeritve za njihovo
rešitev.
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3. Razmerja do organov lokalnih skupnosti
64. člen
(nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti
lokalnih skupnosti)
Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju
nadzorstva nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti
nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih
izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti.
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki je izdal akt, za katerega meni, da ni v skladu z
ustavo in zakonom, mu predlagati ustrezne rešitve in določiti
rok, v katerem mora organ lokalne skupnosti sporen akt
uskladiti.
Če organ lokalne skupnosti v roku iz prejšnjega odstavka ne uskladi svojega predpisa z ustavo ali zakonom, mora
ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka
pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo oziroma zakonom.
65. člen
(opozorila ministrstva nadzornemu organu lokalne
skupnosti)
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki nadzoruje delo uprave lokalne skupnosti, če ugotovi, da uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom
in drugim zakonitim predpisom, in mora predlagati ustrezne
ukrepe.
66. člen
(nadzor ministrstev nad zakonitostjo pri prenesenih nalogah
iz državne pristojnosti)
Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzorstvo nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov
lokalnih skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih stvareh iz
prenesene državne pristojnosti.
O pritožbi zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi
lokalnih skupnosti, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno
področje.

62. člen
(vodenje nalog s področij več ministrstev)
Če posamezna naloga zadeva upravna področja dveh
ali več ministrstev, prevzame vodenje take naloge ministrstvo, na katerega upravno področje sodi naloga po pretežnosti, druga ministrstva pa morajo pri tem sodelovati.
Če med ministrstvi ni doseženo soglasje, odloči o spornem vprašanju vlada.

67. člen
(nadzor ministrstev nad primernostjo in strokovnostjo) pri
prenesenih nalogah iz državne pristojnosti
V zadevah, ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese
država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko
pristojno ministrstvo da obvezno navodilo za organizacijo
služb in sistemizacijo delovnih mest za opravljanje teh nalog
ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne
pristojnosti.
Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom
organov lokalnih skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne
pristojnosti; v ta namen zahteva od organov lokalnih skupnosti poročila, obvestila, mnenja in podatke ter njihovo obvezno sodelovanje.

63. člen
(usklajevanje dela več ministrstev)
Predsednik vlade lahko pooblasti ministra, da vodi ali
usklajuje delo dveh ali več ministrstev pri oblikovanju politik
in opravljanju izvršilnih nalog oziroma da vodi izvajanje določenega projekta vlade, ki sodi na upravna področja več
ministrstev.

68. člen
(opozorila upravne enote)
Upravna enota mora opozoriti pristojno ministrstvo, če
ugotovi, da organi lokalnih skupnosti pri opravljanju nalog iz
pristojnosti lokalnih skupnosti ravnajo nezakonito. Upravna
enota mora prav tako opozoriti pristojno ministrstvo, če ugotovi, da organi lokalnih skupnosti pri nalogah iz državne
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pristojnosti, ki so prenesene na lokalne skupnosti, ravnajo
neprimerno in nestrokovno.
69. člen
(strokovna pomoč)
Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno pomoč s svojega delovnega področja pri prenesenih
nalogah iz državne pristojnosti in pri nalogah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti.
70. člen
(ukrepi za odpravo nepravilnosti pri izvrševanju nalog)
iz državne pristojnosti
Če ministrstvo ugotovi, da organ lokalne skupnosti ne
izvršuje nalog iz državne pristojnosti, mora opozoriti organ
lokalne skupnosti in mu z odločbo naložiti, da zagotovi izvrševanje teh nalog v roku, ki ga določi.
Če organ lokalne skupnosti nalog iz državne pristojnosti ne izvršuje pravilno in pravočasno, ga mora ministrstvo
opozoriti na ugotovljene nepravilnosti ter mu določiti način
in rok za njihovo odpravo.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
lahko ministrstvo predlaga pristojnemu organu lokalne skupnosti tudi ukrepe zoper odgovorno uradno osebo.
71. člen
(prevzem pristojnosti za prenesene naloge iz državne
pristojnosti)
Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozorilom ministrstva, lahko ministrstvo na stroške lokalne skupnosti neposredno opravi posamezno nalogo iz državne pristojnosti, ki bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti.
Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti organa lokalne skupnosti, če bi zaradi
opustitve naloge utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje
ali premoženje.
Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilom ne opravlja nalog iz državne pristojnosti, ki jih je na
lokalno skupnost prenesla država, ali če jih ne izvršuje pravilno in pravočasno, lahko ministrstvo predlaga vladi, da
začne postopek za odvzem prenesenih nalog.
4. Nadzor nad nosilci javnih pooblastil
72. člen
(nadzor nad nosilci javnih pooblastil)
Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih in
posamičnih pravnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil.
Splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Nosilec javnega pooblastila je dolžan posredovati splošni akt iz
prejšnjega odstavka za objavo pristojnemu ministrstvu.
Vlada na predlog pristojnega ministrstva zadrži objavo
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, če
meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in predlaga
nosilcu javnega pooblastila, da o njem ponovno odloči; pri
tem mora vlada navesti razloge za zadržanje. Če nosilec
javnega pooblastila vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, vlada pa lahko zadrži njegovo izvrševanje, če najkasneje v 15 dneh po objavi splošnega akta vloži pri ustavnem
sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in
zakonom.
Sklep vlade, s katerim zadrži izvrševanje splošnega
akta v skladu s prejšnjim odstavkom, se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Določbe tega člena se ne uporabljajo za javne agencije. Za nadzor nad javnimi agencijami se uporabljajo določbe
splošnega zakona, ki ureja javne agencije, in zakonov, ki
urejajo posamezne javne agencije.
5. Nadzor ministrstva, pristojnega za upravo
73. člen
(nadzor ministrstva, pristojnega za upravo)
Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja v upravnih
organih in pri nosilcih javnih pooblastil nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o notranji organizaciji, poslovnem času,
uradnih urah, poslovanju z dokumentarnim gradivom, kakovosti poslovanja in poslovanju s strankami. Nadzorstvo opravljajo uradne osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen
za upravo (v nadaljnjem besedilu: upravni inšpektor).
Upravni inšpektor ima pravico do vstopa v prostore
upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila, ter
pravico do vpogleda v dokumentacijo. Upravni organ mora
zagotoviti upravnemu inšpektorju pogoje za delo in vse potrebne informacije.
Upravni inšpektor o nadzoru sestavi zapisnik, ki se
vroči predstojniku, pristojnemu ministru in ministru, pristojnemu za upravo. V zapisniku lahko upravni inšpektor predlaga ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
Na zapisnik ima predstojnik pravico ugovora v osmih dneh
od dneva vročitve zapisnika. O ugovoru na zapisnik odloča
minister, pristojen za upravo, ki lahko tudi predlaga predstojniku, pristojnemu ministru oziroma vladi ustrezne ukrepe
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
VII. PREDPISI UPRAVE
74. člen
(predpisi ministra)
Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega zbora ter predpisov in aktov vlade ministri izdajajo
pravilnike, če tako določa poseben zakon, pa tudi druge
predpise.
Pravilnik se izda, če tako določa zakon ali uredba ali če
minister oceni, da je izdaja pravilnika potrebna za namen iz
prvega odstavka tega člena.
Nosilci javnih pooblastil izdajajo pravilnike, če tako določa zakon.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
75. člen
Koordinacijski sosveti se konstituirajo najkasneje v treh
mesecih od uveljavitve tega zakona.
76. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakonske določbe, ki določajo organe in organizacije v sestavi
ministrstev ter urejajo njihova razmerja do ministrstev in njihovo notranjo organizacijo, razen določb zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odločba US, 87/2001 – ZMatD in 47/2002).
Na področjih, kjer je v zakonu iz prvega odstavka tega
člena določeno, da organ v sestavi odloča v upravnem postopku na prvi in na drugi stopnji, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona prevzame odločanje na drugi
stopnji pristojno ministrstvo; ministrstvo prevzame tudi delavce ter ustrezne pravice proračunske uporabe, prostore,
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opremo in dokumentacijo. Od prevzema nalog po tem odstavku se za davčni organ po zakonu o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 – odločba US,
82/98, 91/98, 1/99 – ZNIDC, 108/99, 37/2001 – odločba US in 97/2001) šteje tudi pristojno ministrstvo.
Organi in organizacije v sestavi ministrstev, ustanovljeni z zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99, 119/2000
– ZVRS-C, 30/2001 – ZTel in 30/2001) ali z drugim zakonom, po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom do uveljavitve uredbe iz 21. člena tega zakona. S tem dnem ti
organi oziroma organizacije v sestavi ministrstev prenehajo
delovati, razen tistih, za katere je z uredbo iz 21. člena tega
zakona določeno drugače. Naloge organov in organizacij v
sestavi ministrstev, ki prenehajo delovati v skladu z uredbo iz
21. člena tega zakona, prevzamejo pristojna ministrstva oziroma organi v sestavi ministrstev, določeni z uredbo iz 21.
člena tega zakona.
Ne glede na določbe 74. člena tega zakona navodila in
odredbe, izdani kot podzakonski predpisi, ostanejo v veljavi.
Zakonske določbe iz prvega odstavka tega člena se
uporabljajo do uveljavitve uredbe iz 21. člena tega zakona.
Ministrstvo oziroma organi v njegovi sestavi, ustanovljen z uredbo iz 21. člena tega zakona, s prevzemom nalog
prevzamejo od organov in organizacij v sestavi delavce,
pravice proračunske uporabe, obveznosti, dokumentacijo,
prostore, opremo in inventar, ki se uporabljajo za izvajanje
teh nalog.
77. člen
Uredbe na podlagi tega zakona sprejme vlada najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Uredba iz 27. člena tega zakona, ki ureja skupna izhodišča za notranjo organizacijo organov državne uprave, se
uskladi s tem zakonom najkasneje v devetih mesecih od
njegove uveljavitve.
Uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi organov
v sestavi ministrstev vlada sprejme najkasneje v enem letu
od uveljavitve tega zakona.

Št.

predlog ministra, pristojnega za upravo, v skladu z zakonom
o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94 – ZRPJZ,
70/97, 87/97 – ZPSDP in 38/99).
81. člen
Do uveljavitve zakona, ki bo uredil postopek podelitve
javnega pooblastila, se za postopke javnega natečaja za
pridobitev javnega pooblastila po tretjem odstavku 15. člena
tega zakona smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
javna naročila, o javnem razpisu.
82. člen
Ob konstituiranju pokrajin ali najkasneje dve leti po
njihovem konstituiranju se teritorialna organizacija državne
uprave uskladi s teritorialno organizacijo lokalne samouprave.
83. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, razen določb 23. in 24. člena zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Uradni list RS, št. 30/2001),
– zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odločba US, 29/95 – ZPDF in 80/99 – ZUP), razen določb
o izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva (določbe od 83. do
98. člena).
Z zaprisego ministrov po prvih parlamentarnih volitvah
od uveljavitve tega zakona preneha veljati 25.c člen zakona o vladi; s tem dnem se začnejo uporabljati določbe
17. člena tega zakona.
84. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/01-22/3
Ljubljana, dne 31. maja 2002.

78. člen
Ministrstva morajo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi uredbe iz 21. člena uskladiti splošne akte o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z določbami tega
zakona.
79. člen
Predstojnikom organov in organizacij v sestavi in njihovim namestnikom z dnem prenehanja delovanja organa oziroma organizacije preneha funkcija. Če izpolnjujejo pogoje,
se jih zaposli brez javnega natečaja s prerazporeditvijo na
ustrezna delovna mesta v ministrstvu.
80. člen
Državni sekretarji nadaljujejo z delom v skladu s 25.c
členom zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 –
ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/2000 in
30/2001 – ZODPM-C) do prenehanja funkcije vlade po
prvih parlamentarnih volitvah po uveljavitvi tega zakona.
Delavci v organih državne uprave z nazivom državni
podsekretar nadaljujejo z delom z istim nazivom do prevedbe naziva v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Generalni sekretarji ministrstev nadaljujejo z delom po
določbah tega zakona.
Načelnike upravnih enot do uveljavitve zakona, ki ureja
položaj javnih uslužbencev, imenuje in razrešuje vlada na
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Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2527.

Zakon o javnih agencijah (ZJA)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o javnih agencijah (ZJA)
Razglašam zakon o javnih agencijah (ZJA), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja
2002.
Št. 001-22-58/02
Ljubljana, dne 10. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O JAVNIH AGENCIJAH (ZJA)
I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet urejanja)
Ta zakon ureja javno agencijo kot statusno obliko osebe javnega prava.
Določbe tega zakona se za posamezne agencije ne
uporabljajo glede tistih vprašanj, ki so glede na namen ustanovitve urejena s posebnimi zakoni drugače.
2. člen
(Javna agencija)
Javna agencija se ustanovi za opravljanje regulatornih,
razvojnih ali strokovnih nalog v javnem interesu, če zanje z
zakonom ni predvidena druga statusna oblika.
Javna agencija se lahko ustanovi z enim ali več nameni
iz prejšnjega odstavka.
Za ustanovitev posamezne javne agencije mora imeti
ustanovitelj podlago v posebnem zakonu.
Pristojnosti javne agencije za izdajanje predpisov, posamičnih aktov in opravljanje oblastnih dejanj določa zakon.
Naloge oziroma dejavnosti javne agencije se v skladu z
zakonom iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena
določijo z ustanovitvenim aktom.
Pri izvajanju nalog je javna agencija samostojna.
3. člen
(Načela delovanja)
Glede zakonitosti, samostojnosti, strokovnosti, politične nevtralnosti, nepristranskosti, uradnega jezika, poslovanja z dokumentarnim gradivom ter drugih vprašanj poslovanja se za javne agencije uporabljajo določbe zakona o državni upravi in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
4. člen
(Kriteriji za ustanovitev)
Javna agencija se ustanovi:
– če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše
opravljanje nalog iz prvega odstavka 2. člena tega zakona,
kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu,
zlasti če se lahko opravljanje upravnih nalog v celoti ali
pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov, ali
– če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben
ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog.
Javna agencija se lahko ustanovi le v primeru, ko z
organizacijsko obliko organa v sestavi ministrstva ne bi bilo
mogoče uresničiti cilja iz prve alinee prejšnjega odstavka.
II. USTANOVITEV JAVNE AGENCIJE
5. člen
(Ustanovitelji)
Javno agencijo lahko ustanovi Republika Slovenija (v
nadaljnjem besedilu: država) ali samoupravna lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) ali zveza samoupravnih lokalnih skupnosti.
Če javno agencijo ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice in obveznosti uredijo s pogodbo in z
ustanovitvenim aktom.
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V imenu države izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). V imenu lokalne skupnosti izvršuje pravice in obveznosti
ustanovitelja svet lokalne skupnosti ali drug organ, določen
s splošnim aktom lokalne skupnosti.
Posamezne odločitve v okviru ustanoviteljskih pravic in
obveznosti vladi predlaga ministrstvo, na katerega delovnem
področju javna agencija deluje. Če javna agencija deluje na
delovnih področjih več ministrstev, odločitve predlagajo ministrstva sporazumno.
6. člen
(Način ustanovitve)
Javna agencija se ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki
ga sprejme ustanovitelj v skladu s tem zakonom in na podlagi posebnega zakona, ki daje podlago za ustanovitev te
javne agencije.
Če z zakonom ni drugače določeno, ustanovi javno
agencijo v imenu države vlada. V imenu lokalne skupnosti
ustanovi javno agencijo svet lokalne skupnosti.
Če je ustanoviteljev več, se javna agencija ustanovi z
ustanovitvenim aktom, ki ga sprejmejo vsi ustanovitelji.
Javna agencija pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni register.
7. člen
(Ustanovitveni akt)
V ustanovitvenem aktu se določijo:
– ime in sedež javne agencije,
– namen javne agencije,
– naloge oziroma dejavnosti javne agencije,
– sestava organov javne agencije ter število in mandatna doba članov teh organov,
– pristojnosti organov javne agencije,
– razmerja javne agencije do ustanovitelja,
– razmerja javne agencije do drugih subjektov,
– sredstva, ki jih ustanovitelj namenja za ustanovitev in
začetek dela javne agencije,
– način financiranja javne agencije,
– odgovornost ustanovitelja za obveznosti javne agencije,
– druga vprašanja, pomembna za ustanovitev in delovanje javne agencije,
– druga vprašanja, za katera ta ali drug zakon določa,
da morajo biti urejena v ustanovitvenem aktu.
Če je ustanoviteljev več, se v ustanovitvenem aktu določi način skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic, skupnega financiranja in nadzora ter posledice prenehanja javne agencije ter druga medsebojna razmerja pri upravljanju
javne agencije.
Ustanovitveni akt se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ali v uradnem glasilu lokalne skupnosti.
8. člen
(Pristojnosti ustanovitelja)
Ustanovitelj imenuje in razrešuje direktorja in člane sveta javne agencije, razen v primeru iz tretjega odstavka 13.
člena tega zakona.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javne
agencije, ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu s tem zakonom.
Ustanovitelj daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu ter k letnemu poročilu in drugim poročilom javne
agencije.
Ustanovitelj svojih pravic ne more prenesti na drug
organ ali za njihovo izvrševanje izdati javnega pooblastila.
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9. člen
(Vpis v sodni register)
Ustanovitev javne agencije se vpiše v sodni register. V
sodni register se vpišejo podatki, ki se vpisujejo pri vseh
subjektih vpisa po zakonu.
Ustanovitelj mora predlogu za vpis javne agencije v
sodni register priložiti ustanovitveni akt in sklep o imenovanju prvih članov sveta javne agencije in vršilca dolžnosti
direktorja.
10. člen
(Ime in sedež)
Ime javne agencije mora biti v slovenskem jeziku in
mora vsebovati:
– kratko označbo namena,
– poimenovanje “javna agencija“,
– navedbo ustanovitelja.
Če je ustanoviteljev več, se kot ime ustanovitelja v
imenu uporablja označba, ki jo ustanovitelji določijo v ustanovitvenem aktu.
Sedež javne agencije mora biti v Republiki Sloveniji.
III. ORGANI JAVNE AGENCIJE
11. člen
(Organi javne agencije)
Organa javne agencije sta svet javne agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktorica oziroma direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor).
Zakon lahko določi tudi drugačno poimenovanje organov javne agencije.
1. Svet javne agencije
12. člen
(Sestava sveta javne agencije)
Svet ima najmanj tri in največ devet članov.
Člane sveta imenuje in razrešuje, razen v primeru iz
tretjega odstavka 13. člena tega zakona, ustanovitelj za
dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednico oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednika) sveta izvoli svet izmed svojih članov.
Za članico oziroma člana (v nadaljnjem besedilu: člana)
sveta je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je strokovnjak s področja dela javne agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izpolnjuje druge z zakonom ali ustanovitvenim aktom
določene pogoje.
Člani sveta ne morejo biti:
– osebe, ki so zaposlene v tej javni agenciji,
– funkcionarji v izvršilni veji oblasti in
– osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje
javna agencija.
13. člen
(Uporabniki v svetu javne agencije)
Člani sveta so lahko tudi predstavniki uporabnikov storitev javne agencije, če tako določi ustanovitelj v ustanovitvenem aktu. V tem primeru število predstavnikov uporabnikov storitev javne agencije ne sme biti manjše od tretjine ter
ne večje od polovice članov sveta.
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Če so uporabniki storitev organizirani v obliki zbornic,
društev ali drugih interesnih združenj, imenuje ustanovitelj
člane sveta iz prejšnjega odstavka na njihov predlog, drugače pa na podlagi javnega poziva.
Ustanovitveni akt lahko določi, da člane sveta – predstavnike uporabnikov – izvolijo uporabniki storitev z neposrednim in tajnim glasovanjem
Postopek zbiranja predlogov in kriteriji za izbiro predstavnikov uporabnikov oziroma postopek volitev iz prejšnjega odstavka se uredijo z ustanovitvenim aktom.
14. člen
(Omejitve pri imenovanju predstavnikov uporabnikov)
Pri imenovanju predstavnikov uporabnikov oziroma pri
urejanju načina volitev za člane sveta javne agencije mora
ustanovitelj upoštevati zastopanost različnih uporabnikov ali
skupin uporabnikov.
Kadar javna agencija dodeljuje finančne spodbude in
druga sredstva, za člane sveta ne morejo biti imenovani
dejanski ali potencialni prejemniki teh sredstev (v nadaljnjem
besedilu: prejemniki sredstev).
V primeru iz prejšnjega odstavka se kot predstavniki
uporabnikov za člane sveta imenujejo predstavniki tistih uporabnikov, katerim so storitve prejemnikov sredstev namenjene in ki bodo na podlagi dodeljenih finančnih spodbud in
drugih sredstev koristili njihove storitve, če z zakonom ali
aktom o ustanovitvi ni določena druga skupina uporabnikov.
15. člen
(Posebne pravice predstavnikov uporabnikov v svetu javne
agencije)
Če v javni agenciji vsi člani sveta, ki predstavljajo uporabnike, soglasno nasprotujejo imenovanju določene osebe
za direktorja te javne agencije, svet poleg predloga imenovanja poda tudi ločeno mnenje predstavnikov uporabnikov.
Če javna agencija pridobiva več kot 50% svojih sredstev iz plačil uporabnikov, mora svet na soglasno zahtevo
vseh članov, ki predstavljajo uporabnike, ustanovitelju predlagati razrešitev direktorja javne agencije.
16. člen
(Dolžnosti in odgovornosti članov sveta javne agencije)
Člani sveta morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati
poslovno skrivnost javne agencije.
Člani sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih
stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda vlada na predlog
ministra, pristojnega za finance.
Člani sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala kot
posledica kršitve njihove dolžnosti.
17. člen
(Odločanje sveta javne agencije)
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
18. člen
(Pristojnosti sveta javne agencije)
Svet javne agencije:
– skrbi za delovanje javne agencije v javnem interesu,
– sprejema splošne akte javne agencije,
– sprejema program dela in finančni načrt ter letno
poročilo in druga poročila javne agencije,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javne
agencije,
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– daje direktorju javne agencije usmeritve in navodila
za delo,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno
z zakonom ali ustanovitvenim aktom.
Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledujejo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo javne
agencije.
Direktor mora svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz svoje pristojnosti.
2. Direktor
19. člen
(Imenovanje direktorja)
Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog sveta javne agencije na podlagi javnega natečaja v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z zakonom in
ustanovitvenim aktom. Direktor je imenovan za dobo petih
let in je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela javne agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Če direktor javne agencije odloča v upravnih stvareh,
mora biti državljan Republike Slovenije.
Zakon ali ustanovitveni akt lahko določita tudi dodatne
pogoje za imenovanje direktorja.
Če direktorju preneha funkcija, ustanovitelj na predlog
sveta do imenovanja novega direktorja, vendar največ za
šest mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
20. člen
(Pristojnost in odgovornosti direktorja)
Direktor zastopa in predstavlja javno agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje javne agencije.
Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz
pristojnosti javne agencije, če z zakonom ni drugače določeno.
Direktor mora zagotoviti, da javna agencija posluje v
skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom. Pri svojem delu
je dolžan varovati poslovne skrivnosti javne agencije.
Direktor odgovarja javni agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
21. člen
(Javni natečaj za imenovanje direktorja)
Javni natečaj za imenovanje direktorja izvede svet javne agencije v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna
razmerja javnih uslužbencev. Zoper odločbo o izbiri ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.
Direktor javne agencije, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je za svoje delo odgovoren pristojnemu ministru in vladi. Direktor javne agencije, katere ustanovitelj je
lokalna skupnost, je za svoje delo odgovoren izvršilnemu
organu lokalne skupnosti.
Direktor javne agencije sklene z vlado oziroma z izvršilnim organom lokalne skupnosti pogodbo, s katero se za
dobo, za katero je bil imenovan, določijo cilji in pričakovani
rezultati njegovega dela.
Nadzorstvo nad pravilnostjo izvajanja določb tega zakona o imenovanju direktorja opravlja ministrstvo, pristojno
za upravo.
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22. člen
(Razveljavitev)
Odločba o izbiri kandidatke oziroma kandidata, akt o
imenovanju in pogodba o zaposlitvi se razveljavijo, če oseba
v trenutku izbire ni izpolnjevala pogojev za imenovanje za
direktorja ali če je bilo imenovanje izvedeno brez javnega
natečaja.
Za razveljavitev se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev. O razveljavitvi odloča ustrezna komisija za pritožbe, ustanovljena na
podlagi zakona o javnih uslužbencih. Če so ustanovitelj javne agencije država in lokalne skupnosti, je pristojna komisija
za pritožbe, ki deluje pri vladi.
23. člen
(Predčasna razrešitev direktorja in članov sveta javne
agencije)
Direktorja se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih
določeno kot hujša disciplinska kršitev,
– če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se
izkaže, da po delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za
opravljanje dela na položaju direktorja,
– če javna agencija ne dosega zadovoljivih delovnih
rezultatov oziroma če pri njenem delu prihaja do ponavljajočih se napak ali do težje napake.
Člana sveta se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem aktu in splošnih aktih javne agencije, oziroma jih
opravlja nevestno ali nestrokovno,
– če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz
16. člena tega zakona.
24. člen
(Postopek predčasne razrešitve)
Član sveta in direktor se predčasno razreši z upravno
odločbo ustanovitelja. Direktorja razreši ustanovitelj na lastno pobudo ali na predlog sveta.
Za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev.
25. člen
(Spori v zvezi z razrešitvijo članov organov javne agencije)
Zoper odločbo o razrešitvi člana sveta in direktorja ni
pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.
IV. SPLOŠNI AKTI JAVNE AGENCIJE
26. člen
(Akti za delo in poslovanje javne agencije)
Svet javne agencije poleg splošnih aktov za izvrševanje
javnih pooblastil sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Pred sprejemom tega akta mora svet
javne agencije pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov v
javni agenciji po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja
delovna razmerja javnih uslužbencev.
Javna agencija ima lahko tudi druge akte, s katerimi se
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje javne
agencije, v skladu z ustanovitvenim aktom.
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V. NALOGE IN DEJAVNOSTI JAVNE AGENCIJE
27. člen
(Regulatorne naloge)
Javna agencija lahko po javnem pooblastilu na podlagi zakona ureja pravna razmerja in odloča v posamičnih
stvareh.
Pri izvajanju nalog iz prvega odstavka tega člena izdaja
javna agencija splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil
in upravne odločbe. Splošne akte sprejema svet javne agencije.
Splošni akti javne agencije iz prejšnjega odstavka so
predpisi, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javna agencija je dolžna posredovati splošni akt iz prejšnjega odstavka za objavo ustanovitelju.
Ustanovitelj lahko zadrži objavo splošnega akta javne
agencije, če meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in
predlaga javni agenciji, da o njem ponovno odloči, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če javna agencija
vztraja pri svoji odločitvi, splošni akt objavi, ustanovitelj pa
lahko zadrži njegovo izvrševanje, če najkasneje v 15 dneh
po uveljavitvi splošnega akta vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Sklep ustanovitelja, s katerim zadrži izvrševanje splošnega akta v skladu s prejšnjim odstavkom, se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
(Odločanje v javnopravnih stvareh)
O javnopravnih stvareh iz pristojnosti javne agencije
odloča direktor oziroma osebe, ki jih direktor pooblasti v
skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo direktorja oziroma pooblaščene osebe
iz prejšnjega odstavka ima stranka pravico do pritožbe. O
pritožbi odloča pristojno ministrstvo. Če je ustanovitelj javne
agencije lokalna skupnost, odloča o pritožbi pristojni organ
lokalne skupnosti, če zakon ne določa drugače.
29. člen
(Razvojne naloge)
Javna agencija opravlja razvojne naloge v skladu z namenom, zaradi katerega je bila ustanovljena.
Razvojne naloge javne agencije obsegajo predvsem
svetovanje, opravljanje strokovnih razvojnih nalog za državne organe, lokalne skupnosti ter fizične ali pravne osebe,
sprejemanje ukrepov iz lastne pristojnosti ter razporejanje in
dodeljevanje finančnih spodbud in drugih sredstev.
Finančne spodbude in druga sredstva iz prejšnjega
odstavka se dodeljujejo v skladu z zakoni in drugimi predpisi
ter ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.
30. člen
(Strokovne naloge)
Javna agencija opravlja strokovne naloge skladno z
namenom, zaradi katerega je bila ustanovljena.
Državni organi, organi lokalnih skupnosti ter osebe javnega prava so dolžni za potrebe priprave strokovnih analiz
ter drugih vrst obdelav podatkov javni agenciji proti plačilu
dejanskih stroškov oziroma proti plačilu po tarifi posredovati
podatke, ki jih za njihovo pripravo potrebuje.
31. člen
(Nadzorstvene naloge)
Nadzor, ki ga opravlja javna agencija, vključuje nadzor
primernosti in strokovnosti dela pravnih ali fizičnih oseb,
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katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud, ter drugih oseb, za katere zakon tako določa.
O opravljanju nadzora izdaja javna agencija poročila, ki
morajo temeljiti na analizi ustrezne dokumentacije in posvetovanju s strankami v postopku. Skupne ugotovitve iz poročila morajo biti objavljene in dostopne javnosti.
32. člen
(Druge naloge oziroma dejavnosti)
Javna agencija lahko poleg nalog določenih z zakonom
opravlja dejavnosti, ki so povezane z njenim ustanovitvenim
namenom oziroma nalogami, ki jih opravlja v javnem interesu, če je tako določeno z ustanovitvenim aktom skladno s
posebnim zakonom.
Glede veljavnosti pravnih poslov, sklenjenih izven obsega nalog in dejavnosti javne agencije iz prejšnjega odstavka, se smiselno uporabljajo določbe zakona o gospodarskih
družbah.
VI. ODNOSI Z UPORABNIKI
33. člen
(Javnost dela)
Javna agencija je dolžna uporabnike svojih storitev (v
nadaljnjem besedilu: uporabniki) na primeren način obveščati o svojem delu, nalogah in pristojnostih, o pravicah in
obveznostih uporabnikov ter postopkih za njihovo uresničevanje, kot tudi o drugih pomembnih okoliščinah, ki vplivajo
na odnose do uporabnikov.
Pri obveščanju iz prejšnjega odstavka je javna agencija
dolžna predvsem:
– v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki,
v pisni obliki posredovati v prejšnjem odstavku navedene
podatke, med njimi tudi o direktorju javne agencije ter članih
njenega sveta kot tudi o imenu in priimku oseb, ki poslujejo
z uporabniki ter odgovornih oseb,
– v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki,
v pisni obliki posredovati izjavo o strategiji javne agencije,
– organizirati ustrezno možnost pridobivanja informacij
tudi preko telefona in drugih zvez, za katere je zadostno
tehnično opremljena,
– omogočiti vpogled v poročila o delu javne agencije,
– organizirati ustrezno možnost dajanja pripomb in
predlogov uporabnikov na delo javne agencije, tako v ustni
kot tudi telefonski in pisni obliki,
– v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki,
v pisni obliki navesti organ, ki nadzoruje delo javne agencije,
ter podatke, ko so potrebni za stik s tem organom.
Za javnost dela iz prejšnjih odstavkov je odgovoren
direktor javne agencije.
34. člen
(Poslovanje z uporabniki)
Pri poslovanju z uporabniki je javna agencija dolžna
zagotoviti uporabnikom primeren in prijazen odnos njenih
zaposlenih.
Javna agencija mora organizirati uradne ure za poslovanje z uporabniki v skladu z njihovimi potrebami ter najmanj
enkrat tedensko tudi v popoldanskem času, razen če glede
na naravo dela to ni potrebno in je to določeno z ustanovitvenim aktom.
Javna agencija mora najmanj enkrat letno ugotoviti mnenje uporabnikov o njenem delu ter o možnih predlogih glede
storitev in ustreznih izboljšav. Če je to mogoče, mora agencija v ugotavljanje mnenja poleg obstoječih vključiti tudi druge potencialne uporabnike njenih storitev.
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O ugotovitvah iz prejšnjega odstavka izda agencija poročilo, ki je sestavni del poročila o doseženih ciljih in rezultatih javne agencije.
35. člen
(Obravnava pripomb in predlogov uporabnikov)
Pripombe in predloge uporabnikov v zvezi z delom
javne agencije obravnava uslužbenec, ki ga za to pooblasti
svet javne agencije.
Oseba iz prejšnjega odstavka o svojih ugotovitvah obvešča svet ter osebe, na katere se te ugotovitve nanašajo,
po lastni presoji pa tudi uporabnika, ki je predlog ali pripombo podal.
Zoper osebo iz prvega odstavka tega člena ni mogoče
izreči ukrepa prenehanja delovnega razmerja na podlagi
disciplinskega ali drugega postopka ali prerazporediti na
drugo delovno mesto brez soglasja sveta javne agencije.
VII. PROGRAM DELA IN POROČANJE JAVNE AGENCIJE
36. člen
(Program dela)
V letnem programu dela javne agencije se določijo cilji
in naloge, ki jih bo javna agencija zasledovala in opravljala v
posameznem letu v skladu s programi ustanovitelja, ter način njihovega doseganja oziroma izvrševanja.
Programu dela mora biti priložena kratka izjava o večletni strategiji razvoja javne agencije, ki mora poudariti prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju, ukrepe za zagotavljanje kvalitetnih storitev nasproti javnosti in
uporabnikom ter ukrepe za zagotavljanje učinkovite porabe
sredstev.
Dodatne obvezne sestavine programa dela se lahko
določijo z zakonom, ustanovitvenim aktom, z uredbo vlade
ali odlokom lokalne skupnosti.
37. člen
(Poročanje javne agencije)
Javna agencija poroča ustanovitelju o doseženih ciljih
in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov ter o izidu poslovanja skladno z zakonom o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/2000, 79/2001 in 30/2002) in zakonom
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/2002ZJF-C).
Obveznost priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino
ter rok za njihovo predložitev se lahko določi z zakonom, z
ustanovitvenim aktom ali v pogodbi o financiranju.
Direktor mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo o delovanju in poslovanju javne agencije ter
izvrševanju nalog iz pristojnosti agencije.
VIII. FINANCIRANJE
38. člen
(Sredstva za začetek dela)
Ustanovitelj mora v skladu z ustanovitvenim aktom zagotoviti javni agenciji potrebne prostore, opremo in sredstva
za začetek dela.
Prostori in oprema ostanejo v lasti ustanovitelja in se
prenesejo v uporabo in upravljanje javne agencije.
39. člen
(Financiranje javne agencije)
Prihodki za delo javne agencije so:
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– sredstva proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe, sklenjene s pristojnim ministrstvom oziroma lokalno skupnostjo,
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev, in
– drugi prihodki.
40. člen
(Tarifa)
Če javna agencija opravlja storitve za posameznike in
pravne osebe proti plačilu, izda tarifo, s katero določi višino
plačil za storitve, ki jih opravlja javna agencija.
Višina plačil za storitve, ki jih opravlja javna agencija, se
določi glede na potrebno pokrivanje stroškov posamezne
storitve javne agencije ter glede na načrtovane cilje in naloge, določene v programu dela javne agencije.
Tarifa vsebuje posebno obrazložitev, v kateri se navede
razloge za sprejem ali spremembo te tarife ter cilje, ki bi jih
na ta način dosegli.
Tarifa je splošni akt agencije, ki se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Skupaj s tarifo se objavi tudi obrazložitev iz prejšnjega odstavka.
41. člen
(Postopek izdaje ali spremembe tarife)
Pred izdajo ali spremembo tarife je potrebno ugotoviti
stroške posamezne storitve javne agencije. Pri oblikovanju
tarife ali njenih sprememb je potrebno natančno opredeliti
vire financiranja posameznega dela stroškov te storitve.
Pred izdajo ali spremembo tarife se določi rok, ki ne
sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od dveh mesecev, v
katerem se pozove uporabnike storitev, da podajo svoje
mnenje, pripombe in predloge glede načrtovane izdaje ali
sprememb tarife. V tem času se lahko opravijo tudi medsebojni razgovori.
Za izdajo ali spremembo tarife je potrebno pridobiti
soglasje ustanovitelja. Tarifa prične veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
42. člen
(Prejemnik taks)
Upravne takse za spise in dejanja v upravnih in drugih
javnopravnih stvareh so prihodek proračuna.
43. člen
(Odgovornost za obveznosti javne agencije)
Javna agencija je odgovorna za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj javne agencije je odgovoren za obveznosti
javne agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja, ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje nalog javne agencije.
44. člen
(Presežek prihodkov nad odhodki)
Presežek prihodkov nad odhodki javna agencija:
– uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali
– uporabi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v
javni agenciji v skladu z zakonom ali
– vplača v proračun ustanovitelja.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet javne
agencije na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
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45. člen
(Zadolževanje)
Javna agencija se sme v skladu z zakonom zadolžiti
samo, če je to določeno v finančnem načrtu, in če so
izpolnjeni pogoji iz zakona o javnih financah.
IX. RAČUNOVODSTVO IN PREDLOŽITEV LETNIH
POROČIL
46. člen
(Splošna določba)
Javna agencija mora voditi računovodstvo in predložiti
letna poročila skladno z zakonom o računovodstvu, zakonom o javnih financah in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
Letno poročilo javne agencije mora pregledati pooblaščeni revizor.
V sistem enotnega zakladniškega računa iz 61. člena
zakona o javnih financah so s svojimi računi vključene tudi
javne agencije.
X. NADZOR
47. člen
(Nadzor nad uporabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in
uspešno rabo sredstev javne agencije opravlja računsko
sodišče.
48. člen
(Nadzor nad delom in poslovanjem)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo
dela javne agencije opravlja ministrstvo, na delovnem področju katerega javna agencija deluje, oziroma uprava lokalne skupnosti.
Ministrstvo, pristojno za finance, opravlja v javnih agencijah nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje javnih agencij, zakonitostjo, namenskostjo
in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna,
ter nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi javne
agencije.
Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja nadzor nad
izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja.
XI. PRENEHANJE JAVNE AGENCIJE
49. člen
(Prenehanje)
Javna agencija preneha:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa
javne agencije v sodni register,
– če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju javne agencije, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje
namena, za katero je bila agencija ustanovljena,
– če se javna agencija pripoji ali spoji z drugo pravno
osebo ali razdeli v dve ali več pravnih oseb,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o
ustanovitvi.
V primeru prenehanja javne agencije se opravi postopek likvidacije javne agencije v skladu z zakonom.
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(Uporaba zakona za obstoječe agencije)
Za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za
zavarovalni nadzor, Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije, Agencijo za energijo in
Agencijo Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij se uporabljajo določbe posebnih zakonov in naslednje določbe tega zakona:
– 3. člena,
– tretjega odstavka 5. člena,
– tretjega odstavka 16. člena,
– drugega, tretjega in četrtega odstavka ter smiselno
petega odstavka 19. člena,
– četrtega in petega odstavka 20. člena,
– 21. člena, pri čemer javni natečaj izvede posebna
natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet; določbe
člena se ne uporabljajo za Agencijo Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij,
– 22. člena, pri čemer se ta določba ne uporablja za
direktorje, ki so na položaju ob uveljavitvi tega zakona,
– prvega odstavka 23. člena, pri čemer se določba
prvega odstavka uporablja skupaj z razlogi za razrešitev,
določenimi s posebnimi zakoni oziroma na njihovi podlagi,
– prve, druge in tretje alinee tretjega odstavka 23.
člena za Agencijo za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg
vrednostnih papirjev, pri čemer se te določbe uporabljajo
skupaj z razlogi za razrešitev, določenimi s posebnimi zakoni oziroma na njihovi podlagi,
– prvega stavka prvega odstavka 24. člena, pri čemer
upravno odločbo izda organ, pristojen za razrešitev,
– drugega odstavka 24. člena,
– 25. člena,
– 33. člena,
– 34. člena,
– 35. člena,
– 36. člena,
– 37. člena,
– 47. člena in
– 48. člena, razen za Agencijo za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije, pri čemer ministrstvo opravlja le nadzor nad zakonitostjo dela agencije.
Ta zakon se v celoti uporablja za Agencijo Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Javne agencije iz tega člena morajo uskladiti svoje
splošne akte z določbami tega zakona, navedenim v prvem odstavku tega člena, v šestih mesecih od njegove
uveljavitve.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati omejitev, določena v prvem odstavku 259. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 91/2000 – popravek in 21/2002) in prvem odstavku 302. člena zakona o
trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), da se
lahko direktorja agencije imenuje samo izmed članov strokovnega sveta.
51. člen
(Zaposleni v javni agenciji)
Za določitev plač zaposlenih v javnih agencijah se do
začetka uporabe zakona, ki bo uredil sistem plač v javnem
sektorju, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo
plače v državni upravi.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za zaposlene v obstoječih javnih agencijah, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi pod drugačnimi pogoji.
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52. člen
(Sprejem podzakonskega predpisa)
Vlada sprejme predpis iz drugega odstavka 16. člena
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
53. člen
(Uporaba nekaterih določb tega zakona)
Določbe 21. in 22. člena tega zakona se začnejo
uporabljati z dnem, ko se začne uporabljati zakon o javnih
uslužbencih. Do začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih, se za javni natečaj za imenovanje direktorja uporablja
zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94 –
ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP in 38/99) in na njegovi
podlagi izdani predpisi.
Do začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih se za
kršitve iz tretje alinee prvega odstavka 23. člena tega zakona štejejo dejanja, ki so določena kot težje disciplinske
kršitve po zakonu o delavcih v državnih organih, postopek
razrešitve direktorja pa se izvaja skladno z zakonom o delavcih v državnih organih.
54. člen
(Uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/00-21/4
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
2528.

Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje
kakovosti zunanjega zraka

Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 69. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 in
22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka
1. člen
Ta uredba določa ukrepe za ohranjanje in izboljšanje
kakovosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak) zlasti v zvezi z:
– določanjem stopnje onesnaženosti zraka,
– ocenjevanjem onesnaženosti zraka,
– zagotavljanjem podatkov o kakovosti zraka,
– zmanjševanjem onesnaženosti na območjih, kjer je
zrak čezmerno onesnažen, in
– ohranjanjem kakovosti zraka na območjih, kjer je
zrak dopustno onesnažen.
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2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Zrak je zrak troposfere na prostem, razen zraka na
delovnih mestih.
2. Snov je vsaka snov, ki je v zraku zaradi človekovega
posrednega ali neposrednega izpuščanja v zrak in lahko
škodljivo učinkuje na zdravje ljudi ali okolje.
3. Raven onesnaženosti je koncentracija snovi v zraku
ali usedlina, nastala z usedanjem te snovi na površinah v
določenem času.
4. Mejna vrednost je predpisana raven onesnaženosti,
ki ne sme biti presežena oziroma mora biti v določenem
roku dosežena, če jo dejanska raven onesnaženosti presega. Mejna vrednost se določi na podlagi znanstvenih spoznanj z namenom, da se preprečijo, odpravijo ali zmanjšajo
škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje. Mejna vrednost se
predpiše na podlagi dejavnikov iz priloge 1, ki je sestavni del
te uredbe, snovi, za katere se predpišejo mejne vrednosti,
pa se določajo na podlagi meril iz priloge 2, ki je sestavni del
te uredbe.
5. Ciljna vrednost je predpisana raven onesnaženosti,
ki mora biti v določenem roku dosežena, kadar je to možno.
Ciljna vrednost se določi poleg mejne vrednosti ali namesto
nje z namenom, da se dolgoročneje odpravi možnost škodljivih učinkov na zdravje ljudi in okolje.
6. Alarmna vrednost je predpisana raven onesnaženosti, pri kateri je treba zagotoviti takojšnje ukrepe za zavarovanje zdravja ljudi in okolja. Alarmna vrednost se določi pri
kritični ravni onesnaženosti, nad katero že kratkotrajna izpostavljenost zaradi snovi v zraku pomeni tveganje za zdravje
ljudi. Alarmna vrednost se predpiše na podlagi dejavnikov iz
priloge 1 te uredbe.
7. Sprejemljivo preseganje mejne vrednosti (v nadaljnjem besedilu: sprejemljivo preseganje) je v odstotkih izražena vrednost, za katero lahko raven onesnaženosti v časovno omejenem obdobju presega mejno vrednost.
8. Ocenjevanje onesnaženosti zraka (v nadaljnjem besedilu: ocenjevanje onesnaženosti) je ocenjevanje ravni onesnaženosti za posamezno snov v zraku z monitoringom (v
nadaljnjem besedilu: meritve) ali uporabo metod izračunavanja, napovedovanja ali presojanja (v nadaljnjem besedilu:
modelni izračuni in druge metode ocenjevanja).
9. Zgornji ocenjevalni prag je za snov predpisana raven
onesnaženosti, pod katero se za ocenjevanje onesnaženosti lahko uporablja kombinacija meritev in modelnih izračunov ter drugih metod ocenjevanja.
10. Spodnji ocenjevalni prag je za snov predpisana
raven onesnaženosti, pod katero se za ocenjevanje onesnaženosti lahko uporabljajo zgolj modelni izračuni in druge
metode ocenjevanja.
11. Območje onesnaženosti (v nadaljnjem besedilu:
območje) je skladno s to uredbo razmejen del ozemlja Republike Slovenije, na katerem se ocenjuje onesnaženost
zraka in izvajajo ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje kakovosti
zraka.
12. Poselitveno območje je območje mestne občine z
več kot 100.000 prebivalci.
3. člen
Za potrebe ocenjevanja onesnaženosti in ohranjanje
ter izboljševanje kakovosti zraka se ozemlje Republike Slovenije razmeji na območja, za katera se glede na dejansko
stopnjo onesnaženosti zraka določi:
– I. stopnja onesnaženosti zraka za poselitveno območje ali območje, na katerem raven onesnaženosti ene ali več
snovi iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem
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besedilu: priloga 3), presega vsoto predpisane mejne vrednosti in vrednosti sprejemljivega preseganja ali presega
predpisano mejno vrednost, če sprejemljivo preseganje za
snov ni predpisano (v nadaljnjem besedilu: območje I. stopnje onesnaženosti),
– II. stopnja onesnaženosti zraka za poselitveno območje ali območje, na katerem je raven onesnaženosti ene ali
več snovi iz priloge 3 višja od predpisane mejne vrednosti in
nižja od vsote mejne vrednosti in vrednosti sprejemljivega
preseganja (v nadaljnjem besedilu: območje II. stopnje onesnaženosti), in
– III. stopnja onesnaženosti zraka za poselitveno območje ali območje, na katerem raven onesnaženosti nobene od snovi iz priloge 3 ne presega predpisane mejne
vrednosti (v nadaljnjem besedilu: območje III. stopnje onesnaženosti).
Razmejitev območij in njihovo stopnjo onesnaženosti
na predlog ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
4. člen
Ministrstvo zagotavlja ocenjevanje onesnaženosti na
vseh območjih iz drugega odstavka prejšnjega člena za vse
snovi iz priloge 3, za katere so predpisane mejne ali ciljne
vrednosti.
Ocenjevanje onesnaženosti iz prejšnjega odstavka zagotavlja ministrstvo neposredno.
5. člen
Pri ocenjevanju onesnaženosti se posebej upošteva
poseljenost posameznih območij, onesnaženemu zraku izpostavljene zavarovane naravne vrednote in okolje kot celoto.
Ocenjevanje onesnaženosti se izvaja na podlagi programa ocenjevanja onesnaženosti zraka, ki ga za petletno
obdobje pripravi ministrstvo.
Vsebina in obseg programa iz prejšnjega odstavka,
metode merjenja, tehnike modelnih izračunov in drugih metod ocenjevanja ter drugi elementi ocenjevanja onesnaženosti se določijo skladno s predpisi, ki urejajo metodologijo za
izvajanje in druge pogoje za ocenjevanje onesnaženosti zraka s snovmi iz priloge 3.
6. člen
V okviru ocenjevanja onesnaženosti so skladno s predpisi, ki urejajo metodologijo za izvajanje in druge pogoje za
ocenjevanje onesnaženosti zraka s snovmi iz priloge 3, meritve obvezne na:
– poselitvenih območjih,
– območjih, v katerih je raven onesnaženosti snovi iz
priloge 3 nižja od predpisane mejne vrednosti in višja od
vrednosti spodnjega ocenjevalnega praga, in
– drugih območjih, kjer raven onesnaženosti snovi iz
priloge 3 presega predpisano mejno vrednost.
Na območjih iz prejšnjega odstavka se za ocenjevanje
onesnaženosti lahko dodatno uporabljajo modelni izračuni
in druge metode ocenjevanja, da se zagotovi zadostne podatke o kakovosti zraka.
Ocenjevanje onesnaženosti se lahko zagotavlja na podlagi kombinacije meritev in modelnih izračunov in drugih
metod ocenjevanja, kjer je raven onesnaženosti snovi iz
priloge 3 v reprezentativnem obdobju med vrednostima
spodnjega in zgornjega ocenjevalnega praga.
Ocenjevanje onesnaženosti se lahko zagotavlja zgolj
na podlagi modelnih izračunov in drugih metod ocenjevanja,
kjer je raven onesnaženosti snovi iz priloge 3 v reprezenta-
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tivnem obdobju nižja od vrednosti spodnjega ocenjevalnega
praga.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za poselitvena
območja, kadar gre za snovi iz priloge 3, za katere je predpisana alarmna vrednost.
7. člen
Zrak je na območju poselitve ali drugem območju čezmerno onesnažen, če raven onesnaženosti najmanj ene
snovi iz priloge 3 presega predpisano število preseganj mejne vrednosti ali mejno vrednost.
8. člen
Na poselitvenem območju ali drugem območju, kjer je
zrak čezmerno onesnažen, je treba z ukrepi za izboljšanje
kakovosti zraka zagotoviti, da se ravni onesnaženosti snovi
iz priloge 3 znižajo do predpisanih mejnih vrednosti do s
predpisi določenega roka.
V primerih iz prejšnjega odstavka je do roka iz prejšnjega odstavka dovoljena takšna čezmerna onesnaženost zraka, ki ne presega vsote mejne vrednosti in sprejemljivega
preseganja, če je to za snov iz priloge 3 predpisano.
Pri ukrepih za izboljšanje kakovosti zraka je treba
upoštevati varstvo voda in tal ter varstvo pri delu, ukrepi pa
tudi ne smejo povzročiti škodljivih vplivov na okolje v sosednjih državah.
Nov poseg v okolje ali rekonstrukcija objekta ali naprave na območju I. in II. stopnje onesnaženosti ne sme povzročiti povečanja onesnaženosti zraka s snovmi iz priloge 3.
Za poseg v okolje in objekt ali napravo iz prejšnjega
odstavka, za katerega je skladno s predpisi potrebno okoljevarstveno soglasje, se izpolnjenost zahteve iz prejšnjega
odstavka preverja v postopku presoje vplivov na okolje.
9. člen
Ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka za območje I.
stopnje onesnaženosti določi vlada, tako da zanj predpiše
status ogroženega okolja in režim celovite sanacije skladno
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Režim celovite sanacije iz prejšnjega odstavka se mora
nanašati na vse snovi iz priloge 3, ki na območju povzročajo
čezmerno onesnaženost.
Predpis iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
podatke iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
10. člen
Na poselitvenem območju ali drugem območju, kjer
zrak ni čezmerno onesnažen, je treba z ukrepi za ohranjanje
kakovosti zraka zagotoviti, da ravni onesnaženosti snovi iz
priloge 3 ne presežejo predpisanih mejnih vrednosti in da se
obstoječa kakovost zraka ne slabša.
Nov poseg v okolje ali rekonstrukcija objekta ali naprave na območju III. stopnje onesnaženosti ne sme povzročiti,
da raven onesnaženosti katere koli snovi iz priloge 3 preseže predpisano mejno vrednost.
Za poseg v okolje in objekt ali napravo iz prejšnjega
odstavka, za katerega je skladno s predpisi potrebno okoljevarstveno soglasje, se izpolnjenost zahteve iz prejšnjega
odstavka preverja v postopku presoje vplivov na okolje.
11. člen
Vlada določi načrt kratkoročnih obveznih ukrepov za
preprečevanje čezmerne onesnaženosti zraka, ki jih je treba
izvesti kadar obstaja nevarnost, da bo raven onesnaženosti
snovi iz priloge 3 presegla predpisano mejno ali alarmno
vrednost.
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Ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo zmanjšati nevarnost preseganja mejnih vrednosti ali alarmne vrednosti in
njeno trajanje.
Vlada lahko v načrtu iz prvega odstavka tega člena kot
obvezen ukrep določi tudi začasno omejitev ali ustavitev
prometa z motornimi vozili ali druge dejavnosti ali delovanja,
ki bi lahko bistveno prispevalo k čezmerni onesnaženosti
zraka, če nevarnosti za preseganje mejne ali alarmne vrednosti ni mogoče odpraviti z drugimi ukrepi.

– ekonomska in tehnična izvedljivost ukrepov za
zmanjšanje onesnaženosti in
– prenos snovi v zraku na velike razdalje.

12. člen
Ministrstvo zagotavlja redne in ažurne informacije o
ravneh onesnaženosti snovi iz priloge 3 skladno s predpisom, ki ureja redno obveščanje javnosti o kakovosti zraka.
Če na območju raven onesnaženosti najmanj ene od
snovi iz priloge 3 preseže alarmno vrednost, se obveščanje
javnosti o tem ter dajanje opozoril in napotil prebivalstvu
izvaja skladno s predpisom, ki ureja opozorila, priporočila in
izredne ukrepe v primeru prekoračitve alarmne vrednosti.

Za določanje snovi v zunanjem zraku, za katere se
predpišejo mejne vrednosti, se uporabljajo naslednja merila:
– verjetnost, resnost in pogostost pojavljanja škodljivih
vplivov na zdravje ljudi in okolje kot celoto, zlasti škodljivih
vplivov z nepopravljivimi učinki,
– povsod prisotna in visoka koncentracija snovi v zunanjem zraku,
– okoljske spremembe ali metabolične spremembe, ki
lahko vodijo v nastanek kemičnih snovi z višjo stopnjo toksičnosti,
– obstojnost snovi v okolju, zlasti če snov ni biorazgradljiva in se lahko akumulira v človeškem organizmu, okolju ali prehrambeni verigi,
– pomen vplivov glede na obseg izpostavljenega prebivalstva, živih organizmov ali ekosistemov in glede na obstoj
posebej občutljivih elementov na prizadetem območju in
– stopnja tveganja.

13. člen
Če ni na razpolago zadostnih rezultatov reprezentativnih meritev ravni onesnaženosti snovi iz priloge 3, vlada
prvič določi območja in stopnjo njihove onesnaženosti iz
drugega odstavka 3. člena te uredbe na podlagi preliminarne ocene onesnaženosti zraka, ki jo pripravi in izdela ministrstvo po posebnem programu meritev, ocen in izračunov
za pridobitev podatkov o kakovosti zraka v obsegu, ki omogoča določitev območij in njihove stopnje onesnaženosti.
14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– odlok o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja
onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list
SRS, št. 19/88),
– pravilnik o vsebini sanacijskih programov na področju varstva zraka (Uradni list SRS, št. 9/89) in
– pravilnik o pogojih in postopku strokovnega nadzora
nad onesnaževanjem in onesnaženostjo zraka (Uradni list
SRS, št. 10/85).
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-13/2002-1
Ljubljana, dne 3. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1
DEJAVNIKI, KI SO PODLAGA ZA PREDPISOVANJE
MEJNIH IN ALARMNIH VREDNOSTI
Pri predpisovanju mejnih vrednosti in alarmne vrednosti se upoštevajo naslednji dejavniki:
– stopnja izpostavljenosti posameznih skupin prebivalstva, zlasti občutljivih podskupin,
– klimatske razmere,
– občutljivost rastlin in živali ter njihovih habitatov,
– kulturna dediščina, izpostavljena onesnaženemu
zraku,

PRILOGA 2
MERILA ZA DOLOČANJE SNOVI, ZA KATERE
SE PREDPIŠEJO MEJNE VREDNOSTI

PRILOGA 3
SEZNAM SNOVI
Snovi, na katere se nanašajo ukrepi za ohranjanje in
izboljšanje kakovosti zraka so:
1. žveplov dioksid
2. dušikov dioksid
3. drobni delci
4. suspendirani delci
5. svinec
6. ozon
7. benzen
8. ogljikov monoksid
9. poliaromatski ogljikovodiki
10. kadmij
11. arzen
12. nikelj
13. živo srebro
PRILOGA 4
PODATKI, KI MORAJO BITI VKLJUČENI V PREDPIS
O STATUSU OGROŽENEGA OKOLJA IN REŽIMU
CELOVITE SANACIJE
1. Lokalizacija čezmerne onesnaženosti:
– regija ali področje,
– naselje (kartografski prikaz),
– merilna postaja (kartografski prikaz, geografske koordinate).
2. Splošni podatki:
– vrsta območja (naselje, industrijsko ali ruralno področje),
– ocena obsega onesnaženosti (km2) in števila prebivalstva, izpostavljenega onesnaženemu zunanjemu zraku,

Uradni list Republike Slovenije
– uporabni klimatski podatki,
– pomembni topografski podatki,
– potrebni podatki o elementih na območju, ki jih je
treba zavarovati.
3. Odgovorne osebe:
– naziv in naslov oseb, odgovornih za pripravo in izvedbo ukrepov v okviru režima celovite sanacije.
4. Lastnosti in ocena onesnaženosti:
– koncentracije snovi, ugotovljene na območju v letih
pred pričetkom izvajanja režima celovite sanacije,
– koncentracije snovi, izmerjene pred pričetkom izvajanja režima celovite sanacije,
– tehnike, uporabljene za ocenjevanje onesnaženosti.
5. Izvor onesnaženosti:
– seznam vseh večjih virov onesnaževanja zraka (kartografski prikaz),
– celotna količina emisij snovi iz teh virov onesnaževanja v zrak (v t /leto),
– podatki o onesnaženosti zraka zaradi vplivov iz drugih območij.
6. Analiza stanja:
– razčlenitev dejavnikov, ki povzročajo čezmerno onesnaženost (cestni promet, cestni promet zaradi tranzita, …..),
– razčlenitev možnih ukrepov za izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka.
7. Razčlenitev ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, ki so se izvajali pred uveljavitvijo zahtev te
uredbe:
– ukrepi na lokalni in državni ravni in
– ugotovljeni učinki teh ukrepov.
8. Razčlenitev ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka:
– seznam in opis vseh predvidenih ukrepov,
– časovni potek in roki za izvedbo ukrepov,
– ocena načrtovanega izboljšanja kakovosti zunanjega
zraka in čas, ko bodo predvidoma doseženi zadani cilji.
9. Opis dolgoročno naravnanih načrtovanih ali izvedenih ukrepov.
10. Seznam publikacij in dokumentov, ki dopolnjujejo
v prejšnjih točkah podane podatke.

2529.

Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v
zunanjem zraku

Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 69. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99,
22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o benzenu in ogljikovem monoksidu
v zunanjem zraku
1. člen
Ta uredba določa mejni vrednosti za benzen in ogljikov
monoksid v zunanjem zraku (v nadaljnjem besedilu: zrak) in
s tem povezane stopnje zmanjševanja onesnaženosti zraka
ter druge ukrepe.
Za vsebine, povezane z določanjem stopnje onesnaženosti in ocenjevanjem onesnaženosti zraka z benzenom in
ogljikovim monoksidom ter z drugimi ukrepi za izboljšanje in
ohranjanje kakovosti zraka, ki niso urejena s to uredbo, se
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uporablja uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 52/02).
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Zrak je zrak troposfere na prostem, razen zraka na
delovnih mestih.
2. Snov je benzen ali ogljikov monoksid, ki je v zraku
zaradi človekovega posrednega ali neposrednega izpuščanja v zrak in lahko škodljivo učinkuje na zdravje ljudi ali
okolje.
3. Raven onesnaženosti je koncentracija benzena ali
ogljikovega monoksida v zraku, izražena kot masa snovi na
enoto volumna zraka (1 m3) pri temperaturi 293 °K in zračnem tlaku 101,3 kPa, ali usedlina, nastala z usedanjem teh
snovi na površinah, izražena kot masa snovi na enoto površine (1 m2) v določenem času.
4. Mejna vrednost je predpisana raven onesnaženosti,
ki ne sme biti presežena oziroma mora biti v določenem
roku dosežena, če jo dejanska raven onesnaženosti presega. Mejna vrednost se določa na podlagi znanstvenih spoznanj z namenom, da se preprečijo, odpravijo ali zmanjšajo
škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje.
5. Največja dnevna povprečna osemurna koncentracija se izbere iz drsečih povprečnih vrednosti vseh urnih
koncentracij, izmerjenih v časovnem intervalu 8 ur. Največja dnevna osemurna srednja vrednost pripada dnevu, v
katerem se konča zadnja ura osemurnega obdobja. Tako
se za prvo srednjo osemurno vrednost tekočega dne šteje
srednja vrednost, izračunana v časovnem intervalu med
17:00 prejšnjega dne in 01:00 tekočega dne; zadnja srednja osemurna vrednost tekočega dne je osemurno obdobje, ki pripada časovnemu intervalu med 16:00 in 24:00
tekočega dne.
6. Sprejemljivo preseganje je sprejemljivo preseganje
iz predpisa o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka.
7. Območje je območje iz predpisa o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
8. Poselitveno območje je poselitveno območje iz predpisa o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
9. Ocenjevanje onesnaženosti zraka (v nadaljnjem besedilu: ocenjevanje onesnaženosti) je ocenjevanje ravni onesnaženosti benzena ali ogljikovega monoksida z monitoringom (v nadaljnjem besedilu: meritve) in uporabo metod izračunavanja, napovedovanja ali presojanja (v nadaljnjem besedilu: modelni izračuni in druge metode ocenjevanja).
10. Zgornji ocenjevalni prag je za benzen ali ogljikov
monoksid predpisana raven onesnaženosti, pod katero se
za ocenjevanje onesnaženosti lahko uporablja kombinacija
meritev ter modelnih izračunov in drugih metod ocenjevanja.
11. Spodnji ocenjevalni prag je za benzen ali ogljikov
monoksid predpisana raven onesnaženosti, pod katero se
za ocenjevanje onesnaženosti lahko uporabljajo zgolj modelni izračuni in druge metode ocenjevanja.
3. člen
Mejni vrednosti za benzen in ogljikov monoksid sta
določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
Sprejemljivo preseganje za benzen in ogljikov monoksid je določeno v prilogi 1 te uredbe.
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5. člen
Zgornji in spodnji ocenjevalni prag za benzen in ogljikov monoksid sta določena v prilogi 2, ki je sestavni del te
uredbe.
6. člen
Razmejitev območij in njihovo stopnjo onesnaženosti
zaradi benzena ali ogljikovega monoksida mora Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) preveriti in
potrditi ter po potrebi spremeniti najmanj vsakih 5 let, lahko
pa tudi prej, če na območju pride do sprememb dejavnosti,
ki lahko bistveno vplivajo na raven onesnaženosti zraka z
benzenom ali ogljikovim monoksidom.
Preseganje zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga za benzen in ogljikov monoksid se določa na podlagi
koncentracij teh snovi, izmerjenih v prejšnjem petletnem
obdobju na za območje reprezentativnih merilnih mestih, če
je na razpolago dovolj podatkov. Ocenjevalni prag je presežen, če skupno število preseganj numerične vrednosti koncentracije praga v teh petih letih presega trikratno število
preseganj, dovoljenih za posamezno leto.
Na območju, kjer ni na razpolago podatkov o koncentraciji snovi za celotno prejšnje petletno obdobje, se za
določanje preseganja zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga lahko uporabi kombinacija rezultatov preko celega
leta razporejenih občasnih meritev na lokacijah, kjer je zrak
predvidoma najbolj onesnažen, in rezultatov, pridobljenih z
uporabo podatkov iz emisijskih katastrov ter modelnih izračunov.
7. člen
Na območjih I. in II. stopnje onesnaženosti letna koncentracija ogljikovega monoksida ne sme več presegati mejne vrednosti 1. januarja 2005, letna koncentracija benzena
pa 1. januarja 2010.
8. člen
Vlada prvič določi območja in stopnjo onesnaženosti
zaradi benzena in ogljikovega monoksida v zraku najkasneje
do 31. decembra 2002.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe za ogljikov monoksid
preneha veljati uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94).
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-15/2002-1
Ljubljana, dne 3. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
I. MEJNA VREDNOST IN SPREJEMLJIVO PRESEGANJE ZA BENZEN
ýDVRYQLLQWHUYDO Mejna
merjenja
koncentracija

Letna mejna
koncentracija
za varovanje
zdravja ljudi

Koledarsko
leto

5 µg/m3

Sprejemljivo preseganje

Rok za doseganje
mejne vrednosti

90%
1. januar 2010
YVDNHJDMDQXDUMD]DþHQãLV
1.1. 2002, se zmanjša za 10%
tako, da je sprejemljivo
preseganje 1. januarja 2010
enako 0%

II. MEJNA VREDNOST IN SPREJEMLJIVO PRESEGANJE ZA OGLJIKOV MONOKSID

Letna mejna
koncentracija
za varovanje
zdravja ljudi

ýDVRYQLLQWHUYDO Mejna
merjenja
koncentracija

Sprejemljivo preseganje

1DMYHþMD
dnevna
osemurna
srednja
vrednost

60%
1. januar 2005
YVDNHJDMDQXDUMD]DþHQãLV
1.1. 2003, se zmanjša za 20%
tako, da je sprejemljivo
preseganje 1. januarja 2005
enako 0%

10 mg/m3

Rok za doseganje
mejne vrednosti

PRILOGA 2
I. ZGORNJI IN SPODNJI OCENJEVALNI PRAG ZA BENZEN
/HWQRSRYSUHþMH

Zgornji ocenjevalni prag
Spodnji ocenjevalni prag

70% mejne vrednosti (3,5 µg/m3)
40% mejne vrednosti (2 µg/m3)

II. ZGORNJI IN SPODNJI OCENJEVALNI PRAG ZA OGLJIKOV MONOKSID
/HWQRSRYSUHþMH

Zgornji ocenjevalni prag
Spodnji ocenjevalni prag

70% mejne vrednosti (7 mg/m3)
50% mejne vrednosti (5 mg/m3)
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2530.

Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih,
delcih in svincu v zunanjem zraku

Na podlagi prvega in drugega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 69. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih
in svincu v zunanjem zraku
1. člen
Ta uredba določa mejne vrednosti za žveplov dioksid,
dušikove okside, delce in svinec v zunanjem zraku (v nadaljnjem besedilu: zrak), alarmno vrednost za žveplov dioksid in
dušikove okside, dolgoročno naravnane vrednosti za delce
ter s tem povezane stopnje zmanjševanja onesnaženosti
zraka in druge obvezne ukrepe.
Za vsebine, povezane z določanjem stopnje onesnaženosti in ocenjevanjem onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom, dušikovimi oksidi, delci in svincem ter drugimi
ukrepi za izboljšanje in ohranjanje kakovosti zraka, ki niso
urejena s to uredbo, se uporablja uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Uradni list
RS, št. 52/02).
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Zrak je zrak troposfere na prostem, razen zraka na
delovnih mestih.
2. Snov so žveplov dioksid, dušikovi oksidi, delci ali
svinec, ki so v zraku zaradi človekovega posrednega ali
neposrednega izpuščanja v zrak in lahko škodljivo učinkujejo na zdravje ljudi ali okolje.
3. Raven onesnaženosti je koncentracija snovi v zraku,
izražena kot masa snovi na enoto volumna zraka (1 m3) pri
temperaturi 293 °K in zračnem tlaku 101,3 kPa, ali usedlina, nastala z usedanjem teh snovi na površinah, izražena kot
masa snovi na enoto površine (1 m2) v določenem času.
4. Dušikovi oksidi so vsota koncentracije dušikovega
oksida in dušikovega dioksida v zraku (v ppb), izražena s
preračunom na vsebnost NO2 v zraku v µg/m3.
5. Delci PM10 so delci v zraku, ki jih prepušča filter s
50% nepropustnostjo za delce z aeorodinamskim premerom 10 µm.
6. Delci PM2,5 so delci v zraku, ki jih prepušča filter s
50% nepropustnostjo za delce z aeorodinamskim premerom 2,5 µm.
7. Mejna vrednost je predpisana raven onesnaženosti,
ki ne sme biti presežena oziroma mora biti v določenem
roku dosežena, če jo dejanska raven onesnaženosti presega. Mejna vrednost se določa na podlagi znanstvenih spoznanj z namenom, da se preprečijo, odpravijo ali zmanjšajo
škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje.
8. Urna koncentracija je povprečna vrednost vseh koncentracij posamezne snovi, izmerjenih v časovnem intervalu
ene ure od polne do polne ure.
9. Dnevna koncentracija je povprečna vrednost vseh
urnih povprečnih vrednosti koncentracije posamezne snovi,
izmerjenih v enem dnevu ali rezultat analize 24-urnega vzorca meritev koncentracije v času od 0.00 do 24.00 ure
koledarskega dne.
10. 24-urna koncentracija je povprečna vrednost vseh
urnih povprečnih vrednosti koncentracije posamezne snovi,
izmerjenih v zadnjih štiriindvajsetih urah ali rezultat analize
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24-urnega vzorca meritev koncentracije z začetkom vzorčenja kadarkoli v dnevu razen ob 0.00 uri.
11. Letna koncentracija je povprečna vrednost vseh
urnih povprečnih vrednosti koncentracije posamezne snovi,
izmerjenih v enem letu od 0.00 ure prvega do 24.00 ure
zadnjega dne koledarskega leta.
12. Dolgoročno naravnana vrednost je predvidena mejna vrednost, ki bo določena na podlagi dodatnih znanstvenih spoznanj o škodljivih vplivih na zdravje ljudi in okolje ter
tehnični izvedljivosti ukrepov.
13. Sprejemljivo preseganje je sprejemljivo preseganje
iz predpisa o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka.
14. Alarmna vrednost je alarmna vrednost iz predpisa o
ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega
zraka.
15. Območje je območje iz predpisa o ukrepih za
ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
16. Poselitveno območje je poselitveno območje iz
predpisa o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka.
17. Naravni dogodki so seizmični ali geotermalni procesi ali pojavi, veliki požari v naravnem okolju, orkanski veter
ali prenos puščavskega peska zaradi vetra po zraku na
velike razdalje.
18. Ocenjevanje onesnaženosti zraka (v nadaljnjem
besedilu: ocenjevanje onesnaženosti) je ocenjevanje ravni
onesnaženosti žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev in svinca z monitoringom (v nadaljnjem besedilu: meritve) in uporabo metod izračunavanja, napovedovanja ali presojanja (v nadaljnjem besedilu: modelni izračuni in druge
metode ocenjevanja).
19. Zgornji ocenjevalni prag je za žveplov dioksid,
dušikove okside, delce in svinec predpisana raven onesnaženosti, pod katero se za ocenjevanje onesnaženosti lahko
uporablja kombinacija meritev ter modelnih izračunov in drugih metod ocenjevanja.
20. Spodnji ocenjevalni prag je za žveplov dioksid, dušikove okside, delce in svinec predpisana raven onesnaženosti, pod katero se za ocenjevanje onesnaženosti lahko uporabljajo zgolj modelni izračuni in druge metode ocenjevanja.
3. člen
Mejne vrednosti za žveplov dioksid, dušikove okside,
delce in svinec so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe.
Dolgoročno naravnane vrednosti za delce so določene
v prilogi 1 te uredbe.
4. člen
Sprejemljivo preseganje za žveplov dioksid, dušikove
okside, delce in svinec je določeno v prilogi 1 te uredbe.
5. člen
Alarmna vrednost za žveplov dioksid je 500 mg/µ3.
Alarmna vrednost za dušikove okside je 400 mg/µ3.
Alarmna vrednost je dosežena, če urna koncentracija
žveplovega dioksida ali dušikovih oksidov tri ure zaporedoma presega predpisano vrednost iz prvega ali drugega odstavka tega člena na merilnih mestih, ki so reprezentativna
za kakovost zraka za površino najmanj 100 km2 ali za celotno poselitveno območje ali območje, manjše od 100 km2.
6. člen
Zgornji in spodnji ocenjevalni prag za žveplov dioksid,
dušikove okside, delce in svinec sta določena v prilogi 2, ki
je sestavni del te uredbe.
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7. člen
Razmejitev območij in njihovo stopnjo onesnaženosti
zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev in
svinca mora Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) preveriti in potrditi ter po potrebi spremeniti
najmanj vsakih 5 let, lahko pa tudi prej, če na območju pride
do sprememb dejavnosti, ki lahko bistveno vplivajo na raven
onesnaženosti zraka s temi snovmi.
Preseganje zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga za žveplov dioksid, dušikove okside, delce in svinec se
določa na podlagi koncentracij teh snovi, izmerjenih v prejšnjem petletnem obdobju na za območje reprezentativnih
merilnih mestih, če je na razpolago dovolj podatkov. Ocenjevalni prag je presežen, če skupno število preseganj numerične vrednosti koncentracije praga v teh petih letih presega trikratno število preseganj, dovoljenih za posamezno
leto.
Na območju, kjer ni na razpolago podatkov o koncentracijah snovi za celotno prejšnje petletno obdobje, se za
določanje preseganja zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga lahko uporabi kombinacija rezultatov preko celega
leta razporejenih občasnih meritev na lokacijah, kjer je zrak
predvidoma najbolj onesnažen, in rezultatov, pridobljenih z
uporabo podatkov iz emisijskih katastrov ter modelnih izračunov.
8. člen
Za območje I. stopnje onesnaženosti, kjer je zrak čezmerno onesnažen z žveplovim dioksidom ali delci kot posledica naravnih dogodkov in ne zaradi človekovega neposrednega ali posrednega izpuščanja snovi, statusa ogroženega okolja in režima celovite sanacije ni treba določiti.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za območje
I. stopnje onesnaženosti, kjer je zrak čezmerno onesnažen
z delci PM10 zgolj zaradi zimskega posipavanja cest in drugih površin s peskom.
Kadar se status ogroženega okolja in režim celovite
sanacije za območje I. stopnje onesnaženosti določata zaradi čezmerne onesnaženosti zraka z delci, mora predpis
vsebovati ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti z delci PM 10
in PM2,5.
9. člen
Na območjih I. in II. stopnje onesnaženosti mejne vrednosti ne sme več presegati:
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– urna in 24-urna koncentracija žveplovega dioksida
1. januarja 2005,
– urna in letna koncentracija dušikovih oksidov 1. januarja 2010,
– 24-urna in letna koncentracija delcev 1. januarja
2005,
– letna koncentracija svinca 1. januarja 2005, razen v
neposredni bližini specifičnih industrijskih virov onesnaževanja na s svincem onesnaženih lokacijah, kjer se je desetletja
pridobivalo, predelovalo ali drugače v proizvodnji uporabljalo svinec, in
– letna koncentracija svinca v neposredni bližini specifičnih industrijskih virov onesnaževanja na s svincem onesnaženih lokacijah, kjer se je desetletja pridobivalo, predelovalo ali drugače v proizvodnji uporabljalo svinec, 1. januarja 2010.
Na območjih I. in II. stopnje onesnaženosti dolgoročno
naravnane vrednosti za delce ne smejo biti več presežene
1. januarja 2010.
10. člen
Vlada prvič določi območja in stopnjo onesnaženosti
zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev in
svinca v zraku najkasneje do 31. decembra 2002.
11. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe za žveplov dioksid, dušikove okside, trdne delce in svinec preneha veljati uredba o
mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v
zraku (Uradni list RS, št. 73/94).
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-14/2002-1
Ljubljana, dne 3. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
,0(-1(95('1267,,1635(-(0/-,9235(6(*$1-(=$ä9(3/29',2.6,'
ýDVRYQLLQWHUYDO
merjenja

Mejna
koncentracija

Sprejemljivo
preseganje

Urna mejna
koncentracija za
varovanje zdravja
ljudi

1 ura

350 µg/m3 je lahko
SUHVHåHQDQDMYHþ
24-krat v
koledarskem letu

Dnevna mejna
koncentracija za
varovanje zdravja
ljudi
Mejna koncentracija
za varstvo
zavarovanih
naravnih vrednot

24 ur

125 µg/m3 je lahko
SUHVHåHQDQDMYHþ
3-krat v
koledarskem letu
20 µg/m3

1. januar 2005
120 µg/m3 (34%);
vsakega 1. januarja,
]DþHQãLV
2002, se zmanjša za
30 µg/m3 tako, da je
sprejemljivo
preseganje
1. januarja 2005
enako 0%.
Ni sprejemljivega
1. januar 2005
preseganja

Koledarsko leto in
]LPVNLþDVRG
1. oktobra do
31. marca

Ni sprejemljivega
preseganja

Rok za doseganje
mejne vrednosti

Dan uveljavitve te
uredbe

II. MEJNE VREDNOSTI IN SPREJEMLJIVO PRESEGANJE ZA DUŠIKOVE OKSIDE
ýDVRYQLLQWHUYDO
merjenja

Mejna
koncentracija

Sprejemljivo
preseganje

Rok za doseganje
mejne vrednosti

Urna mejna
koncentracija za
varovanje zdravja
ljudi

1 ura

200 µg/m3 NO2 je
ODKNRSUHVHåHQD
QDMYHþ-krat v
koledarskem letu

1. januar 2005

Letna mejna
koncentracija za
varovanje zdravja
ljudi

Koledarsko leto

40 µg/m3 NO2

Mejna
koncentracija za
varstvo rastlin v
naravnem okolju

Koledarsko leto in
]LPVNLþDVRG
1. oktobra do
31. marca

30 µg/m3 NO2

40%;
vsakega 1. januarja,
]DþHQãLV
se zmanjša za 10%
tako, da je
sprejemljivo
preseganje
1. januarja 2005
enako 0%.
45%;
vsakega 1. januarja,
]DþHQãLV
se zmanjša za 5%
tako, da je
sprejemljivo
preseganje
1. januarja 2010
enako 0%.
Ni sprejemljivega
preseganja

1. januar 2010

Dan uveljavitve te
uredbe
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III.
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PRESEGANJE ZA DELCE PM 10
ýDVRYQLLQWHUYDO
merjenja

Mejne
koncentracije
24-urna mejna
24 ur
koncentracija za
varovanje zdravja
ljudi

Letna mejna
Koledarsko leto
koncentracija za
varovanje zdravja
ljudi

'ROJRURþQR
naravnane
vrednosti
24-urna mejna
24 ur
koncentracija za
varovanje zdravja
ljudi
Letna mejna
Koledarsko leto
koncentracija za
varovanje zdravja
ljudi

Mejna koncentracija

Sprejemljivo
preseganje

50 µg/m3 PM10 je
ODKNRSUHVHåHQD
QDMYHþ-krat v
koledarskem letu

40%;
1. januar 2005
vsakega
1. januarja,
]DþHQãLV
2002, se zmanjša
za 10% tako, da je
sprejemljivo
preseganje
1. januarja 2005
enako 0%.
16%;
1. januar 2005
vsakega
1. januarja,
]DþHQãLV
2002, se zmanjša
za 4% tako, da je
sprejemljivo
preseganje
1. januarja 2005
enako 0%.

40 µg/m3 PM10

50 µg/m3 PM10 je
lahko presHåHQD
QDMYHþ-krat v
koledarskem letu
20 µg/m3 PM10

Ni sprejemljivega
preseganja

Rok za doseganje
mejne vrednosti in
GROJRURþQR
naravnanih vrednosti

1. januar 2010

50%;
1. januar 2010
vsakega
1. januarja,
]DþHQãLV
2005, se zmanjša
za 10% tako, da je
sprejemljivo
preseganje
1. januarja 2010
enako 0%.
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IV. MEJNE VREDNOSTI IN SPREJEMLJIVO PRESEGANJE ZA SVINEC

Letna mejna
koncentracija
za varovanje
zdravja ljudi

ýDVRYQLLQWHUYDO
merjenja

Mejna
koncentracija

Sprejemljivo preseganje

Rok za doseganje
mejne vrednosti

Koledarsko
leto

0,5 µg/m3

80%;
YVDNHJDMDQXDUMD]DþHQãLV
1.1. 2002, se zmanjša za 20%
tako, da je sprejemljivo
preseganje 1. januarja 2005
enako 0%

januar 2005
ali

1. januar 2010,
þHJUH]D
neposredno
ali
EOLåLQR
VSHFLILþQHJD
90% (*);
industrijskega
YVDNHJDMDQXDUMD]DþHQãLV vira
1.1. 2002, se zmanjša za 10% RQHVQDåHYDQMD
tako, da je sprejemljivo
preseganje 1. januarja 2010
enako 0%
  YHOMD ]D QHSRVUHGQR EOLåLQR VSHFLILþQLK LQGXVWULMVNLK YLURY RQHVQDåHYDQMD QD V svincem
RQHVQDåHQLKORNDFLMDKNMHUVHMHGHVHWOHWMDSULGRELYDORSUHGHORYDORDOLGUXJDþHYSURL]YRGQML
uporabljalo svinec.

PRILOGA 2

,=*251-,,1632'1-,2&(1-(9$/1,35$*=$ä9(3/29',2.6,'
Zgornji ocenjevalni prag

Spodnji ocenjevalni prag

Varovanje zdravja ljudi

Varstvo zavarovanih naravnih vrednot

60% 24-urne mejne
koncentracije tako, da 75 µg/m3
QLELORSUHVHåHQLKYHþNRW-krat
v katerem koli koledarskem letu
preteklega petletnega obdobja
40% 24-urne mejne
koncentracije tako, da 50 µg/m3
QLELORSUHVHåHQLKYHþNRW-krat
v katerem koli koledarskem letu
preteklega petletnega obdobja

60% mejne vrednosti, ki velja
]D]LPVNLþDV µg/m3)

40% mejne vrednosti, ki velja
]D]LPVNLþDV µg/m3)
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II. ZGORNJI IN SPODNJI OCENJEVALNI PRAG ZA DUŠIKOVE OKSIDE

Zgornji ocenjevalni
prag

Spodnji ocenjevalni
prag

Urna mejna koncentracija za Letna mejna koncentracija
varovanje zdravja ljudi
za varovanje zdravja ljudi
(NO2)
(NO2)

Letna mejna koncentracija
za varstvo rastlin v
naravnem okolju (NO2)

70% mejne vrednosti
tako, da 140 µg/m3 ni
ELORSUHVHåHQLKYHþNRW
18-krat v katerem koli
koledarskem letu
preteklega petletnega
obdobja
50% mejne vrednosti
tako, da 100 µg/m3 ni
ELORSUHVHåHQLKYHþ kot
18-krat v katerem koli
koledarskem letu
preteklega petletnega
obdobja

80% mejne vrednosti
(32 µg/m3)

80% mejne vrednosti
(24 µg/m3)

65% mejne vrednosti
(26 µg/m3)

65% mejne vrednosti
(19,5 µg/m3)

III. ZGORNJI IN SPODNJI OCENJEVALNI PRAG ZA DELCE
Spodnji in zgornji ocenjevalni prag za delce PM10VWDGRORþHQDQDSRGODJLGROJRURþQRQDUDYQDQLK
vrednosti.
Zgornji ocenjevalni prag

Spodnji ocenjevalni prag

24-XUQRSRYSUHþMH

/HWQRSRYSUHþMH

60% 24-urne mejne
koncentracije tako, da 30 µg/m3
QLELORSUHVHåHQLKYHþNRW-krat
v katerem koli koledarskem letu
preteklega petletnega obdobja
40% 24-urne mejne
koncentracije tako, da 20 µg/m3
QLELORSUHVHåHQLKYHþNRW-krat
v katerem koli koledarskem letu
preteklega petletnega obdobja

70% mejne vrednosti
(14 µg/m3)

50% od mejne vrednosti
(10 µg/m3)

IV. ZGORNJI IN SPODNJI OCENJEVALNI PRAG ZA SVINEC
/HWQRSRYSUHþMH

Zgornji ocenjevalni prag
Spodnji ocenjevalni prag

70% mejne vrednosti (0,35 µg/m3)
50% mejne vrednosti (0,25 µg/m3)
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Uredba o zvrsteh naravnih vrednot

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o zvrsteh naravnih vrednot
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta uredba določa zvrsti naravnih vrednot, način
opredeljevanja naravnih vrednot po zvrsteh, varstvene in
razvojne usmeritve ter druga pravila ravnanja za varstvo naravnih vrednot.
(2) Ta uredba ne določa varstvenih in razvojnih usmeritev za minerale in fosile, ki so naravna vrednota.
2. člen
(določitev zvrsti naravnih vrednot)
(1) Zvrsti naravnih vrednot se določajo na podlagi lastnosti naravnih vrednot, pri čemer se upoštevajo zlasti značilnosti naravnih pojavov in naravnih oblik.
(2) Zvrsti naravnih vrednot so:
– površinska geomorfološka naravna vrednota,
– podzemeljska geomorfološka naravna vrednota,
– geološka naravna vrednota,
– hidrološka naravna vrednota,
– botanična naravna vrednota,
– zoološka naravna vrednota,
– ekosistemska naravna vrednota,
– drevesna naravna vrednota,
– oblikovana naravna vrednota in
– krajinska vrednota.
(3) Zvrsti naravnih vrednot sta tudi:
– mineral in
– fosil.
3. člen
(opis zvrsti naravnih vrednot)
(1) Površinska geomorfološka naravna vrednota je del
narave,
– ki je z vidika zemeljskega površja izjemen, tipičen,
kompleksno povezan, ohranjen, redek, znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomemben in
– se v naravi pojavlja zlasti kot kraška površinska oblika
(žlebič, škraplja, vrtača, uvala, kotlič, udornica, draga, kraško polje, kraški ravnik, kraška planota), ledeniška reliefna
oblika (ledeniška morena, krnica, balvan, ledeniška dolina,
grbina, prag), rečno-denudacijska oblika (korito, soteska,
rečna terasa, poplavna ravnica, vršaj), poligenetska reliefna
oblika (vrh, gorski greben, sleme, otok, skalne oblike, kot
so naravni most/okno, stena, skalni osamelec) ali obalna
reliefna oblika (klif, abrazijski spodmol, terasa).
(2) Podzemeljska geomorfološka naravna vrednota je
del narave,
– ki je z vidika podzemnih jam izjemen, tipičen, kompleksno povezan, ohranjen, redek, znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomemben in
– se v naravi pojavlja zlasti kot podzemna jama, ki je
zlasti votlina, razpoka, brezno in podzemni rov.
(3) Geološka naravna vrednota je del narave,
– ki je z vidika sestave in oblike zemeljske skorje ter
procesov v njeni notranjosti in na njenem površju ter z vidika
zgodovine Zemlje in evolucije življenja na njej, izjemen, tipičen, kompleksno povezan, ohranjen, redek, znanstvenoraziskovalno ali pričevalno pomemben in
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– se v naravi pojavlja kot del narave iz prejšnje alinee,
nahajališče minerala ali fosila, tektonska (prelom, tektonski
jarek, tektonska breča, guba), mineraloška (nahajališče minerala), petrološka (izdanek kamnin), paleontološka (nahajališče fosila), stratigrafska (stratigrafsko zaporedje ali meja),
glaciološka (ledeniško jezero, morena, balvan), pedološka,
hidrogeološka (npr. mineralni izvir) ali sedimentološka (sedimentne teksture, turbiditni tokovi, evaporiti) naravna oblika.
(4) Hidrološka naravna vrednota je del narave,
– ki je z vidika tekočih in stoječih voda izjemen, tipičen,
kompleksno povezan, ohranjen, redek, znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomemben in
– se v naravi pojavlja zlasti kot reka, potok, jezero,
morje, del reke, potoka, jezera ali morja, ledenik, izvir, slapišče ali slap.
(5) Botanična naravna vrednota je del narave,
– ki je ekosistemsko in znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomemben z vidika življenjskega prostora rastlin
prosto živečih vrst in
– se v naravi pojavlja zlasti kot rastišče ogroženih, redkih, endemičnih ali reliktnih vrst, rastišče vrst v azonalnem,
disjunktnem ali ekstrazonalnem arealu ali klasično nahajališče.
(6) Zoološka naravna vrednota je del narave,
– ki je ekosistemsko in znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomemben z vidika življenjskega prostora živali prosto živečih vrst in
– se v naravi pojavlja zlasti kot habitat ali del habitata
ogroženih, redkih, endemičnih ali reliktnih vrst živali ali tipsko nahajališče.
(7) Ekosistemska naravna vrednota je del narave,
– ki je ekosistemsko in znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomemben z vidika ekosistemov in
– se v naravi pojavlja zlasti kot ohranjen, redek, vrstno
izjemno raznolik del habitatnega tipa, habitatni tip ali večji
del ekosistema.
(8) Drevesna naravna vrednota je drevo ali skupina
dreves,
– ki so izjemnih dimenzij, habitusa, starosti, ekosistemsko, znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomembna ter
vključuje tudi rastišče takšnih dreves in
– v naravi pojavlja zlasti kot posamezno drevo zunaj
gozdnega prostora ter skupina dreves ali posamezno drevo
v gozdu, ki zaradi izjemnih lastnosti izstopajo od dreves v
okolici.
(9) Oblikovana naravna vrednota je del narave,
– ki ga je človek oblikoval z namenom vzgoje, izobraževanja, oblikovanja krajinskih elementov ali katerim drugim
namenom ter je ekosistemsko in znanstveno-raziskovalno
ali pričevalno pomemben in
– naravi pojavlja zlasti kot drevored, skupina dreves,
park, botanični vrt, alpinetum ali arboretum.
(10) Krajinska vrednota je del narave,
– ki ima zaradi značilnosti žive in nežive narave ter
človekovega delovanja izjemno, tipično ali redko obliko,
razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov in
– se v naravi pojavlja zlasti kot gorski vrh, sleme, greben, območje z množico ali posebno razporeditvijo raznolikih krajinskih elementov ali območje z značilnim krajinskim
vzorcem.
(11) Mineral je kot element ali spojina del narave, ki
sestavlja kamnino in je redek, izjemen, tipičen, ohranjen,
znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomemben.
(12) Fosil je kot okamnel ostanek živali ali rastline ali
njihove sledi del narave in je stvaren dokaz življenja iz geološke preteklosti ter je redek, izjemen, tipičen, ohranjen, znanstveno-raziskovalno ali pričevalno poseben.
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4. člen
(varstvene usmeritve)
Varstvene usmeritve za varstvo naravne vrednote so
usmeritve za posege in dejavnosti človeka na naravni vrednoti in na območju, ki je z naravno vrednoto vidno ali
funkcionalno povezano (v nadaljnjem besedilu: območje vpliva na naravno vrednoto), z namenom, da se naravna vrednota ohranja.
5. člen
(posegi in dejavnosti na naravni vrednoti)
(1) Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti,
če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo
posega ali opravljanje dejavnosti.
(2) Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se
posegi in dejavnosti:
– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na
način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo
lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno
vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši
možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske,
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.
– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne
zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa
ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču.
– na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali,
zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto,
do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.
– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se
ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v
njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.
– na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje
krajinska pestrost ter da se ne uniči, poškoduje ali bistveno
spremeni lastnosti krajinskih elementov ter njihove razporeditve v prostoru.
6. člen
(posegi in dejavnosti na območju vpliva na naravno
vrednoto)
(1) Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot, na
območju vpliva na naravno vrednoto se izvajajo tako, da vpliv
posega ali dejavnosti ne povzroči poškodovanja ali uničenja
naravne vrednote.
(2) Območje vpliva na naravno vrednoto se na podlagi
izhodišč, določenih v predpisu ministra o določitvi naravnih
vrednot, geografsko določi v naravovarstvenih smernicah k
prostorskim izvedbenim aktom glede na nameravani poseg
oziroma dejavnost.
7. člen
(podrobnejše varstvene usmeritve)
(1) Podrobnejše varstvene usmeritve za varstvo naravnih vrednot se za posamezne zvrsti naravnih vrednot ali za
posamezno naravno vrednoto določijo v predpisu ministra o
določitvi naravnih vrednot.
(2) Konkretne varstvene usmeritve in naravovarstvene
pogoje za posege in dejavnosti na naravni vrednoti ter na
območju vpliva na naravno vrednoto se določi v naravovarstvenih smernicah.
8. člen
(razvojne usmeritve)
(1) Razvojne usmeritve za naravne vrednote so usmeritve za rabo naravnih vrednot z namenom, da se naravne
vrednote ohranja.
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(2) Naravne vrednote se praviloma ohranjajo v obstoječi rabi, ki mora potekati na sonaraven način, da ne ogroža
obstoja naravne vrednote in ne ovira izvajanja njenega varstva.
(3) Z namenom iz prvega odstavka tega člena se naravne vrednote prednostno namenja za doživljanje narave, izobraževanje, vzgojo, znanstveno-raziskovalno delo ali naravi
prijazno rekreacijo.
(4) Podrobnejše razvojne usmeritve se za posamezne
zvrsti naravnih vrednot ali za posamezno naravno vrednoto
lahko določijo v odredbi ministra o določitvi naravnih vrednot.
(5) Konkretne razvojne usmeritve za naravne vrednote
se lahko določijo v naravovarstvenih smernicah.
9. člen
(naravovarstveni pogoji)
(1) Naravovarstveni pogoji so usmeritve, izhodišča in
pogoji za posege in dejavnosti na območju naravne vrednote in na območju vpliva na naravno vrednoto in se določijo v
naravovarstvenih smernicah.
(2) Pri določitvi naravovarstvenih pogojev za naravno
vrednoto, ki se nahaja na zavarovanem območju, se upoštevajo poleg varstvenih režimov iz akta o zavarovanju naravne
vrednote tudi usmeritve, določene s to uredbo in predpisom
ministra o določitvi naravnih vrednot.
10. člen
(opredeljevanje naravnih vrednot po zvrsteh)
(1) Naravne vrednote se opredelijo z eno zvrstjo ali z
več zvrstmi, glede na eno ali več lastnosti, ki opredeljujejo
del narave za naravno vrednoto in so pogojene z značilnostmi naravnih pojavov in naravnih oblik.
(2) Varstvene in razvojne usmeritve za naravne vrednote, ki so opredeljene z več zvrstmi, se dopolnjujejo.
(3) Naravne vrednote se opredelijo po zvrsteh v odredbi ministra o določitvi naravnih vrednot.
11. člen
(vključevanje varstvenih in razvojnih usmeritev v rabo)
(1) Splošna raba naravnega vira ali naravnega javnega
dobra, ki je hkrati tudi naravna vrednota, se lahko izvaja
tako, da ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira
izvajanja njenega varstva.
(2) Varstvene in razvojne usmeritve ter druga pravila
ravnanja za varstvo naravnih vrednot, ki so na podlagi te
uredbe in predpisa ministra o določitvi naravnih vrednot
določene v naravovarstvenih smernicah, in varstveni režimi
oziroma obvezna pravila ravnanja in razvojne usmeritve, ki
so določene v aktih o zavarovanju naravnih vrednot, so
sestavni del pogojev za posebno rabo naravnih virov ali
naravnega javnega dobra in so sestavni del dovoljenj ali
koncesij za posebno rabo.
12. člen
(vključevanje varstvenih in razvojnih usmeritev v akte
urejanja prostora)
(1) Naravne vrednote so sestavni del državnega prostorskega plana in prostorskih planov lokalnih skupnosti.
(2) Varstvene in razvojne usmeritve ter druga pravila
ravnanja za varstvo naravnih vrednot, ki so na podlagi te
uredbe in predpisa ministra o določitvi naravnih vrednot
določene v naravovarstvenih smernicah, in varstveni režimi
oziroma obvezna pravila ravnanja in razvojne usmeritve, ki
so določene v aktih o zavarovanju naravnih vrednot oziroma
načrtih upravljanja zavarovanih območij, so obvezno izhodišče za urejanje prostora in načrtovanje posegov v prostor.
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13. člen
(posegi in dejavnosti na naravnih vrednotah)
Fizična ali pravna oseba mora v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor na naravni vrednoti in na območju
vpliva na naravno vrednoto pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.
14. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-13/2002-1
Ljubljana, dne 4. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2532.

Uredba o načinu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
objektov za varnost plovbe

Na podlagi drugega odstavka 3. člena, 7., 32. in
33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93 in 30/98) in 43., 44. in 47. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01 in 21/02) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu in pogojih opravljanja gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja objektov
za varnost plovbe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določa način opravljanja gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba).
2. člen
(oblika zagotavljanja gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba se zagotavlja z dajanjem
koncesij osebam zasebnega prava.
3. člen
(objekti za varnost plovbe)
Objekti za varnost plovbe na plovnih poteh so svetilniki,
obalne luči, boje in druga znamenja, signalne in radijske
postaje, optične, zvočne, električne, elektronske, radarske
in druge naprave za varno plovbo po morju, plovnih poteh in
v pristaniščih.
Objekti za varnost plovbe se podrobneje opredelijo v
koncesijski pogodbi.
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4. člen
(predmet gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba obsega:
– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah
Republike Slovenije v stanju, ki je potrebno za nemoteno
delovanje objektov za varnost plovbe in vključuje izvedbo
potrebnih obnov, kadar posamezni objekt ali naprava ne
omogoča več normalnega delovanja, in
– reden nadzor nad stanjem objektov za varnost plovbe.
5. člen
(območje izvajanja gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba se na podlagi te uredbe
zagotavlja v koprskem tovornem pristanišču, drugih pristaniščih, namenjenih za javni promet, krajevnih pristaniščih,
vojaških pristaniščih in izven območij naštetih pristanišč,
razen v marinah in športnih pristaniščih.
6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesijsko razmerje nastane s sklenitvijo koncesijske
pogodbe.
Koncesija se podeli za obdobje desetih let.
7. člen
(prenosljivost koncesije)
Koncesionar koncesije ne more prenesti na drugega
koncesionarja.
II. NAČIN IN POGOJI OPRAVLJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
8. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora za opravljanje gospodarske javne
službe v času izbire in ves čas trajanja koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– biti mora registriran za dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe,
– zoper koncesionarja ne sme biti uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– imeti mora poravnane davke, prispevke in druge obvezne zakonske dajatve,
– biti mora finančno in poslovno sposoben,
– imeti mora strokovno usposobljene kadre in opremo,
ki je potrebna za opravljanje gospodarske javne službe.
9. člen
(način izvajanja gospodarske javne službe)
Koncesionar mora izvajati gospodarsko javno službo v
skladu s predpisi, ki se nanašajo na delovanje objektov za
varnost plovbe.
Koncesionar mora z opravljanjem gospodarske javne
službe zagotoviti pravilno delovanje objektov za varnost
plovbe na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih
morskih vodah Republike Slovenije tako, da bo dela izvajal
kot dober gospodar, v skladu s tehnično dokumentacijo,
veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
Koncesionar mora zagotoviti, da bodo kljub opravljanju
del neprekinjeno delovali vsi objekti za varnost plovbe in bo
s tem zagotovljena varnost plovbe.
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10. člen
(letni program vzdrževanja)
Koncesionar mora izdelati letni program vzdrževanja
objektov za varnost plovbe. Na program vzdrževanja mora
pridobiti soglasje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
11. člen
(pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe)
Za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih
plovnih poteh plačujejo lastniki oziroma uporabniki plovil s
predpisi določeno pristojbino.
Domača in tuja vojaška plovila in plovila, ki se uporabljajo za upravne namene, ne plačajo pristojbine za uporabo
objektov za varnost plovbe.
Pristojbino za uporabo objektov za varnost plovbe plačujejo zavezanci Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.
Pristojbina je prihodek državnega proračuna.
12. člen
(financiranje gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba se financira iz proračunskih
sredstev. Za opravljanje gospodarske javne službe je koncesionar upravičen do zneska proračunskih sredstev v višini, ki je določena v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora ločeno voditi računovodsko evidenco o stroških rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in proračunskih sredstvih, prejetih za opravljanje gospodarske javne službe.
III. KONCESIJSKO RAZMERJE
13. člen
(koncesijska pogodba)
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: koncedent) in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, v
kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z
opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa in
preneha veljati v primerih, določenih v 15. členu te uredbe.
14. člen
(zapisniška primopredaja)
V roku 30 dni od sklenitve koncesijske pogodbe opravi
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki koncedenta in koncesionarja, pregled objektov za varnost plovbe in zapisniško
ugotovi njihovo stanje. Zapisnik, ki ga sestavi komisija, podpišejo vsi njeni člani.
IV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
(načini prenehanja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena.
Koncesijska pogodba preneha zaradi razdrtja pogodbe
iz razlogov in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
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17. člen
(sporazumno prenehanje)
Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem
pogodbe kadarkoli sporazumeta o prenehanju pogodbe.
Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, posreduje drugi pogodbeni stranki pisno pobudo, ki
vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo.
18. člen
(odvzem koncesije, če koncesionar ne začne z
opravljanjem gospodarske javne službe)
Koncedent lahko odvzame koncesijo, če koncesionar
ne začne z opravljanjem gospodarske javne službe v roku,
določenem v koncesijski pogodbi.
19. člen
(odvzem koncesije v javnem interesu)
Koncedent lahko odvzame koncesijo, če je v javnem
interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
Koncedent pred uvedbo postopka odvzema koncesije
v javnem interesu predlaga koncesionarju sporazumno prenehanje pogodbe.
Ob odvzemu koncesije v javnem interesu je koncedent
dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določi po
predpisih o razlastitvi.
20. člen
(nemoteno delovanje objektov za varnost plovbe)
Stranki koncesijske pogodbe morata v postopku prenehanja koncesijskega razmerja storiti vse, da je delovanje
objektov za varnost plovbe nemoteno in pravilno.
21. člen
(zapisniška primopredaja)
Ob prenehanju koncesijskega razmerja opravi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki koncedenta in koncesionarja, pregled objektov za varnost plovbe in zapisniško ugotovi
njihovo stanje. Zapisnik, ki ga sestavi komisija, podpišejo vsi
njeni člani.
V. NADZOR IN POROČANJE
22. člen
(nadzor)
Nadzor nad opravljanjem koncesije izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
Nadzor iz prejšnjega odstavka je lahko napovedan ali
nenapovedan, obsega pa zlasti:
– nadzor stanja objektov za varnost plovbe, ki so predmet koncesije,
– nadzor dokumentacije v zvezi s stroški rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in porabo proračunskih
sredstev, namenjenih za opravljanje gospodarske javne službe.
Nadzor mora potekati praviloma le v poslovnem času
koncesionarja, tako da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb. Izvajalec nadzora se izkaže s
pooblastilom direktorja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in pooblaščenec direktorja Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo.
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23. člen
(poročanje)
Koncesionar mora dvakrat letno pisno poročati Upravi
Republike Slovenije za pomorstvo o izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske pogodbe.
Poročilo mora vsebovati zlasti podatke o stroških vzdrževanja objektov za varnost plovbe, opravljenih storitvah,
podatke o stanju objektov za varnost plovbe ter druge podatke, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na koncesijsko razmerje.
Poleg poročil iz prejšnjega odstavka koncesionar dostavi Upravi Republike Slovenije za pomorstvo letne računovodske izkaze, ki jih mora koncesionar pripraviti v skladu z
zakonom in to uredbo.
VI. POSTOPEK ODDAJE IN PRENEHANJA
KONCESIJE
24. člen
(oddaja koncesije)
Strokovna komisija pri Upravi Republike Slovenije za
pomorstvo, ki jo imenuje minister, pristojen za pomorstvo,
začne s postopkom za javni razpis za izbiro koncesionarja
v roku enega meseca po objavi te uredbe v Uradnem listu
Republike Slovenije. V razpisni dokumentaciji za izbiro koncesionarja mora biti vsebovana zahteva, da mora kandidat
za koncesionarja v ponudbi navesti oceno pričakovanih
stroškov opravljanja gospodarske javne službe v pavšalnem znesku.
O izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
Koncesijsko pogodbo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za pomorstvo.
25. člen
(postopek pred prenehanjem koncesije)
Koncedent začne s postopkom za nov javni razpis za
izbiro koncesionarja najmanj dve leti pred potekom koncesije. V tem obdobju koncedent in koncesionar opravita vse
potrebno za uspešno končno primopredajo.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
(prvi program vzdrževanja objektov za varnost plovbe)
Prvi program vzdrževanja objektov za varnost plovbe iz
10. člena te uredbe mora koncesionar izdelati in ga predložiti v soglasje Upravi Republike Slovenije za pomorstvo najkasneje v roku enega meseca od dne sklenitve koncesijske
pogodbe.
27. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-23/2002-1
Ljubljana, dne 6. junija 2002.

Uradni list Republike Slovenije

2533.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi Agencije za telekomunikacije in
radiodifuzijo Repubilke Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 62. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije
in radiodifuzijo Repubilke Slovenije
1. člen
V sklepu o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01
in 42/02; v nadaljevanju: sklep) se v naslovu beseda »in«
nadomesti z vejico in se za besedo »radiodifuzijo« dodata
besedi »in pošto«.
2. člen
Prvi odstavek 1. člena sklepa se spremeni tako, da se
glasi:
»S tem sklepom se ustanovi Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: agencija) kot neodvisna organizacija za urejanje
ter nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega in poštnega trga, za upravljanje ter nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije, za opravljanje določenih nalog na
področju radijskih in televizijskih dejavnosti in za opravljanje
nalog akreditacijskega organa za elektronski podpis.«.
3. člen
V 3. členu sklepa se doda nova četrta alinea, ki se
glasi:
»– z zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št.
42/02) določene naloge, ki ji omogočajo urejanje in nadzor
nad delovanjem poštnega trga.«.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedo »telekomunikacije« dodata besedi »in pošto«.
5. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedo »telekomunikacije« dodata besedi »in pošto«.
6. člen
V drugem in tretjem odstavku 7. člena se za besedo
»telekomunikacije« dodata besedi »in pošto«.
7. člen
V tretji alinei prvega odstavka 8. člena se za besedo
»radiodifuzije« dodajo besede »in/ali pošte«.
8. člen
V drugem odstavku 14. člena se besede »zakon o
telekomunikacijah« nadomestijo z besedami »zakon, ki ureja telekomunikacije, zakon, ki ureja poštne storitve«.

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

9. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se
glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»Za delavce agencije se v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja uporabljajo
določila splošne kolektive pogodbe za negospodarstvo, zakona, ki ureja javne uslužbence in zakona, ki ureja sistem
plač v javnem sektorju.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa zaposleni v
Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzije Republike Slovenije nadaljujejo delo v agenciji.
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa direktor
Agencije za telekomunikacije in radiodifuzije Republike Slovenije nadaljuje delo kot direktor agencije.
11. člen
V 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa agencija spremeni
in dopolni finančni načrt za tekoče leto in ga predloži Vladi
Republike Slovenije v soglasje.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 408-31/2001-4
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Št.
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MINISTRSTVA
2534.

Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka
od osebnih prejemkov, doseženih na podlagi
prevzema opravljanja storitev in poslov
domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in
fizičnim osebam

Na podlagi 105. in 133. člena zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98,
108/99 in 97/01) izdaja minister za finance

ODREDBO
o obrazcu napovedi za odmero davka
od osebnih prejemkov, doseženih na podlagi
prevzema opravljanja storitev in poslov domačim
fizičnim osebam ter tujim pravnim
in fizičnim osebam
1. člen
Zavezanci za davek od osebnih prejemkov po zakonu o
dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 2/94, 7/95 in
44/96), katerim se davek od osebnih prejemkov, doseženih na podlagi prevzema opravljanja določenih storitev in
poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in fizičnim osebam, odmeri na podlagi davčne napovedi, vložijo
napoved za odmero davka od osebnih prejemkov, doseženih na podlagi prevzema opravljanja storitev in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in fizičnim osebam na
obrazcu, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-48/02
Ljubljana, dne 4. junija 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

Stran
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2535.

Pravilnik o količnikih za določitev osnovnih
plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje
uspešnosti in rezultatov dela obsojencev
ter o nagradah mladoletnikov

Na podlagi drugega odstavka 54. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja
minister za pravosodje, v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o količnikih za določitev osnovnih plačil,
o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti
in rezultatov dela obsojencev ter o nagradah
mladoletnikov
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa količnike za določitev osnovnih plačil za delo, kriterije in merila za ocenjevanje uspešnosti ter
rezultatov dela v zavodih za prestajanje kazni zapora (v nadaljnjem besedilu: zavod), način odmerjanja in obračunavanja plačila za delo, dodatke k plačilu, obračunavanje nadomestil in drugih prejemkov ter nagrade mladoletnikom v
prevzgojnem domu.
2. člen
Ta pravilnik velja za obsojence, ki delajo v gospodarskih dejavnostih zavoda, obsojence, ki delajo na delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda, in za obsojence, ki
delajo pri delodajalcih zunaj zavoda.
Za pripornike in osebe, kaznovane z zaporom v postopku o prekršku, se uporabljajo določbe tega pravilnika,
če zakon zanje ne določa drugače.
3. člen
Obsojencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 45. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu:
obsojenci), pripadajo poleg plačila za delo tudi dodatki za
nočno delo, delo preko polnega delovnega časa, delo na
praznike in na po zakonu dela proste dneve ter regres za
letni dopust.
Obsojencem in mladoletnikom ne pripada plačilo za
dela, ki so jih dolžni opravljati po 51. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: zakon).
4. člen
Obsojencem se odsotnost z dela zaradi odziva na vabilo sodišča ali drugega državnega organa šteje kot neplačana odsotnost z dela.
Odsotnost iz prejšnjega odstavka se šteje v čas delovne obveznosti.
5. člen
Mladoletnikom, ki se poklicno izobražujejo, se čas izobraževanja šteje v čas delovne obveznosti.
6. člen
Če so obsojencu na podlagi 49. člena zakona priznane pravice iz študija ob delu, se čas njihovega koriščenja
šteje v čas delovne obveznosti.
7. člen
Obsojenke, ki so bile zaradi nosečnosti razporejene na
drugo delovno mesto, imajo pravico do plačila za delo, kot

Št.
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bi ga prejemale na prejšnjem delovnem mestu, razen če je
plačilo na delovnem mestu, na katerega so bile razporejene,
ugodnejše.
II. KRITERIJI IN MERILA ZA ODMERJANJE PLAČILA
ZA DELO
8. člen
Podlaga za višino plačila za delo obsojencev je zahtevnost in težavnost delovnega mesta, na katerega je obsojenec razporejen, kakovost in količina opravljenega dela, obsojenčev prispevek k zmanjšanju stroškov proizvodnje ter
delovni pogoji.
9. člen
Plačilo za delo obsojencev se odmerja in obračunava
po rezultatih dela. Rezultati dela se merijo po količinskih ali
kakovostnih normativih oziroma po enoti proizvoda. Količinske oziroma kakovostne normative določi direktor javnega
gospodarskega zavoda s soglasjem direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: direktor uprave).
Za dela, ki jih ni mogoče meriti po normativih iz prejšnjega odstavka, se plačilo odmerja in obračunava po urah
dejansko opravljenega dela.
10. člen
Plačilo za delo obsojencev je sestavljeno iz osnovnega
plačila in dodatkov.
Osnovno plačilo se določi na podlagi števila dejansko
opravljenih delovnih ur, osnove za izračun plačila za delo
obsojencev in količnikov, določenih s tem pravilnikom.
Količniki za določitev osnovnega plačila se razvrščajo v
tarifne skupine glede na zahtevnost dela. Znotraj tarifnih
skupin se količniki razvrščajo v plačilne razrede (kategorije
dela).
Tarifne skupine in plačilni razredi so:
Tarifna
skupina

najnižji

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

1,000
1,100
1,230
1,370
1,550
1,850
2,100
2,500
3,000

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

Količnik
najvišji

1,099
1,229
1,369
1,549
1,849
2,099
2,499
2,999
3.999

11. člen
Na podlagi plačilnih razredov (kategorij dela) iz prejšnjega člena se za potrebe obračuna plačil obsojencev ugotovijo urne postavke tako, da se zmnožek količnika za posamezno kategorijo dela in osnovo za izračun plačila za delo
obsojencev (25 odstotkov osnove za obračun plače zaposlenih v državnih organih) deli z mesečnim številom rednih ur
(174 ur).
12. člen
Izračun plačila za delo za normirana dela se izračuna
na podlagi evidence dela tako, da se mesečno število opravljenih delovnih ur poveča ali zmanjša sorazmerno z doseganjem norme in pomnoži s pripadajočo urno postavko po
prejšnjem členu.

Stran
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13. člen
Za dela, kjer se delo ne more meriti, se plačilo za delo
izračuna tako, da se mesečno število dejansko opravljenih
delovnih ur pomnoži s pripadajočo urno postavko iz 10.
člena tega pravilnika.
14. člen
Za nadpovprečni oziroma podpovprečni uspeh pri delu
se obsojencu plačilo za delo poveča oziroma zmanjša v
odstotkih po naslednjih merilih in kriterijih:
Uspeh/kriterij

Nadpovprečen

Povprečen

Podpovprečen

Obseg opravljenega dela
Kvaliteta opravljenega dela
Gospodarnost
Delovna disciplina

+ 1 do + 20
+ 1 do + 20
+ 1 do + 10
+ 1 do + 10

0
0
0
0

– 1 do – 10
– 1 do – 10
– 1 do – 5
– 1 do – 5

Plačilo za nadpovprečen uspeh pri delu se lahko poveča za največ 60 odstotkov, za podpovprečen uspeh pri delu
pa zmanjša za največ 30 odstotkov osnovnega plačila iz 10.
člena tega pravilnika.
Kriterije in merila iz tega člena podrobneje opredelita in
določita direktor javnega gospodarskega zavoda oziroma
upravnik zavoda s soglasjem direktorja uprave.
Predlog mesečne ocene uspeha pri delu pripravi
inštruktor. Predlagano oceno potrdi direktor javnega gospodarskega zavoda oziroma upravnik zavoda.
III. DODATKI K PLAČILU ZA DELO IN REGRES
ZA LETNI DOPUST

b) 8 odstotkov osnovnega plačila, če izpolnjuje pogoje
najmanj 3 mesece zaporedoma;
c) 12 odstotkov osnovnega plačila, če izpolnjuje pogoje najmanj 5 mesecev zaporedoma.
Osnova za obračun dodatka je osnovno plačilo iz 10.
člena tega pravilnika.
Pooblaščeni delavec vodi za vsakega obsojenca evidenco o izpolnjevanju obveznosti in pogojev iz tega člena.
Če obsojenec izgubi pravico do stimulativnega dodatka, začne doba za njegovo pridobitev teči znova.
3. Dodatek za delo v posebno težkih delovnih
razmerah
18. člen
Za delo v posebno težkih delovnih razmerah pripada
obsojencem dodatek v višini 20 odstotkov od osnovnega
plačila za delo. Dela v posebno težkih delovnih razmerah se
določijo v sistemizaciji del in nalog obsojencev.
4. Regres za letni dopust
19. člen
Regres za letni dopust pripada obsojencu enkrat letno
v višini 10 odstotkov regresa, ki pripada delavcem v državni
upravi, če izpolnjuje pogoje iz 56. člena zakona.
Če obsojenec v koledarskem letu pridobi sorazmerni
del letnega dopusta, mu pripada sorazmerni del regresa.
Regres za letni dopust se obsojencem izplača do konca julija tekočega leta oziroma najkasneje do konca novembra tekočega leta, pri sorazmernem delu dopusta pa ob
koncu leta oziroma ob odpustu s prestajanja kazni zapora.

1. Dodatki za delo v manj ugodnem času
15. člen
Za delo v delovnem času, ki je za obsojence manj
ugodno, pripadajo obsojencem dodatki v naslednjih odstotkih od osnovnega plačila za polni delovni čas:
dodatek

– za nočno delo
– za delo preko polnega delovnega časa
– za delo na praznik
– za delo na po zakonu dela prost dan

%

30
30
50
50

Dodatki se obračunavajo in izplačujejo le za čas, ko je
obsojenec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času se med
seboj ne izključujejo, razen dodatkov za delo na praznik
oziroma na po zakonu dela prost dan.
16. člen
Osnova za obračun dodatka za delo preko polnega
delovnega časa je višina osnovnega plačila, ki obsojencu
pripada za delo v rednem delovnem času.

IV. NADOMESTILA PLAČILA
20. člen
Nadomestilo plačila za delo v času odsotnosti z dela
zaradi letnega dopusta znaša 100 odstotkov povprečnega
mesečnega plačila, ki ga je obsojenec dobival za delo v
rednem delovnem času v zadnjih šestih mesecih. Če je delal
manj kot šest mesecev, je obsojenec upravičen do nadomestila v višini 100 odstotkov povprečnega plačila za čas,
kolikor je delal.
21. člen
Obsojenka, ki zaradi varstva in nege otroka v zavodu
dela polovico polnega delovnega časa na dan, ima pravico
do plačila za delo po dejanskem delu.
22. člen
Za obsojence, ki se poklicno izobražujejo, veljajo za
obračunavanje nagrad enaki kriteriji, kot veljajo za mladoletnike, ki se poklicno izobražujejo.

2. Stimulativni dodatek za stalnost pri delu

V. SREDSTVA ZA PLAČILO ZA DELO OBSOJENCEV
IN POSTOPEK OBRAČUNAVANJA PLAČILA

17. člen
Če obsojenec dosega najmanj povprečen uspeh pri
delu, redno dela poln delovni čas in ni bil odsoten z dela
zaradi bolezni, mu pripada dodatek za stalnost pri delu, in
sicer v višini:
a) 4 odstotke osnovnega plačila, če izpolnjuje pogoje v
obračunskem mesecu;

23. člen
Sredstva za plačilo za delo obsojencev, ki delajo v
okviru javnega gospodarskega zavoda, zagotavlja javni gospodarski zavod.
Sredstva za plačilo za delo obsojencev, ki delajo v
okviru zavoda, se zagotavljajo iz materialnih stroškov zavoda.

Uradni list Republike Slovenije
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24. člen
Plačilo za delo obsojencev se obračunava mesečno za
nazaj. Obračun plačila za delo se izroči obsojencu najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračun
plačila vsebuje naslednje podatke: ime in priimek obsojenca, mesec obračuna, urno postavko, število ur in znesek
plačil po vrstah dela, dodatke, nadomestila, pravni pouk, po
potrebi pa tudi druge podatke.
25. člen
Zoper obračun plačila ima obsojenec pravico vložiti
ugovor direktorju javnega gospodarskega zavoda, če dela
pri delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda, pa
upravniku zavoda.
Ugovor je treba podati ustno na zapisnik ali pisno v treh
dneh po prejemu obračuna. Direktor javnega gospodarskega zavoda oziroma upravnik zavoda mora odločiti o ugovoru
najpozneje v petih dneh po prejemu ugovora.
Zoper odločitev direktorja javnega gospodarskega zavoda oziroma upravnika zavoda se obsojenec lahko pritoži
direktorju uprave.
VI. NAGRADE ZA DELO IN IZOBRAŽEVANJE
MLADOLETNIKOV
26. člen
Za mladoletnike, ki delajo, se uporabljajo določbe tega
pravilnika, ki se nanašajo na plačilo za delo obsojencev.
27. člen
Mladoletniki, ki se poklicno izobražujejo, prejemajo denarne nagrade, ki so odvisne od letnika in uspešnosti izobraževanja udeleženca.
Osnova za nagrado je 50 odstotkov vrednosti povprečne plače v RS. Ta osnova se obračunava po posameznih
letnikih in po uspešnosti izobraževanja, in sicer:
Letnik
izobraževanja

I. letnik
II. letnik
III. letnik
IV. letnik

%

% na uspešnost

osnove

nezad.

zad.

10
15
20
20

+0
+0
+0
+0

+ 10
+ 10
+ 10
+ 10

dober prav dober odličen

+ 20
+ 20
+ 20
+ 20

+ 30
+ 30
+ 30
+ 30

+ 40
+ 40
+ 40
+ 40

Osnova oziroma odstotek osnove za posamezno stopnjo izobraževanja velja za izpolnjeno mesečno učno obvezo.
Za mladoletnike, ki se izobražujejo, se denarne nagrade zagotavljajo iz sredstev prevzgojnega doma, namenjenih
za materialne stroške.
VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Sistemizacijo del in nalog obsojencev predpiše direktor uprave najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
pravilnika.
Količinski in kakovostni normativi iz 9. člena ter kriteriji
in merila iz tretjega odstavka 14. člena tega pravilnika morajo biti določeni najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
pravilnika.
29. člen
Za obsojence, ki ob uveljavitvi tega pravilnika delajo pri
delodajalcih zunaj zavoda, se določbe tega pravilnika ne
uporabljajo.
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30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 791-2/2001
Ljubljana, dne 23. aprila 2002.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

2536.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o tehničnih pregledih motornih in
priklopnih vozil

Na podlagi 191. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US,
61/00, 100/00 – odl. US in 21/02) in za izvrševanje
197. člena tega zakona izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o tehničnih pregledih motornih
in priklopnih vozil
1. člen
V pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 95/01) se v prvem odstavku 3.
člena besedilo “mora izpolnjevati zahteve standarda” nadomesti z besedilom “si mora pridobiti akreditacijo po standardu”.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
2. člen
V 6. členu se v drugi alinei črtata besedi “prvega odstavka”.
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo točke 1.a)
spremeni tako, da se glasi:
“a) vzdolž preizkuševalne steze mora biti prostor za
zadrževanje strank, ki mora biti ločen od preizkuševalne
steze;”.
4. člen
V 8. členu se zadnji stavek črta in nadomesti z besedilom:
“Vsa delovna mesta morajo biti zaradi varstva osebnih
podatkov ustrezno varovana tako, da je nepooblaščenim
osebam onemogočen dostop do računalnika in vpogled na
ekran računalnika.”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Delovna mesta referentov in tehnikov-kontrolorjev morajo biti opremljena tako, da je zagotovljeno varovanje obrazcev, registrskih tablic in tiskovin.”.
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5. člen
V 10. členu se v točki c) besedilo “rumeno črto” nadomesti z besedilom “črno – rumeno črto”.
Točka d) se črta.
6. člen
V 11. členu se v točki c) besedilo “rumeno črto” nadomesti z besedilom “črno – rumeno črto”.
Točka d) se črta.
7. člen
V 12. členu se črtata drugi in tretji stavek.
8. člen
V 13. členu se v točki 4.c besedilo “± 10 min-1” nadomesti z besedilom “± 3%”.
V točki 5. se besedilo “± 0,1%” nadomesti z besedilom
“± 0,2%”.
V točki 6. se besedilo “± 0,1 m/s2” nadomesti z besedilom “± 0,2 m/s2”.
V točki 8. se besedilo “± 15 N” nadomesti z besedilom
“± 2%”.
Besedilo točke 18. se spremeni tako, da se glasi:
“imeti mora ustrezen vir tehničnih podatkov o vozilih, ki
so potrebni za identifikacijo vozil in opravljanje tehničnih
pregledov vozil;”.
Besedilo 23. točke se spremeni tako, da se glasi:
“23. za opravljanje administrativno-tehničnih opravil mora pooblaščena organizacija imeti eno namizno svetilko, ki
oddaja ultravijolično svetlobo.”.
9. člen
V 14. členu se v točki I.1. besedilo “2,4 t” nadomesti z
besedilom “2,0 t”, besedilo “± 10 kg” pa z besedilom “+
2%”.
Točka I.2.g) se črta.
V točki I.2.i) se besedilo “24 kN” nadomesti z besedilom “20 kN”.
Besedilo točke I.2.l) se spremeni tako, da se glasi:
“omogočati mora grafični oziroma tabelarični prikaz
izmerjenih veličin;”.
Sedanje točke I.2.h), I.2.i), I.2.j), I.2.k) in I.2.l) postanejo točke I.2.g), I.2.h), I.2.i), I.2.j) in I.2.k).
V točki I.3.g) se besedilo “2,5 t” nadomesti z besedilom “2,0 t”.
V točki II.1.f). se besedilo “do 150kN” nadomesti z
besedilom “do 120 kN”.
Točka II.1.i) se črta.
V točki II.1.n) se besedilo “± 10 kg” nadomesti z besedilom “± 2%”.
Sedanje točke II.1.j), II.1.k), II.1.l), II.1.m) in II.1.n),
postanejo točke II.1.i), II.1.j), II.1.k), II.1.l) in II.1.m).
V točki II.2.f) se besedilo “14 t” nadomesti z besedilom
“12 t”.
Točka III.1.f) se črta.
V točki III.1.h) se besedilo “do 150 kN” nadomesti z
besedilom “do 120 kN”.
V točki III.1.m) se besedilo “± 10 kg” nadomesti z
besedilom “± 2%”.
Dosedanje točke III.1.g), III.1.h), III.1.i), III.1.j), III.1.k),
III.1.l), III.1.m), in III.1.n), postanejo točke III.1.f), III.1.g),
III.1.h), III.1.i), III.1.j), III.1.k), III.1.l) in III.1.m).
V točki III. 2. f) se besedilo “14 t” nadomesti z besedilom “12 t”.
V točki IV.1.c) se besedilo “kazalci morajo” nadomesti
z besedilom “kazalec mora”.
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V točki IV.1.d) se za besedilom “zavornega sistema”
postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
Točka IV.1.g) se črta.
V točki IV.1.i) se besedilo “± 5 kg” nadomesti z besedilom “± 2%”.
Dosedanje točke IV.1.h), IV.1.i) in IV.1.j), postanejo
točke IV.1.g), IV.1.h) in IV.1.i).
V točki IV.2.b) se na koncu besede “obremenitve” črta
podpičje in doda besedilo “v celotnem merilnem območju;”.
Za točko IV.3. se doda nov naslov, ki se glasi:
“V. DOVOLJENA DODATNA OPREMA”.
10. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V primeru, da pooblaščena organizacija vgradi na preizkuševalno stezo dodatno napravo, ali zamenja obstoječo z
drugo, lahko nadaljuje z opravljanjem tehničnih pregledov
motornih vozil, ko o tem predhodno obvesti Ministrstvo za
notranje zadeve.”.
11. člen
V 28. členu se v drugem odstavku črta besedilo “ki
šteje najmanj tri člane”.
12. člen
V 47. členu se črta prvi odstavek.
Sedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
13. člen
V 48. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Tehnični pregled vozila morata opraviti najmanj dva
tehnika-kontrolorja.”.
V četrtem odstavku se besedilo “mora vozilo upravljati”
nadomesti z besedilom “vozilo praviloma upravlja”.
14. člen
Spremeni se 51. člen tako, da se glasi:
“V primeru, da nalepko na vozilo namesti strokovno
usposobljen delavec pooblaščene organizacije, mora predhodno preveriti številko šasije oziroma okvirja vozila, na katerega namešča nalepko”.
15. člen
V 59. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedilo “mora tehnik-kontrolor izmeriti” nadomesti z besedilom
“tehnik-kontrolor praviloma izmeri«.
V drugem stavku prvega odstavka pa se za besedilom
“zavornih sistemih pa” doda beseda “praviloma”.
16. člen
V 60. členu se v točki 4. črta peti odstavek.
V šestem odstavku točke 4. se v formuli indeks “i”
spremeni v “j”.
V točki 4. sedanji šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti,
enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek postanejo peti, šesti,
sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
17. člen
V 65. členu se v točki 7. na koncu šeste alinee črta
besedilo “in HC [vol ppm]”.
18. člen
V 69. členu se v drugi alinei prvega odstavka za besedo “CEMT” postavi pika in črta besedilo “95/4 in 96/5.”.
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19. člen
V 70. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Hrup izpušnega sistema se meri z najmanj tremi zaporednimi meritvami najvišje vrednosti jakosti zvoka (MAX
RMS). Motor mora teči najmanj 3 sekunde s stalno vrtilno
hitrostjo pri 75% vrtilne hitrosti največje moči motorja. Ko
motor doseže stalno vrtilno hitrost, se spusti stopalko plina.
Meritev hrupa poteka, med zmanjševanjem vrtilne hitrosti, v
intervalu od stabilne vrtilne hitrosti do prostega teka motorja.”.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Jakost izmerjenega hrupa ne sme presegati vrednosti
emisije hrupa, predpisane za posamezno vrsto vozila.”.

Št.
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20. člen
V 71. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Jakost izmerjenega hrupa ne sme presegati vrednosti
emisije hrupa, predpisane za posamezno vrsto vozila.”.

Doda se nov stavek, ki se glasi:
“Pri vozilih, kjer zaradi konstrukcijskih posebnosti vozila nalepke v spodnji desni kot vetrobranskega stekla ni
mogoče enostavno namestiti oziroma odstraniti, se jo lahko
namesti v zgornji desni kot notranje strani vetrobranskega
stekla, če le-to ni dodatno zatemnjeno.”.
V četrti alinei se za besedi “vidno mesto” postavi pika,
ostalo besedilo pa se črta.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
“Zunanja nalepka se lahko nalepi tudi na posebno tablico, ki je pritrjena na vozilo tako, da je ni mogoče odstraniti
brez poškodovanja nalepke.”.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če nalepko za tehnični pregled vozila nalepi na vozilo
delavec pooblaščene organizacije, plača stranka stroške za
izdajo in namestitev nalepke, če pa stranka nalepko na
vozilo nalepi sama, plača samo stroške za izdajo nalepke.”.
Sedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.

21. člen
V 77. členu se v prvem odstavku črta zadnji stavek in
nadomesti z besedilom:
“Prvi tak pregled je brezplačen.”.

27. člen
V 84. členu se v drugem odstavku za besedilom “pooblaščena organizacija” doda besedilo “oziroma pristojna
upravna enota”.

22. člen
V prvem odstavku 78. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
“Zapisniki morajo biti zloženi po dnevih in mesecih
opravljanja tehničnega pregleda vozila.”.

28. člen
V 87. členu se za besedo “organizacija” doda besedilo
“oziroma upravna enota”, beseda “mora” pa se nadomesti z
besedo “morata”.

23. člen
V 79. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– čas, za katerega ima lastnik vozila sklenjeno zavarovalno pogodbo za avtomobilsko odgovornost – za vozila,
katerih lastniki morajo skleniti tako zavarovanje.”.
24. člen
Doda se nov 80.a člen, ki se glasi:
“80.a člen
Za vsa vozila, za katera pred izdajo nalepke ni potrebno
opraviti tehničnega pregleda vozila, izda nalepko za tehnični
pregled vozila pooblaščena organizacija oziroma pristojna
upravna enota.”.
25. člen
V 81. členu se v drugem odstavku za besedilom “ugotovi referent” doda besedilo “oziroma uradna oseba pristojne upravne enote”.
26. člen
V 83. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni
tako, da se glasi:
“Veljavno nalepko za tehnični pregled vozila namesti na
vozilo delavec pooblaščene organizacije ali stranka, če tako
želi, ko referent oziroma uradna oseba upravne enote ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo nalepke in določi ter
označi rok veljavnosti nalepke.”.
V drugem odstavku se besedilo “ tehnik-kontrolor” nadomesti z besedilom “delavec pooblaščene organizacije”,
na koncu stavka za besedo “nalepka” pa se črta pika in
doda besedilo “in je stranka ni sama odstranila.”.
V prvi alinei četrtega odstavka se za besedilom “vetrobranskega stekla,” za vejico doda beseda “praviloma”.

29. člen
V 88. členu se besedilo “v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika” nadomesti z besedilom “s 1. 12. 2002”.
30. člen
V 89. členu se datum “1. 6. 2002” nadomesti z datumom “1. 12. 2002”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Minister za notranje zadeve lahko na obrazloženo vlogo pooblaščene organizacije, ki je pooblastilo za opravljanje
tehničnih pregledov vozil pridobila pred uveljavitvijo tega
pravilnika, odloči, da poslovni prostor lahko odstopa od
predpisanih dimenzij, določenih v 7., 10., 11. in 12. členu
tega pravilnika, če obstajajo za to upravičeni razlogi (nezmožnost pridobitve gradbenega dovoljenja, nesorazmerno
velik strošek adaptacije objekta, minimalno odstopanje od
predpisanih dimenzij).”.
31. člen
Besedilo 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pravna oseba oziroma njena enota, ki je pridobila
pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov vozil pred
uveljavitvijo tega pravilnika, mora pogoj iz 3. člena izpolniti
do 31. 12. 2005.
Pravna oseba oziroma njena enota, ki pridobi pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov vozil po uveljavitvi
tega pravilnika, mora pogoj iz 3. člena izpolniti v roku dveh
let od izdaje pooblastila.”
32. člen
Določbe, ki se nanašajo na izdajo nalepke za tehnični
pregled vozila na upravni enoti in na možnost, da nalepko
namesti na vozilo oziroma jo odstrani stranka sama, se pričnejo uporabljati najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve
tega pravilnika.
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– 50 dag bele moke,
– 1 jajce,
– 3 do 4 dcl mlačne vode,
– 2 žlici olja,
– žlička kisa,
– ščepec soli.
Surovine za pripravo nadeva za belokranjsko povitico

33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1344/02-226/569-01
Ljubljana, dne 16. maja 2002.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

2537.

Pravilnik o pogojih za uporabo označbe
“tradicionalni ugled” za belokranjsko povitico

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni
ugled” za belokranjsko povitico
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za uporabo označbe “tradicionalni ugled” za belokranjsko povitico in postopek njene
priprave.
2. člen
(označevanje)
Predpakirana belokranjska povitica mora biti označena
v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje živil,
predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih
pridelkov oziroma živil in v skladu s tem pravilnikom.
Označbo “tradicionalni ugled – belokranjska povitica”
lahko uporabljajo pripravljalci belokranjske povitice, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom, ter so kontrolirani
in certificirani v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za uporabo označb za posebne kmetijske pridelke in živila.
3. člen
(meroslovne zahteve)
Nazivna količina predpakirane belokranjske povitice,
njen dovoljeni negativni odstopek ter oznaka za nazivno
količino morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
4. člen
(opis izdelka)
Belokranjska povitica je tradicionalno živilo, pripravljeno iz vlečenega testa in nadeva ter značilno oblikovana v
obliko podolgovate tanke štručke. Servira se narezana na
kolobarje.
Belokranjska povitica mora bili hrustljavo zapečena,
soljena (ne sladkana). Ko je pečena mora biti svetlo rjavo
zapečena, praviloma mora biti vmes zrak, to je, da listi med
seboj niso sprijeti.
Od drugih podobnih izdelkov se belokranjska povitica
razlikuje po obliki, nadevu in načinu izdelave.
5. člen
(surovine)
Surovine za pripravo vlečenega testa za belokranjsko
povitico so:

so:
– 1 kg svežega doma narejenega sira ali skute skupaj s
škrlupci (pregreta smetana),
– 2 jajci,
– 2 žlički soli.
6. člen
(priprava vlečenega testa)
Surovine iz prvega odstavka prejšnjega člena za pripravo vlečenega testa za belokranjsko povitico se zamesi v
mehko in gladko testo iz katerega se napravijo štirje manjši
hlebčki, ki se premažejo z oljem in prekrijejo s krpo ali
posodo. Testo počiva pol ure. Testo se nato čim tanjše
razvalja in pusti počivati še 10 do 15 minut, da se nekoliko
osuši.
7. člen
(priprava nadeva)
Za pripravo 1 kg nadeva za belokranjsko povitico se
potrebuje 5 do 6 litrov svežega domačega kravjega mleka,
ki se 12 ur ohlaja v hladilniku. Mleko se nato počasi segreje
skoraj do vrelišča, tako da na vrhu nastane debela plast
smetane s kožico. Mleko se nato postavi v pečico na temperaturo 200 °C, kjer se segreva približno 10 do 15 minut,
tako da smetana na vrhu porjavi. Tako pridobljena smetana
se pobere iz ohlajenega mleka in se imenuje škrlupec.
Med vrenjem se ostanku mleka doda žlička jabolčnega
kisa, da se mleko sesiri. Po njegovi ohladitvi se sirotko
precedi skozi kuhinjsko krpo. Dobljeni sir mora biti bele
barve.
Sir, škrlupec, dve jajci se zamesi v gosto zmes, ki se jo
z žlico nanaša po razvlečenem testu. Premazano testo se
zavije v kolobar ali zavitek, ki se ga položi na namaščen
pekač. Po vrhu se namaže s stepenim jajcem ali samo z
jajčnim rumenjakom. Iz opisane mase se dobi približno 2 kg
(nepečene) belokranjske povitice. Zvitke (štiri) se lahko pečejo v pečici pri 200 °C 30 minut skupaj ali posamično.
8. člen
(ocenjevanje)
Označbo “Tradicionalni ugled – belokranjska povitica”
lahko nosi izdelek ocenjen z najmanj 12 točk s pogojem, da
nobeden od kriterijev ni ocenjen z manj kot 3 točkami.
Kriteriji za ocenjevanje:
1. videz: od 0 do 5 točk (videz je 5 točk, če je belokranjska povitica lepo hrustljavo zapečena in ima zračne
mehurje;
0 točk, če je preveč ali premalo zapečena, testo sprijeto);
2. vonj: od 0 do 5 točk (vonj je 5 točk, če ima značilen
vonj po pregreti smetani – škrlupcu;
0 točk, če ima nadev kiselkast ali neprijeten vonj);
3. aroma: od 0 do 5 točk (aroma je 5 točk, če je
primerno slana in ima značilno aromo po pregreti smetani,
brez začimb;
0 točk, če je okus po prižganem – če je škrlupec pri
dodelavi preveč temen – skoraj črn);
4. tekstura: od 0 do 5 točk (tekstura je 5 točk, če je
testo tanko razvlečeno in so vidni krogi zvitka;
0 točk če je testo debelo in sprijeto).
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9. člen
(vodenje pisne dokumentacije)
Pripravljalci belokranjske povitice, ki uporabljajo označbo tradicionalnega ugleda vodijo podatke o količini pripravljene in prodane belokranjske povitice.
10. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-38/2002
Ljubljana, dne 24. maja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

2538.

Pravilnik o pogojih za uporabo označbe
»tradicionalni ugled« za belokranjsko pogačo

Na podlagi drugega odstavka 45. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za uporabo označbe »tradicionalni
ugled« za belokranjsko pogačo
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za uporabo označbe »tradicionalni ugled« za belokranjsko pogačo in postopek njene
priprave.
2. člen
(označevanje)
Belokranjska pogača mora biti označena v skladu s
predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranin živil, predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil in v skladu s tem pravilnikom.
Označbo »tradicionalni ugled – belokranjska pogača«
lahko uporabljajo tisti pripravljalci belokranjske pogače, ki
izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom, ter so kontrolirani in certificirani v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje
za uporabo označb za posebne kmetijske pridelke in živila.
3. člen
(meroslovne zahteve)
Nazivna količina predpakirane belokranjske pogače,
njen dovoljeni negativni odstopek ter oznaka za nazivno
količino morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
4. člen
(surovine)
Surovine za pripravo belokranjske pogače so:
– 50 dag mehke bele moke,
– 3 dcl mlačne vode,
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– 2 kavni žlički soli,
– 20 g kvasa,
– 1 ščepec kumine,
– 1 celo jajce,
– pol žličke sladkorja.
5. člen
(postopek priprave)
Za pripravo testa za belokranjsko pogačo se zdrobi
20 g kvasa in doda tri žličke bele mehke moke, 1/2 dcl
mlačne vode in pol žličke sladkorja ter vse skupaj premeša v
gosto tekočo snov. Tako pripravljeni kvasni nastavek mora
vzhajati tako dolgo, da se mu poveča volumen za več kot
enkrat.
Iz bele moke, mlačne vode in kvasnega nastavka iz
prejšnjega odstavka se pripravi zames, ki se gnete 8 do 10
minut, tako da se dobi gladko in ne pretrdo testo, ki se ne
sme prijemati rok. Testo se pokrije s prtom ali pokrovom
posode, kjer se je zamesilo, in vzhaja tako dolgo, da se
njegov volumen poveča za enkrat. Tako vzhajano testo se
položi na pekač, premazan z oljem ali mastjo, kjer se z
rokama raztegne v velikost premera 30 cm. Testo se raztegne po pekaču od 1 do 2 cm na debelo, proti robu se
debelina zmanjšuje, ker se testo z rokama razporedi iz notranjosti proti robu. Testo se ne sme dotikati stranic pekača,
ker mora biti rob pogače nižji od sredine. Po testu se do dna
pekača, iz ene na drugo stran, zarežejo poševne črte s
približno 4 centimetersko medsebojno razdaljo. Testo se
premaže s stepenim jajcem, v katerega se doda ščepec zrn
kumine. Po vrhu se tako pripravljeno testo posuje s ščepcem grobe morske soli.
Testo iz prejšnjega odstavka se peče v predhodno
segreti pečici pri 220 °C od 20 do 25 minut. Pečena
belokranjska pogača mora biti svetlo rjavo zapečena, v sredini visoka od 3 do 4 cm, ob robu pa od 1 do 2 cm.
Belokranjska pogača se ponudi še topla in se ne reže,
ampak lomi po zarezanih poševnih črtah.
6. člen
(vodenje pisne dokumentacije)
Pripravljalci belokranjske pogače, ki uporabljajo označbo tradicionalnega ugleda, vodijo podatke o količini pripravljene in prodane belokranjske pogače.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o označbi tradicionalnega ugleda za Belokranjsko pogačo (Uradni list RS, št. 49/01).
8. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-37/2002
Ljubljana, dne 24. maja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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2539.

Pravilnik o pogojih za uporabo označbe
”tradicionalni ugled” za prosto povitico

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni
ugled” za prosto povitico
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za uporabo označbe “tradicionalni ugled” za prosto povitico in postopek njene
priprave.
2. člen
(označevanje)
Predpakirana prosta povitica mora biti označena v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje živil, predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil in v skladu s tem pravilnikom.
Označbo “tradicionalni ugled – prosta povitica” lahko
uporabljajo pripravljalci proste povitice, ki izpolnjuje pogoje,
določene s tem pravilnikom, ter so kontrolirani in certificirani
v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za uporabo označb za
posebne kmetijske pridelke in živila.
3. člen
(meroslovne zahteve)
Nazivna količina predpakirane proste povitice, njen dovoljeni negativni odstopek ter oznaka za nazivno količino
morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane
izdelke.
4. člen
(opis izdelka)
Prosta povitica je tradicionalno živilo, pripravljeno iz
vlečenega testa ter značilno oblikovano.
Prosta povitica je zvitek vlečenega testa. Praviloma je
drobna (4 do 5 cm široka in visoka 3 cm), saj v njej ni
nobenega nadeva, le poprsk stopljene maščobe in stepenih
jajc.
Prosta povitica ne sme biti premalo pečena. Testo ne
sme biti sprijeto, pač pa krhko. Plasti testa pa se ne smejo
med seboj preveč sprijemati, kar daje povitici krhkost in
prijeten okus.
Pečeno prosto povitico se nareže na kose, dolge 8 do
10 cm.
Od drugih podobnih izdelkov se razlikujejo po obliki in
načinu priprave.
5. člen
(surovine)
Surovine za pripravo vlečenega testa za prosto povitico

Uradni list Republike Slovenije
Surovine za premaz za prosto povitico so:
– 5 do 6 žlic stopljene maščobe (svinjska mast ali
margarina),
– 2 jajci,
– žlička drobno mlete soli.
6. člen
(postopek priprave)
Za pripravo testa se surovine iz prvega odstavka prejšnjega člena zamesi v mehko in gladko testo, iz katerega se
napravijo manjši hlebčki, ki se premažejo z oljem in prekrijejo s krpo ali posodo. Testo počiva pol ure in se nato čim
tanjše razvalja ter pusti počivati še 10 minut, da se nekoliko
osuši.
Na razvlečeno testo se nanese stopljeno maščobo
(margarino ali svinjsko mast) in razžvrkljana jajca ter se ga
potrosi s soljo. Tako pripravljeno testo se zvije v kolobar in
položi na pomaščen okrogel železen pekač ter po vrhu
premaže s stepenim jajcem. Peče se 30 minut v pečici pri
200 °C.
Prosta povitica je široka od 4 do 5 cm in visoka do
3 cm, okrogle oblike in mora biti svetlo rjavo zapečena,
testo mora odstopati, ker je vmes maščoba. Ponudi se
topla, lahko tudi kot samostojna jed.
7. člen
(ocenjevanje)
Označbo “Tradicionalni ugled – prosta povitica” lahko
nosi izdelek, ocenjen z najmanj 12 točkami, pod pogojem,
da nobeden od kriterijev ni ocenjen z manj kot 3 točkami.
Kriteriji za ocenjevanje:
1. videz: od 0 do 5 točk (videz je 5 točk, če je prosta
povitica lepo hrustljavo, svetlo rjavo zapečena;
0 točk, če je preveč zapečena – temno rjava);
2. vonj: od 0 do 5 točk (vonj je 5 točk, če ima značilen
vonj po maščobi;
0 točk, če ima vonj po testu in po žarki maščobi);
3. aroma: od 0 do 5 točk (aroma je 5 točk, če je okus
prijeten in pravilno razmerje maščobe, soli, jajc;
0 točk, če je okus neprijeten in je preveč ali premalo
maščobe ali soli in jajc);
4. tekstura: od 0 do 5 točk (tekstura je 5 točk, če je
testo tanko razvlečeno in enakomerno zavito;
0 točka če je testo debelo in neenakomerno zavito).
8. člen
(vodenje pisne dokumentacije)
Pripravljalci proste povitice, ki uporabljajo označbo tradicionalnega ugleda, vodijo podatke o količini pripravljene
in prodane proste povitice.
9. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-39/2002
Ljubljana, dne 24. maja 2002.

so:
– 50 dag bele moke,
– 1 jajce,
– 3 do 4 dcl mlačne vode,
– 2 žlici olja,
– ščepec soli.

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

Uradni list Republike Slovenije

2540.

Pravilnik o pogojih za uporabo označbe
»tradicionalni ugled« za idrijske žlikrofe

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za uporabo označbe »tradicionalni
ugled« za idrijske žlikrofe
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za uporabo označbe »tradicionalni ugled« za idrijske žlikrofe in postopek njihove priprave.
2. člen
(označevanje)
Idrijski žlikrofi morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranin živil, predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil in v skladu s tem pravilnikom.
Označbo »tradicionalni ugled – idrijski žlikrofi« lahko
uporabljajo samo tisti pripravljalci idrijskih žlikrofov, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom, ter so kontrolirani
in certificirani v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za uporabo označb za posebne kmetijske pridelke in živila.
3. člen
(meroslovne zahteve)
Nazivna količina predpakiranih idrijskih žlikrofov, njihov
dovoljeni negativni odstopek ter oznaka za nazivno količino
morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane
izdelke.
4. člen
(surovine)
Surovine za pripravo idrijskih žlikrofov so:
1. testo:
– 30 dag moke,
– 1 jajce,
– 1 čajna žlička olja,
– voda ali mleko po potrebi, da testo nastane mehko;
2. nadev:
– 50 dag krompirja,
– 5 dag prekajene slanine ali zaseke,
– 5 dag čebule,
– drobnjak,
– majaron,
– poper,
– sol.
Surovine so navedene za 150 kosov idrijskih žlikrofov.
5. člen
(postopek priprave)
Za pripravo idrijskih žlikrofov so potrebni naslednji postopki:
1. priprava testa: iz moke, jajca in vode ali mleka se
zamesi testo, ki je mehkejše kot testo za rezance. Testo se
gnete tako dolgo, da postane prožno, elastično in se ne
prijemlje rok in deske. Če se testo prereže, mora biti gosto
in brez luknjic. Nato se oblikuje hlebček in se pokrije, da se
ne izsuši, in pusti počivati najmanj pol ure. Tako pripravljeno
testo se na tanko razvalja;
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2. priprava nadeva: nadev za idrijske žlikrofe se pripravi
iz kuhanega krompirja, ki se še topel pretlači. Pretlačenemu
krompirju se doda sol in maščobo (ocvirki, zaseka, pražena
slanina). Nato se primeša pražena čebula in začimbe (majaron, drobnjak, poper, sol). Vse sestavine se dobro premešajo in hitro ugnetejo tako, da se dobi voljno zmes. Nadev
ne sme biti drobljiv, zato se mu po potrebi dodaja maščobo.
Iz nadeva se napravijo enakomerne, za lešnik velike kroglice, ki se jih polaga na testo;
3. oblikovanje: na razvaljano testo polagamo na primerni razdalji (en prst) kroglice nadeva. Nato se testo med
kroglicami prereže po dolgem in počez. Testo se vzviha in
med kroglicami stisne, da se sprime in se dobijo ušesca.
Zgoraj, v vsakega, se vtisne vdolbinica, tako da se testo ne
pretrga. Tako dobijo idrijski žlikrofi značilno obliko klobuka.
Mere tipičnega idrijskega žlikrofa: 3 cm v dolžino in 2 cm v
višino (višina se meri na sredini idrijskega žlikrofa, na robovih pa so malo višji);
4. kuhanje: idrijski žlikrofi se stresejo v vrelo slano
vodo, pomešajo in pokrijejo. Ko se dvignejo in ponovno
zavrejo, so kuhani. Vzame se jih iz kropa in takoj ponudi;
5. način serviranja: idrijske žlikrofe se lahko servira kot
samostojna jed in se jih zabeli z ocvirki. Lahko se jih ponudi
z znano idrijsko omako bakalco, drugimi mesnimi omakami
(politi s pečenkino omako, golažem, raznimi pečenkami), z
gorgonzolo ipd.
6. člen
(ocenjevanje)
Označbo »Tradicionalno poreklo – idrijski žlikrofi« lahko nosi izdelek, ki je ocenjen s senzorično oceno najmanj
25 točk, pri čemer mora biti ocena za lastnost »videz«
najmanj 5 točk. Uporaba označbe »Tradicionalno poreklo –
idrijski žlikrofi« se dovoli le za prijavljeno količino.
Senzorično ocenjevanje idrijskih žlikrofov obsega:
1. videz – od 1 do 7 točk,
2. vonj – od 1 do 7 točk,
3. aroma – od 1 do 7 točk,
4. tekstura – od 1 do 7 točk,
5. skupni vtis – od 1 do 7 točk.
7. člen
(ocena videza)
Ocena 7 točk: tipična oblika idrijskega žlikrofa (stisnjeno testo idrijskega žlikrofa ob obeh robovih in na vrhu ima
vdolbinico), enotna velikost in oblika, brez deformacij, po
teksturi primerno čvrst, ni vidne razkuhanosti ali zmehčanosti testa, enotna rumenkasta barva površine brez vidnega
izločenega škroba.
Ocena 1 točka: netipični, slabo oblikovani, različnih
velikosti in oblik, deformirani, razkuhani in zmehčani, poškodovani (izpadanje nadeva), netipična barva, veliko sivih
ali belih madežev na površini (izločen škrob).
Ocena pada za 1 točko.
8. člen
(ocena vonja)
Ocena 7 točk: intenziven in tipičen vonj, ni premočno
izraženih vonjev po začimbah, dodatkih ali celo po žarkem v
nadevu.
Ocena 1 točka – prazen vonj, netipičen, močno izstopajo vonji po začimbah in dodatkih, po žarki slanini in podobno.
Ocena pada za 1 točko.
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9. člen
(ocena arome)
Ocena 7 točk: značilna in intenzivna aroma idrijskega
žlikrofa (testo in nadev) z okusom po krompirju, po maščobi
(ki ne prevladuje), dodatkih in začimbah, ki harmonično
dopolnjujejo aromo.
Ocena 1 točka: neprimerna aroma s premočno izraženim okusom po majaronu, drobnjaku, popru, ocvirkih, zaseki; aroma po žarki ali zapečeni maščobi, slaba harmoničnost
začimb.
Ocena pada za 1 točko.
10. člen
(ocena teksture)
Ocena 7 točk: tekstura kot zaželen občutek v ustih,
značilen za nekoliko čvrstejše škrobne jedi. Ni zaznati lepljivosti testa in nadeva, ampak sta rahla in nežna. Začimbe so
fino mlete, ocvirki in pražena zaseka v manjših delcih.
Ocena 1 točka: neprimeren, preveč trd ali preveč
razkuhan, močno lepljiv, nerahel, tekstura moteča zaradi
grobo mletih začimb ali prevelikih delcev ocvirkov in pražene zaseke.
Ocena pada za 1 točko.
11. člen
(ocena skupnega vtisa)
Ocena 7 točk: odličen videz, vonj, aroma in tekstura, ki
oblikujejo odlično skupno sprejemljivost idrijskega žlikrofa.
Ocena 1 točka: povsem nesprejemljiv idrijski žlikrof,
nepravilne oblike, z napakami v vonju, aromi in teksturi.
Ocena pada za 1 točko.
12. člen
(vodenje pisne dokumentacije)
Pripravljalci idrijskih žlikrofov, ki uporabljajo označbo
tradicionalnega ugleda, vodijo podatke o količini pripravljenih in prodanih idrijskih žlikrofov.
13. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-40/2002
Ljubljana, dne 24. maja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

2541.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
(vsebina pravilnika)
V pravilniku o elementih za oblikovanje odkupne cene
kravjega mleka (Uradni list RS, št. 107/01) se v prvem in
drugem odstavku 5. člena, tretji alinei 6. člena in drugi alinei
7. člena pred besedo »odkupni« doda beseda »osnovni«.
2. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-6/01/4
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

2542.

Odločba o spremembi odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

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

ODLOČBO
o spremembi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa slinavke in parkljevke
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list
RS, št. 56/01, 70/01, 13/02 in 44/02) se v III. delu v
prvem odstavku črta besedilo »do 23. aprila 2001 oziroma«.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-28/01-4
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Direktor
Veterinarske uprave RS
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o elementih za
oblikovanje odkupne cene kravjega mleka

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena uredbe o ureditvi
trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00
in 37/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvah pravilnika o elementih za
oblikovanje odkupne cene kravjega mleka

2543.

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

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

Uradni list Republike Slovenije

ODLOČBO
o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni
list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01, 90/01, 6/02, 20/02,
36/02 in 44/02), se v prilogi 1 za besedilom “dežela Porenje - Pfalz“ doda vejica in besedilo “dežela Posarje, dežela
Severno Porenje-Vestfalija“ ter za besedilom “depratma Moselle“ vejica in besedilo “departma Meurthe-et-Moselle“.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-27/01-9
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
VURS

2544.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec maj 2002

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec maj 2002
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec maj 2002 znaša 8,06% na letni ravni,
oziroma 0,66% na mesečni ravni.
Št. 193-5/02
Ljubljana, dne 6. junija 2002
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

BANKA SLOVENIJE
2545.

Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah
in poslovnih poročilih bank in hranilnic

Na podlagi 111. člena zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 7/99 in 59/01) in drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije
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SKLEP
o spremembi sklepa o poslovnih knjigah
in poslovnih poročilih bank in hranilnic
1
V sklepu o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02) se v kontnem
okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del sklepa,
opravijo naslednje spremembe in dopolnitve:
– uvedejo se naslednji novi računi:
7402 – Kratkoročno vezane vloge nefinančnih družb
na odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7412 – Kratkoročno vezane vloge odvisnih nefinančnih družb na odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7434 – Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij na odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7446 – Kratkoročno vezane vloge enot centralne ravni
države na odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7447 – Kratkoročno vezane vloge enot lokalne ravni
države na odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7448 – Kratkoročno vezane vloge skladov socialnega
zavarovanja na odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7462 – Kratkoročno vezane vloge drugih finančnih
organizacij na odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7474 – Kratkoročno vezane vloge prebivalstva na odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7475 – Kratkoročno vezane vloge samostojnih podjetnikov na odpoklic do 90 dni v tuji valut
7482 – Kratkoročno vezane vloge tujih bank na odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7484 – Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb na
odpoklic do 90 dni v tuji valuti
7492 – Kratkoročno vezane vloge neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom na odpoklic do 90 dni v tuji
valuti
8170 – Transakcijski računi prebivalstva
8173 – Depoziti preko noči prebivalstva
818 – Transakcijski računi tujih oseb
8180 – Transakcijski računi tujih bank
8181 – Transakcijski računi tujih finančnih organizacij
8182 – Transakcijski računi drugih tujih oseb
8183 – Transakcijski računi tujih fizičnih oseb
8184 – Depoziti preko noči tujih bank
8185 – Depoziti preko noči tujih finančnih organizacij
8186 – Depoziti preko noči drugih tujih oseb
8187 – Depoziti preko noči tujih fizičnih oseb
8704 – Vezane vloge nefinančnih družb na odpoklic
do 90 dni
8714 – Vezane vloge odvisnih nefinančnih družb na
odpoklic do 90 dni
8724 – Vezane vloge hranilnic na odpoklic do 90 dni
8738 – Vezane vloge drugih finančnih organizacij na
odpoklic do 90 dni
8739 – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij na odpoklic do 90 dni
8748 – Vezane vloge enot centralne ravni države na
odpoklic do 90 dni
8749 – Vezane vloge enot lokalne ravni države na
odpoklic do 90 dni
8754 – Vezane vloge bank na odpoklic do 90 dni
8764 – Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja
na odpoklic do 90 dni
8778 – Vezane vloge prebivalstva na odpoklic do
90 dni
8779 – Vezane vloge samostojnih podjetnikov na odpoklic do 90 dni
8788 – Vezane vloge tujih oseb na odpoklic do 90 dni
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8789 – Vezane vloge tujih bank na odpoklic do 90 dni
8794 – Vezane vloge neprofitnih izvajalcev storitev
gospodinjstvom na odpoklic do 90 dni
8809 – Sredstva žiro računov pravnih oseb – prenos iz
APP
– spremeni se naziv računa, ki pravilno glasi:
060 – Kapitalske naložbe v nefinančne družbe
651 – Obresti iz državnih obveznic in drugih vrednostnih papirjev, primernih za reeskont
6570 – Obresti iz vrednostnih papirjev bank, ki niso
namenjeni trgovanju
– ukinejo se naslednji računi:
1001 – Pozicija na poravnalnem računu
1002 – Prehodni račun pozicije na poravnalnem računu
1101 – Pozicija na transakcijskem računu
1103 – Prehodni račun pozicije na transakcijskem
računu
6083 – Odhodki prevrednotenja dolgov zaradi ohranitve vrednosti (indeksacijska klavzula)
6084 – Odhodki prevrednotenja dolgov zaradi ohranitve vrednosti (valutna klavzula)
6593 – Prihodki prevrednotenja kreditov in drugih finančnih naložb zaradi ohranitve vrednosti (indeksacijska klavzula)
6594 – Prihodki prevrednotenja kreditov in drugih finančnih naložb zaradi ohranitve vrednosti (valutna klavzula)
6595 – Prihodki prevrednotenja drugih terjatev zaradi
ohranitve vrednosti (indeksacijska klavzula)
6596 – Prihodki prevrednotenja drugih terjatev zaradi
ohranitve vrednosti (valutna klavzula)
2
Ta sklep začne veljati 1. 7. 2002. Banke prvič sporočijo knjigovodske podatke po tem sklepu po stanju na dan
31. 7. 2002.
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

2546.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 17. 6. do 23. 6.
2002

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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 17. 6. do 23. 6. 2002
Naziv pravne osebe

“EQUI-MEX”,TRGOVSKO
IN PROIZVODNO PODJETJE
D.O.O.
1-2-3 D.O.O.
3 PORT D.O.O.

Transakcijski račun v banki

10100-0035485214
02053-0014564349
10100-0035484632

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

3 PRO D.O.O.
3D TECHNOL. & ARTS, JELIČ, D.N.O.
A – ALBAGENT D.O.O.
A – CLEAN D.O.O.
A & J AVTO SPRINT D.O.O.
A. BIZJAK D.O.O.
A1, D.D.
AA-IFI D.O.O. V STEČAJU
ABAK D.O.O.
ABANKA D.D. LJUBLJANA
ABATRA D.O.O.
ABC RENTA CAR D.O.O.
ABITAT D.O.O.
AC – BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D.
ACI AVTO D.O.O.
ADAL D.O.O.
ADCOM D.O.O.
ADECCO H.R., D.O.O. LJUBLJANA
ADM TRADE D.O.O.
ADRIA – ATEC D.O.O.
ADRIAING D.O.O. KOPER
ADRIATIC D.D., ADRIATIC S.P.A.
AERO KLUB ULTRA LIGHT GORICA
AGIS ZAVORE D.D.
AGRAFA D.D. V STEČAJU
AGRIMEX D.O.O. KOPER
AGRIVIT D.O.O.
AGROGORICA D.D.
AID D.O.O.
AIR SYSTEMS D.O.O.
AIRMOBIL D.O.O.
AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O.
AKADEMIJA BORILNIH ŠPORTOV PTUJ
AKADEMIJA JANEZ EV. KREK KANAL
AKI D.O.O.
A-KOD D.O.O.
AKTIM D.O.O.
AKTUAL D.O.O.
AL INŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA
ALGORITEM D.O.O.
ALLEGRO D.O.O. LJUBLJANA
ALLIMEX INT. D.O.O.
ALP, D.O.O., LJUBLJANA
ALPE ADRIA CONNEX D.O.O.
ALPE PAPIR D.O.O.
ALPEJA D.O.O.
ALPLES STROJEGRADNJA D.O.O.
– V STEČAJU
ALPO D.O.O.
ALP-S D.O.O., LJUBLJANA
ALSLORK D.O.O., LJUBLJANA
ALU-CENTER D.O.O.
AM IMPEX D.O.O.
A-MATIC PRUSNIK & GRČAR D.N.O.
AMBASADOR D.O.O.
AMT, D.O.O. TRBOVLJE – V STEČAJU
ANA D.O.O.
ANDREJ D.O.O. KRANJ
ANDRO SERVIS D.O.O.
ANDYCOM D.O.O.
ANET, D.O.O.
ANETTE D.O.O.
ANGOR D.O.O.
ANGORA D.O.O. V STEČAJU
ANLES D.O.O.
ANMAR MAROŠA
ANN TRADE D.O.O.
ANSAT D.O.O.
ANTELJ D.O.O.
AON D.O.O.
A-PERFECT D.O.O.
APR D.O.O., LJUBLJANA
APRIL ZULJAN IN PARTNER D.N.O.

Transakcijski račun v banki

02053-0050901519
02010-0010786463
02068-0018919690
19100-0010004246
04515-0000676889
10100-0035407517
10100-0035372403
05100-8010508778
10100-0035503353
01502-0007110029
14000-0570236407
05100-8010493549
10100-0035498406
01502-0007120020
25100-9707244148
02059-0014705190
02053-0012603494
02010-0089461902
02970-0015877804
10100-0035493459
10100-0035391512
10100-0035026210
04750-0000653443
04202-0000413254
03155-1000012697
10100-0035454853
02019-0012730581
04750-0000204915
03138-1000023521
02068-0011869827
05100-8010496847
04515-0000665249
03182-1000006912
14000-0585014260
03100-1000022861
14000-0570137661
05100-8010456786
04515-0000662533
29000-0003293492
02222-0011524042
02013-0014142225
14000-0532710502
17000-0000060080
04750-0000658196
29000-0001885537
05100-8010512852
03138-1000023133
03100-1000022958
17000-0000064930
24200-9004251327
14000-0122748344
05100-8010506644
02054-0035494572
03118-1000010630
10100-0035334767
03128-1000019646
07000-0000466272
02015-0010444390
03110-1000013059
10100-0035370754
04515-0000682321
02042-0019923847
02045-0090359280
14000-0576356816
10100-0035429439
04750-0000221502
02980-0020267922
02426-0015010896
02011-0035501917
03134-1000007324
02045-0015219297
05100-8010513240

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

APRON D.O.O.
APS, D.D. VELENJE
AQUATERM, D.O.O.
AQUAZEM D.O.O.
ARBONA D.O.O. LJUBLJANA
ARCHING, D.O.O. CELJE
ARCOM D.O.O.
ARGONOS – BORZNO POSREDNIŠKA
HIŠA D.O.O.
ARHIT-AS, GRADB. INŽEN.D.O.O
ARHITEKT VALTER ERNST D.O.O.
ARHITEKTI URH D.O.O.
ARIKO D.O.O.
ARS FRA-MA D.O.O.
ARSEN D.O.O.
ARTINVEST D.O.O. PIRAN
ARTIS D.O.O. KOPER
AS AVTOMOBILI SKORNŠEK D.O.O.
AS KENDA D.O.O.
AS MOTORSPORT
ASA KLUB
ASA NAKLO D.O.O.
ASGARD D.O.O.
ASSIRO D.O.O.
ASTEAM D.O.O. KOPER
ASTERIA D.O.O.
ASTERIA D.O.O.
ASTRA VELETRG. P.O. V STEČAJU
ASTRA ZUN. TRGOVINA P. O. V ST.
ATELJE RPS M. SOBOTA D.O.O
A-TEZA D.O.O.
ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS
AUREA D.D. CELJE V STEČAJU
AUTORENT D.O.O.
AVACES D.O.O. KRANJ
AVIS KLUB LETALCEV
AVTO CELJE D.D.
AVTO CELJE, D.D. CELJE
AVTO CELJE, D.D. CELJE
AVTO CELJE, D.D. CELJE
AVTO JEREB D.O.O.
AVTO MOTO D.O.O.
AVTO MOTO DRUŠTVO RAVNE
NA KOROŠKEM
AVTO R.S. D.O.O.
AVTO VIVO D.D.
AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO. D.N.O.
AVTOHIŠA VIČ D.O.O.
AVTOMARKET D.O.O.
AVTOMOBILI P.R. D.O.O.
AVTOMONTAŽA BUS D.O.O. V ST.
AVTOMONTAŽA D.D.-V STEČAJU
AVTOPREVOZ ZASAVJE V STEČ.
AVTOSERVIS D.O.O. V STEČAJU
AVTOTAP MARIBOR D.O.O. – V STEČAJU
B & S – KRAMBERGER D.N.O.
B P H, BORZNO POSREDOVANJE
IN SVETOVANJE, D.O.O
B.I.M.A.X. D.O.O.
BAČA D.D. V STEČAJU
BADMINTONSKO ŠPORTNO DRUŠTVO
GOREKS N. GORICA
BAHRO-IDRIZOSKI IN DRUŽBENIK K.D.
BALINARSKI KLUB 8. SEPTEMBER
BALINARSKI KLUB DOMŽALE
BALINARSKI KLUB IG
BALINARSKI ŠPORTNI KLUB MODRI VAL
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT D.D.
LJUBLJANA
BANKA KOPER D.D.
BANKA VIPA D.D.
BANKART D.O.O.
BARBARA D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

03126-1000017998
06000-0018672411
10100-0000020462
03182-1000006233
02032-0020073038
06000-0114187244
04515-0000657295
01502-0007130011
02340-0020300931
03118-1000011212
03100-1000023055
25100-9707226173
03100-1000022570
02021-0017972363
10100-0035405286
10100-0035485893
17000-0000071235
02085-0019218975
10100-0028117094
03138-1000023230
07000-0000047620
03102-1000006661
05100-8010505189
10100-0035341751
05100-8010508487
02426-0016017174
02013-0013941047
02045-0051712152
02496-0035282406
04515-0000657683
05100-8010496556
06000-0142601066
14000-0580640239
07000-0000049366
05100-8010497526
05100-8010510815
33000-8407587220
10100-0011100966
06000-0001092810
10100-0000025894
20470-0018019253
20470-0011619581
02021-0016099196
03160-1000028651
03121-1012038095
03160-1000028554
03131-1006436146
05100-8010492385
02013-0089120606
02085-0089123674
26330-0051506931
03157-1000012890
04515-0000682709
04515-0000659332
01502-0007140002
02496-0013036717
03130-1000005192
05100-8010507032
03134-1000007615
10100-0035496272
18300-0011200268
02014-0019994962
10100-0035496854
01502-0007150090
01502-0007160081
01502-0007170072
02922-0050431750
05100-8010511979
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Naziv pravne osebe

BARTULICH D.O.O.
BAS D.O.O.
BAUDINI D.O.O.
BAU-ING D.O.O.
BBV D.O.O.
BEJA TRANS D.O.O.
BELL FAG D.O.O.
BERG 2000 D.O.O.
BERLITZ SLOVENIJA D.O.O.
BERLITZ SLOVENIJA D.O.O.
BETA-S D.O.O. KOČNA
BETRI D.O.O.
BIA D.O.O. LJUBLJANA
BIA SEPARATIONS D.O.O.
BILL D.O.O.
BIN D.O.O. KOPER
BIO DOM D.O.O.
BIRO FORM D.O.O.
BIRO-NG D.O.O.
BIROTEHNIK D.O.O.
BIVEAL D.N.O.
BJ SPORTLINE D.O.O.
BLISK D.O.O.
BLISK SERVIS D.O.O.
BLISK, D.O.O. GOMILSKO
BLUE PEARL D.O.O.
BMD INVEST
BME D.O.O.NOVO MESTO
BO & GRE PROTNER D.O.O.
BOGŠA D.O.O.
BOKSARSKI KLUB LJUBLJANA
BOLAGO D.N.O. KOPER
BONAČ IN BONAČ D.N.O.
BOND D.O.O.
BONIFIKA D.O.O.
BONSAI D.O.O. IDRIJA
BONUS D.O.O.
BORDEAUX D.O.O.
BORRLI D.O.O.
BPH BONA FIDE D.O.O.
BRANA D.O.O. KOPER
BRANDOLIN D.O.O.
BRC D.O.O.
BREZA D.O.O.
BRIKOS D.O.O.
BRILES D.O.O.
BRIN BALAŽIČ & CO D.N.O.
BRIN D.O.O.
BROKA D.O.O.
BROKER B.B. D.O.O.
BROLINE D.O.O.
BROLO D.O.O.
BUNNY, D.O.O. NAZARJE
C & H D.O.O.
C.S., D.O.O., LJUBLJANA –
V STEČAJU
CASA INVEST D.O.O.
CBH, CELJSKA BORZNO POSREDNIŠKA
HIŠA D.O.O., CELJE
CE DESIGN D.O.O.
CEDAM D.O.O. V STEČAJU
CEFIM D.O.O.
CEKIN D.O.O.
CELJSKA TURISTIČNA ZVEZA CELJE
CELZIJA D.O.O.
CENTRAL INVESTMENTS D.O.O.
CERTIUS BPH BORZNOPOSREDNIŠKA
HIŠA D.O.O.
CESTNO PODJETJE NOVA GORICA D.D.
CESTNO PODJETJE NOVA GORICA D.D.
CICIBAN D.O.O. V STEČAJU
CIPRA SLOVENIJA
CITY NEPREM. PRESKAR & CO D.N.O.

Transakcijski račun v banki

02980-0088961964
02980-0050626982
02924-0011281671
20470-0010922054
03102-1000005885
02426-0015489882
10100-0035343497
03151-1000008916
03100-1012201696
05100-8010495974
03139-1000012996
14000-0142925605
24201-9003177391
24201-9004171059
02053-0035164530
05100-8010499951
25100-9707708166
03131-1000005919
04515-0000665152
04515-0000681157
10100-0035406935
05100-8000096507
05100-8010466195
02021-0012268763
06000-0113871509
10100-0035467657
25100-9704577103
02970-0015128479
04515-0000676404
25100-9709235140
02010-0016994851
10100-0029015993
05100-8010512755
02010-0014790138
10100-0034720078
04752-0000675267
24500-9004356713
05100-8010501988
05100-8010496750
10100-0035421776
10100-0035407129
10100-0035494623
10100-0035429730
03138-1000022357
04515-0000663794
02053-0015682759
04515-0000667189
05100-8000031711
10100-0035497145
25100-9703800133
05100-8000059453
10100-0035482207
06000-0076437075
04202-0000676027
10100-0035334379
03100-1000022473
01502-0007190054
05100-8010496071
02045-0013202473
05100-8010497817
05100-8010498302
06000-0007333402
05100-8010504413
02924-0012015481
01502-0007200045
02241-0011831280
14000-0514349760
04750-0000679730
19100-0010070788
02014-0014477602
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Naziv pravne osebe

COGITO BIS B.H. BORZNO
POSREDOVANJE D.O.O.
COLOR SYSTEM D.O.O. KOPER
COMAR MARŠIČ & CO., D.N.O.
COMITA D.O.O.
COMP.AK D.O.O.
COMPACO D.O.O.
COMTRON D.O.O.
CONES D.O.O.
CONTENT D.O.O.
CORIUM D.O.O. LJUBLJANA
COSMO DROGS D.O.O.
CPV D.O.O.
CUHO – CUZNAR & HOZJAN D.N.O.
CUMULUS D.O.O.
CYCLE D.O.O.
ČIPKA D.O.O. KRANJ
D.P. MLADINE MOJCA NOVO MESTO
D.P. MLADINE ŽUŽEMBERK
D.P.MLADINE OBČINE RADENCI
DAATH-HLADNIK IN OSTALI D.N.O.
DAIMLERCHRYSLER AG PODRUŽNICA
LJUBLJANA
DAKA SERVIS D.O.O.
DANEU D.O.O.
DANO D.O.O.
DARIG D.O.O.
DAVY D.O.O. LJUBLJANA
DE.MARC D.O.O. LJUBLJANA
DEČMAN, D.O.O. CELJE
DEKORATIVNA TDT D.O.O.-V LIKV.
DE-LONG D.O.O.
DELO-TČR D.D.
DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
DESTILAT D.O.O.
DESUS OO SLOVENSKE KONJICE
DEXUS D.O.O.
DIGAT INŽENIRING D.O.O.
DIGI D.O.O. LJUBLJANA
DIONIZ, D.O.O., KOČEVJE – V STEČAJU
DIPOL D.O.O.
DIPOS D.O.O.
DISCONT BTC, D.O.O.
DMD D.O.O.
DM-DROGERIE MARKT D.O.O.
DOBRA ZEMLJA D.O.O.
DOMA D.O.O.
DOMEX D.O.O.
DOMINEX D.O.O. KOPER
DOMINUR D.O.O.
DONIČAR CO. D.N.O.
DORNINGER D.O.O. LJUBLJANA
DR. KMET. TEH. IN INŽ. GOR. KRANJ
DR. ZA RAZV. DUH. KULT SRI CHINMOY
DRAGA D.O.O.
DRAMSKA ŠOLA BARICE BLENKUŠ
DREN D.O.O.
DRI D.O.O.
DRU. MED. SESTER IN ZDR. DEL. POM.
DRU. ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLO.
DRUŠ. INŽ. IN TEHN. PREM VELENJE
DRUŠ. INŽENIR. IN TEHNIK. JARŠE
DRUŠT. TURIZMA NA KMETIJAH
DRUŠT. ZA PER ZAVAROVALNIŠTVA
DRUŠTVO AKP UNIVERZA V N. MESTU
DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN
GORENJSKE
DRUŠTVO DAVČNIH SVETOVALCEV
DRUŠTVO GOJ. ŠP. GOL. PISM. SEL LJ.
DRUŠTVO IZVIR
DRUŠTVO KMETIC DESTRNIK
DRUŠTVO KMETIC KRŠKO
DRUŠTVO LUTKOVNIH USTVAJALCEV

Transakcijski račun v banki

01502-0007210036
10100-0035485505
02236-0050988388
02068-0013746680
05100-8000089426
02426-0019537013
04515-0000619950
10100-0000044712
04515-0000678053
02032-0012732951
03107-1000008744
19100-0010057208
07000-0000745438
03138-1009556487
17000-0000056006
07000-0000551341
02970-0018202409
02970-0015283388
02344-0035023880
05100-8010502764
29000-0005000021
04515-0000675337
05100-8010507614
02426-0088583650
10100-0035486863
02013-0017004598
02032-0010783251
06000-0105145874
02044-0014102585
04515-0000674367
03100-1002781735
02011-0016919724
02923-0018997881
06000-0143460874
02010-0035137343
05100-8010498011
05100-8010505383
10100-0035334573
04515-0000669905
03118-1000010533
05100-8010503831
02970-0016806191
03171-1000014047
04202-0000666424
03109-1000006658
05100-8010497429
10100-0035485796
04515-0000662921
18300-0011831738
05100-8000072354
19100-0010076414
02013-0015466760
02980-0013997939
02036-0019390835
04515-0000672524
05100-8010461442
02340-0011735734
02970-0012437214
02426-0015621123
18302-0015948417
04751-0000675704
02011-0050877484
02970-0035474035
07000-0000465884
03100-1010862902
02059-0011910135
02980-0053770073
04202-0000673020
02980-0088436709
02222-0018668965
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Transakcijski račun v banki

DRUŠTVO MAT., FIZ. IN ASTRONOMOV
KOPER
05100-8010497138
DRUŠTVO MIK ČRNUČE
05100-8010500533
DRUŠTVO MODELARJEV VELENJE
02426-0014115198
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE
ŠENTANEL
20470-0035002983
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA
OBČINE ŽETALE
03182-1000006136
DRUŠTVO POOBL. ZA VARSTVO OKOL.
02970-0017350749
DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE KOPER
10100-0035482013
DRUŠTVO PRIJATELJI CELJE
06000-0144822657
DRUŠTVO PRIMORSKI POLETNI FESTIVAL 10100-0035427887
DRUŠTVO RESTAVRATORJEV SLOVENIJE
03100-1000023152
DRUŠTVO SLOVENSKO KOMORNO
GLEDALIŠČE
03100-1087153402
DRUŠTVO UPOK. AVTOTEHNE D.D., LJ
02140-0011472964
DRUŠTVO UPOK. BORIS KIDRIČ
02011-0018427298
DRUŠTVO UPOK. BORIS ZIHERL LJ.
02011-0013905061
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KS
LJUBLJANA ZALOG
03109-1000006221
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LJUBLJA NA
03107-1000009617
DRUŠTVO UPOKOJENCEV NOVA GORICA 14000-0513703934
DRUŠTVO UPOKOJENCEV PODUTIK
02059-0018211158
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ROGOZNICA
04202-0000672923
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRBJE
02233-0089143679
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV RITOZNOJ
04430-0000670093
DRUŠTVO YOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 10100-0035453883
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU ŠTAJ. MB
04515-0000677471
DRUŠTVO ZA EVROPSKO ZAVEST
25100-9704359144
DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM SVIT
10100-0035493750
DRUŠTVO ZA POMORSKO PRAVO
SLOVENIJE
10100-0035411106
DRUŠTVO ZA ŠPORT IN KULTURO
TELEKOM
06000-0041422015
DRUŠTVO ZA URESNIČEVANJE
INTERESOV MLADIH BOHINJ
07000-0000399051
DRUŠTVO ZA UVELJAVLJANJE
INTERESOV CIVILNE SRUŽBE SKUPAJ 10100-0035486378
DRUŽINA KRUMPAK K.D.
03138-1000024491
DUNČA D.O.O.
02011-0011072758
DUO STYLE D.O.O.
05100-8010510621
DUSEL D.O.O.
02053-0011591493
E.T.S. D.O.O.
14000-0579590796
EDILING D.O.O. KOPER
10100-0035422843
EDILIT D.O.O. KOPER
10100-0035422746
EDITORIALE IL PICCOLO PODRUŽNICA
KOPER
10100-0035483953
EDS D.O.O.
04515-0000682418
EGIDA – PRIGORA IN OSTALI D.N.O. KRANJ 07000-0000549595
EKOL. RIB. STREL. DR. TILS CLUB 197
02056-0050294540
EKONOMIKA BLATNIK IN OSTALI D.N.O.
03150-1000012166
EKONOMSKI INSTITUT D.O.O. MARIBOR
25100-9700541127
EKOSYSTEM ZAVOD
10100-0027268247
ELEKTRO TURNŠEK, D.O.O. CELJE
06000-0088356532
ELEKTROSTROJ, D.O.O. V STEČAJU
02085-0089051215
ELIKS, LJUBLJANA, D.O.O.
17000-0000062311
ELIMEX D.O.O.
05100-8010513143
ELIPSA D.O.O.
03134-1000008197
ELIX DŽAFIČ IN PARTNER D.N.O.
02053-0018963396
ELMO, D.D.
10100-0032473752
ELTEKS D.O.O.
03130-1012797843
ELTRO SPEC.OBRTNA ZADRUGA
26331-0014197287
ELVI D.O.O. LJUBLJANA
05100-8000041605
ELYSE’E D.O.O.
05100-8010492482
EMONA PS-STORITVE D.O.O.
02970-0018994123
EMONA-RIBARSTVO V STEČAJU, D.O.O.
02085-0051657230
ENAJSTA ŠOLA D.O.O.
03100-1000022376
ENERGOPRODUKT D.O.O.
03106-1000105292
ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
27000-0000232978
EPS D.O.O., LJUBLJANA
06000-0057973416
ERA D.O.O.
02426-0015671951
ERBY D.O.O.
05100-8010468717
ERIKOM D.O.O.
05100-8010505480
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ERRATA D.O.O.
ESPOIR D.O.O.
ESTELA D.O.O.
ETIKA STUDIO FOS D.O.O.
ETIS D.O.O. LJUBLJANA
ETIS INT. D.O.O.
ETN D.O.O.
ETNA D.O.O.
ETP D.D.
EURO FINANCE D.O.O.
EUROAVTO, TRGOVSKO PODJETJE
POSTOJNA D.O.O.
EUROCOMP D.O.O.
EUROCOMP D.O.O.
EUROEAST D.O.O.
EUROGEL, D.O.O.
EUROLES FABJAN D.O.O.
EUROMEC D.O.O. V STEČAJU
EUROMICROM D.O.O.
EUROPA DONNA-SLO. ZBPR
EUROPAPIER PAPIROGRAFIKA D.D.
EUROPE TURIST-BUJARI MENDERES, K.D.
EUROSPORT TRADE D.O.O.
EUROWORK D.O.O.
EVD ELEKTRONIKA D.O.O.
EVOLUTION D.D.
EXALT D.O.O.
EXIM EX D.O.O.
EXIMO D.O.O. BILJE
EXPOLINE D.O.O.
EXTRA-CAR IZLAKAR-VINDIŠ&CO., D.N.O.
EXTRAGRAD, D.O.O. CELJE V STEČAJU
FA – LA D.O.O.
FABIA D.O.O.
FACTOR BANKA D.D.
FAJANCA D.O.O.
FALCO D.O.O.
FAMILY LUNA PARK D.O.O.
FAMILY SHOP D.O.O. KOPER
FANELL D.O.O.
FARMAVET D.O.O.
FEKT D.O.O. STP LITIJA
FELICE D.O.O.
FEROING D.O.O.
FERROČRTALIČ D.O.O.
FERROČRTALIČ D.O.O.
FGM D.O.O.
FIBA D.O.O. KOPER
FI-CAD D.O.O.
FIDES SIND. ZD. IN ZO. SLO. D. IN B.K.
FIDES TRANSPORT D.O.O.
FILVENT D.O.O.
FIMA COM D.O.O.
FIMA NOVO MESTO D.O.O.
FINANCE-OPERATIVA D.O.O.
FINANCE-OPERATIVA D.O.O.
FINANCE-OPERATIVA D.O.O.
FINANCE-OPERATIVA D.O.O.
FINANCE-OPERATIVA D.O.O.
FIPOST HRIBLJAN & CO D.N.O.
FIPROM – WIRE D.O.O. – V STEČAJU
FIR D.O.O.
FIRŠT MOZIRJE
FITNES CENTER ŽALEC, D.O.O.
FLEMING D.O.O.
FMB D.O.O.
FM-NET D.O.O.
FOKUS MM D.O.O.
FONOLA D.O.O.
FORM-AT D.O.O.
FORTUNA D.O.O.
FOTO FANTASY D.O.O.
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO RADOVLJICA

Št.

Transakcijski račun v banki

05100-8010505092
03107-1000009326
17000-0000068519
03107-1000008647
19100-0010000075
19100-0010058469
25100-9704003154
25100-9700083190
02068-0016503711
10100-0029036848
03133-1000002135
25100-9708482129
10100-0035386662
05100-8010507517
10100-0035204205
05100-8000079532
02045-0090366846
04515-0000682030
02011-0051154225
29000-0003001813
03106-1000014710
03100-1000023249
33000-2855003028
02045-0090369368
02236-0018128474
03106-1000014419
29000-0055029315
04750-0000671582
10100-0035448645
03111-1000003795
06000-0899599057
02059-0015480511
04515-0000656034
01502-0007230018
07000-0000748445
33000-1708763534
10100-0035204302
10100-0000017067
05100-8010511494
03108-1000006755
02140-0014783671
10100-0035481916
04515-0000672718
02970-0013217579
03150-1000012845
04750-0000681282
10100-0035026113
02013-0051504782
02970-0018003850
02236-0013142771
03139-1000012414
03160-1000029039
03150-1000011487
02043-0011459384
02043-0253101225
02043-0253100934
02043-0253101031
02043-0253101128
02043-0051557826
07000-0000493432
17000-0000062990
02426-0013254032
06000-0513256884
10100-0035483371
03134-1000007421
19100-0010073213
02056-0051479686
03160-1000030203
03134-1000007809
03121-1000010483
10100-0035041827
07000-0000401670
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FRIDERIC D.O.O.
FRILI D.O.O.
FTT D.O.O.
FV ZAVOD ZA U.K.P.
G & H D.O.O.
G 60 D.O.O.
GAFI D.O.O. LJUBLJANA
GALA D.O.O.
GALA TRADE, D.O.O. V STEČAJU CELJE
GALANT TRANS D.O.O.
GALILEO PROMINENT D.O.O.
GALLUS D.O.O. LJUBLJANA
GAMA SYSTEM, D.O.O. LJUBLJANA
GANGWAY MUSIC D.O.O.
GANIMED ZORC IN ZORC D.N.O.
GARAMOND D.O.O.
GASILSKA ZVEZA GORIŠNICA
GBD GORENJSKA BORZNO
POSREDNIŠKA DRUŽBA, D.D.
GBT MARKSL D.O.O.
GEL D.O.O.
GELO D.O.O.
GENERALNI GOSPODARSKI
MENEŽMENT GGM D.O.O.
GEOS RADOVLJICA D.O.O.
GEOSTROJ, D.D.
GEO-TRADING D.O.O.
GEOZ GRAD. OPERATIVA, D.O.O. V ST.
GIP-ZADRAVEC D.O.O.
GIZ UNP, G.I.Z.
GJ MASTER D.O.O.
GLASBENI ATELJE TARTINI D.O.O.
GLASBENO DRUŠTVO SV. MIHAEL
OLŠEVEK
GLEM. SI D.O.O. KOPER
GOIN TRADE D.O.O.
GOLF KLUB BLED
GOLIDA D.O.O.
GOMAG D.O.O.
GONZAGA-PRO D.O.O.
GORENJSKA BANKA D.D. KRANJ
GORENJSKA BORZNO POSREDNIŠKA
DRUŽBA D.D.
GOSTINSTVO ŽALEC DVA, D.O.O.
GOVEDOREJSKO DRUŠT. ČRNOMELJ
GOZDARSKO DRUŠTVO BLED
GP TRNOVO, D.O.O. - V STEČAJU
GPT NOVO MESTO D.O.O.
GRACEN D.O.O.
GRAD PRESTRANEK,CENTER ZA VZREJO
JAHALNIH KONJ D.D.
GRADBINEC GIP D.O.O.
GRADEX BMR D.O.O.
GRADIS GRADBENO PODJETJE
LJUBLJANA D.D.
GRAFIKA & GERGEK D.O.O. – V STEČAJU
GRAFIKA REBERNIK D.O.O.
GRAFIT D.O.O.
GRAFKOM D.O.O. KOPER
GRAING D.O.O.
GRAMATEX D.O.O. BEGUNJE
NA GORENJSKEM
GRAMEX D.D.
GRAVERSTVO D.O.O.
G-SERVIS,D.O.O., ŠKOFLJICA
GT AQUILA D.O.O.
GZ MB-GEODETSKE DEJAVNOSTI D.O.O.
H.RAM-G D.O.O.
H+P CENTER D.O.O. LJUBLJANA
HALAS D.O.O.
HAS D.O.O.
HEITECH D.O.O.
HEKOM MARKETING D.O.O.

Transakcijski račun v banki

10100-0035341945
03106-1012307714
02056-0011783794
02222-0019908819
29000-0003197365
02053-0035344368
17000-0000060468
02980-0019229343
06000-0117511434
02033-0014174322
03102-1000006176
02010-0012903003
02010-0018722033
07000-0000546588
02013-0011514592
02013-0035340508
04202-0000674087
01502-0007250097
04515-0000668547
02017-0013156412
05100-8010506838
03160-1000029912
03127-1000016397
02011-0019643193
02970-0051246720
02045-0060540122
03171-1000016278
10100-0035475514
02043-0014667465
24201-9003938065
07000-0000542320
05100-8010493743
10100-0035418090
07000-0000403028
05100-8010513337
03130-1000004707
02241-0089464939
01502-0007240009
03138-1000023424
06000-0905373564
02430-0088309914
03139-1000013287
10100-0035334670
02970-0018033823
02059-0016573507
10100-0035485408
27000-0000220077
14000-0594397361
33000-5730658335
20470-0015466504
04515-0000658944
03130-1000005095
10100-0035499570
10100-0035475126
07000-0000745244
02021-0011724981
10100-0035418866
02045-0011373732
19100-0010050709
04515-0000675434
02053-0050154716
05100-8000028898
02033-0018959526
14000-0579021212
03131-1000006210
02426-0013009010
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HENA D.O.O. KOPER
HERKULKES D.O.O.
HIDRA D.O.O.
HIFA D.O.O.
HILL D.O.O. BOHINJSKA BISTRICA
HIPO D.O.O. V LIKVIDACIJI
HIPOT D.O.O. V STEČAJU
HL HANGLOOSE D.O.O.
HLP-LES D.O.O.
HOBY, D.O.O. – V STEČAJU
HOKEJSKI KLUB SLAVIJA
HOLDING LJUBLJANA D.D.
HRVATIN & HRVATIN D.O.O.
HYDRO PLAN D.O.O.
I IN J, D.O.O., CELJE
I R T S D.O.O., KOPER
I.C.R. – INTERNATIONAL COFFE
ROSTREI, D.O.O.
I.CO.P. S.P.A. BRANCH PODRUŽ. KOPER
I.M. 2000 D.O.O. KOPER
I.R.T.S. D.O.O. KOPER
I.S.S., D.O.O.
IBE D.D.
IDAC D.O.O.
IDEA DESIGN D.O.O.
IEG D.O.O.
IFT D.O.O.
IGRE D.O.O.
ILIR D.O.O.
ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA
HIŠA D.D. LJUBLJANA
ILIRIKA DZU
ILIRIKA DZU D.O.O.-VZS MODRA KOMB.
I’MA D.O.O.
IMEX D.O.O.
IMOFIN D.O.O.
IMP KOPER D.D.
IMP SKIP
IMPREGNACIJA D.O.O.
IMPROMAX D.O.O.
IMPULZ SERVIS D.O.O.
IMT D.O.O.
IM-TRANS DOO
INBO D.O.O. KOPER
INET D.O.O.
INFOLAB DARIŠ & CO. D.N.O.
ING-EDIL D.O.O.
INGEN D.O.O. V STEČAJU
INKA LEASING D.D. KOPER
INKAM D.O.O.
IN-LINE HOKEJ KLUB SOŠKI PSI-RENČE
INO MARKT, D.O.O.
INOP D.O.O. KRŠKO
INOPROJEKT D.O.O.
IN-PLUS D.O.O.
INŠTITUT VMA LJUBLJANA
INŠTITUT ZA CESTE D.O.O.
INŠTITUT ZA EKOLOGIJO
INŠTITUT ZA SISTEMATIKO VIŠJIH
GLIV
INTEK D.O.O.
INTER GOLDCOMMERCE D.O.O.
INTERALTA D.O.O.
INTERALTA OKNA IN VRATA D.O.O.
INTERCRED D.O.O.
INTERDOM D.O.O.
INTERIER OVSENIK D.O.O.
INTERLUX TRADE D.O.O.
INTERMA D.O.O.
INTERMED D.O.O.
INTERPLAY D.O.O.
INTERVELA D.O.O. KOPER
INVENT D.O.O.

Transakcijski račun v banki

05100-8010503637
02054-0016469283
14000-0531354636
03160-1000029427
07000-0000750967
03150-1000011778
03150-1000011972
19100-0010006671
03109-1000005930
10100-0035334476
02054-0013446181
03100-1000022764
10100-0035500831
27000-0000190492
06000-0110994489
02236-0011214702
10100-0000031617
10100-0035493362
10100-0035460188
10100-0035420515
02068-0051158610
02923-0010728534
02021-0010566510
04515-0000658556
04202-0000675639
03106-1000014225
04515-0000682806
02340-0016285810
01502-0007260088
02913-0019667868
02913-0011879832
05100-8010171315
02980-0011248280
10100-0035488415
10100-0029111926
02922-0016244391
04515-0000225160
04515-0000180346
02068-0050966162
02015-0013585929
02012-0014885391
10100-0035440594
03109-1000006319
10100-0035492586
04515-0000670196
05100-8010508390
10100-0035312942
04515-0000676210
04750-0000678760
02236-0018564780
04821-0000313471
03100-1008273390
02980-0035036657
03102-1000006855
05100-8010456883
03170-1000007015
02013-0035401715
07000-0000057029
03100-1000023443
02922-0016403180
02922-0089231653
05100-8000041993
04515-0000682515
24201-9004404829
02014-0016331078
14000-0142901937
05100-8010503540
02021-0015139575
10100-0000002614
05100-8010511688
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INWEST STORITVE, TRGOVINA
IN PROIZVODNJA D.O.O.
INXM D.O.O.
IOLAR INFORMATIKA V BESEDI, D.O.O.
IRE D.O.O.
IRGO CONSULTING D.O.O.
IRGO INŠTITUT ZA RUDARSTVO
IRVES D.O.O.
ISKRA ELEKTROZVEZE D.D.
ISKRA ORIS D.O.O., OTOČE V STEČAJU
ISKRA PRINS D.D.
ISTRA AVTO D.O.O.
ISTRSKA TURISTIČNA ZVEZA KOPER
IT MODRA HIŠA D.O.O., BORZNO
POSREDOVANJE
ITAKA D.O.O.
ITU SPORTS FASHION D.O.O.
J & M PODLIPNIK D.N.O.
J.V. SOČA D.O.O.
JACOBO D.O.O.
JADRALNI KLUB PTUJ
JADRALNI KLUB ŠT. JOŠT
JAKLIN D.O.O.
JAKOBIN TRANSPORT D.O.O.
JAKOPIN D.O.O.
JAMARSKI KLUB NOVO MESTO
JAN.MIL D.O.O.
JANMAR D.O.O.
JANPLAN D.O.O.
JAP GAŠPERŠIČ & MAROLT D.N.O.
JAPI D.O.O.
JATA, D.D.
JDJ – AVRIKELJ D.O.O. KRANJ
JEDRO ORODJARSTVO D.O.O.
JEKLOTEHNA MARIBOR D.D. – V STEČAJU
JEKO D.O.O.
JEŽEK LJUBLJANA D.O.O.
JOBB D.O.O.
JOREMA D.O.O.
JOSIĆ IN DRUŽBENIKI D.N.O.
JT INTERNATIONAL D.O.O.
JUDEŽ D.O.O.
JULIA D.O.O.
JUR-ANA D.O.O.
JURE D.O.O.
K PROJEKT L D.O.O.
K&K SOFTWARE D.O.O.
K.D. HRVAŠKA IZSELJENSKA SKUPNOST
ZOVK INBOĆE
KA & UP D.O.O.
KAMATOURS D.O.O.
KAMELEON Z & S D.O.O.
KAMNOLOM VERD D.O.O.
KANDIT EDA D.O.O.
KARAT D.O.O.
KASAČ D.O.O.
KASIOPEJA D.O.O.
KATICA D.O.O. V LIKVIDACIJI
KD ŽENSKI PEVSKI ZBOR
KEFO, D.D. LJUBLJANA
KELENC D.O.O.
KEMOTOP D.O.O.
KENDO ZVEZA SLOVENIJE
KEO D.O.O. LJUBLJANA
KGZ POSTOJNA SINDIKAT NEODVISNOST
KICK BOXING KLUB MIRAGE
KIF KIF D.O.O.
KIRURŠKI SANAT. ROŽNA DOLINA D.D.
KITCHEN STUDIO ITC D.O.O. V STEČAJU
KK D.O.O.
KLASIK J&B. ADAMOVIČ IN BAŠA AB.
KLASSIK D.O.O.
KLER D.O.O. KOPER

Transakcijski račun v banki

10100-0035472798
03135-1000015714
02045-0051069430
03100-1000023346
02923-0051024274
02923-0014437232
03106-1000014322
02922-0020057073
03139-1000009989
02085-0016868277
10100-0035317695
10100-0035443116
01502-0007300052
04515-0000662630
05100-8010508002
07000-0000492074
02241-0050964572
02222-0086444902
03182-1000006330
03160-1000029815
03106-1000014128
03134-1000008294
02970-0019631898
02970-0020299064
02059-0050748644
04515-0000682127
02033-0056065421
02054-0017951055
05100-8000032002
10100-0035429924
07000-0000750191
14000-0544638495
04515-0000682612
05100-8010476768
02013-0014880395
18300-0015498920
02058-0013920024
02053-0089330106
02085-0015332088
02970-0013002821
10100-0035494914
03151-1000008140
03151-1000008043
06000-0521807143
05100-8010504316
05100-8010511785
04202-0000677385
02085-0018134127
02038-0018668184
02923-0051892230
03118-1000010436
04515-0000682224
04515-0000680963
02340-0013332839
05100-8010508972
04750-0000676141
10100-0035428275
02033-0035830736
02340-0011626318
03182-1000006815
10100-0035429245
14000-0143175768
03150-1000011875
05100-8010510330
02923-0016422143
03128-1000019840
02059-0012235764
02056-0012031338
02014-0013358610
02236-0013296807
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KLIMA PETEK D.O.O.
KLINEX D.O.O.
KLJUČAV. ATM ROKAVEC & CO. D.N.O.
KLUB LARINGERKTOMIRANIH INVALIDOV
IN ONKOLOŠKIH BOLNIKOV
NA ŠTAJERSKEM
KLUKEJ IN PARTNERJI D.N.O.
KMETIJSKA ZADRUGA VINOGRADI
KMN BRANIK TALCI
KNSS NEODVISNOST SINDIKAT
DRUŽBE EMO ORODJE IN NAPRAVE
KNSS SINDIKAT DRUŽBE ŽELEZARNA
ŠTORE
KNSS SINDIKAT NEODVISNOST
GORENJSKA PREDILNICA
KNSS-NEODVISNOST MLM
KO – MA D.O.O. KOPER
KOINSTAL D.O.O
KOLESARSKI KLUB ASTRA
KOLESARSKO DRUŠTVO UNI TEAM
KOLOSEJ D.O.O.
KONFED. SIN. PERGAM-SINDIKAT
PODJETJA FORMATISK
KONFEKCIJA JULIJA D.O.O.
KORNI D.O.O.
KOROŠKI PLESNI KLUB KARMEN
KORUM D.O.O.
KOŠARKARSKI KLUB ACADIA EAGLES BLED
KOŠARKARSKI KLUB CELJE
KOŠARKARSKI KLUB, VOJNIK
KOTIN D.O.O.
KOVI INŽENIRING IN STORITVE D.O.O.
KOVINAR D.O.O.
KOVINTRADE ZUNANJA TRGOVINA D.D.
CELJE
KOZINA KRANJ D.O.O.
KOZMETIK D.O.O.
KPT D.O.O.
KRAJCAR D.O.O.
KRANJC RAJKO D.O.O.
KREKOVA BANKA D.D. MARIBOR
KRIMAS D.O.O.
KRISMAR D.O.O.
KRTINA D.O.O.
KSI D.O.O. KRANJ
KTL JELPLAST P.O. V STEČAJU
KTL, NAVITA EMBALAŽA D.O.O. V ST.
KUD FRANC SALEŠKI FINŽGAR
KUD GORIŠKA PALETA
KUD JURIJ FLEIŠMAN BER.-BRINJE
KUD LIPA
KUD MALI VRH NEMILJE – PODBLICA
KUD MESTNA GODBA NOVO MESTO
KUD MESTNA GODBA NOVO MESTO
KUD TABOR VOJŠČICA
KUD UPZ SLOV. EMIL ADAMIČ
KUL. DR. GLEDALIŠKA SKUPINA TALIJA
KULT. ETNOGRAFSKO DRUŠTVO ORAČI
KULTURNO DRUŠTVO MLADIH
“PETROV KLUB” RADOVLJICA
KULTURNO DRUŠ.SVOBODA MENGEŠ
KULTURNO DRUŠTVO GORENJE
KULTURNO DRUŠTVO LUTKOVNO
GLEDALIŠČE
KULTURNO DRUŠTVO MAREZIGE
KULTURNO DRUŠTVO ODMEV BLED
KULTURNO DRUŠTVO PREČNA
KULTURNO TUR. DRUŠTVO VOGRSKO
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FARAL
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
KRVAVEC
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZASIP
KURALT INB D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

03121-1000009610
14000-0567938962
02021-0052097254

03182-1000006427
03118-1000011309
10100-0035409748
04515-0000659235
06000-0146455846
06000-0001632227
07000-0000182256
04515-0000662436
10100-0035495108
10100-0035417605
02044-0012781154
03109-1000006415
02922-0089118260
10100-0035477939
02970-0090400285
02015-0017307916
20470-0035546668
02011-0016381956
07000-0000748542
06000-0041406980
06000-0142079885
02054-0016451241
24300-9002689189
03106-1000013934
06000-0026777537
07000-0000533008
14000-0531906469
04430-0000677174
20470-0065733068
03160-1000030979
01502-0007270079
04515-0000673979
14000-0574538163
05100-8010513046
07000-0000533784
03139-1000008825
02013-0052896344
03128-1000018773
14000-0573144564
02036-0014688857
04515-0000667286
07000-0000533978
02970-0016011955
03150-1000012069
04750-0000658875
02010-0014225792
02140-0052472924
04202-0000675542
03127-1000013875
18301-0019084185
02426-0050419388
03138-1000023715
10100-0035471052
07000-0000750385
02970-0012461658
04750-0000657517
10100-0035402570
07000-0000535336
07000-0000490425
07000-0000054313
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KUZMAN D.O.O. KOPER
KZ PESNICA Z.O.O.
L.I. MARKETING D.O.O. KOPER
LABOD D.D. NOVO MESTO
LADA D.N.O. LJUBLJANA
LA-IN INVALIDSKO PODJETJE D.O.O.
LAMILES D.O.O.
LAMONT D.O.O.
LANCOM D.O.O.
LANČ D.O.O. KOPER
LAPKOVSKI&CO. D.N.O.
LARBO D.O.O
LCI LASER CENTER IZOLA D.O.O.
LEDENI DISKONT, D.O.O.
LEMA PNEUS D.O.O.
LEONARDO D.O.O.
LESKO D.O.O.
LESNINA ZUN. TRGOVINA D.D. V ST.
LI MARKETING D.O.O.
LIBERIUM D.O.O.
LIBERTY GRGIČ & NINČ.D.N.O.
LIBRA D.O.O.
LIFT BEM D.O.O. VELENJE
LIGNEUS D.O.O.
LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ
LIMBUS D.O.O.
LIPA KOSTANJEVICA D.O.O.
LIPIS D.O.O.
LIST EXPOR-IMPORT D.O.O.
LITOSTROJ HOLDING D.D. V STEČAJU
LOKACOM D.O.O.
LOKALNA TUR. ORG. SLOVENSKIH GORIC
LOMA TRADE D.O.O.
LOSTAR D.O.O.
LOVSKA DRUZINA GRADIŠCE
LOVSKA DRUŽINA BUČKA
LOVSKA DRUŽINA CIRKULANE
LOVSKA DRUŽINA FAJTI HRIB RENČE
LOVSKA DRUŽINA FRAM
LOVSKA DRUŽINA MORAVČE
LOVSKA DRUŽINA RADOVCI
LOVSKA DRUŽINA STOL
LOVSKA DRUŽINA TOŠKO ČELO
LOVSKA DRUŽINA VELUNJA-ŠOŠTANJ
LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO
NOVO MESTO
LOŽNICA-KOP D.O.O.
LUMA TRADING D.O.O.
LUNA GRAF D.O.O.
LUTRA INŠTITUT ZA OHR. NAR. DEDIŠČ.
LUŽAR D.O.O.
M & K D.N.O.
M 5 D.O.O.
M FINAM D.O.O.
M&J MARN IN JANJIČ, D.N.O.
M.A.R.S. D.O.O. KOPER
M.H.LARAS D.O.O.
M.POINT D.O.O.
MACUR & MACUR D.N.O.
MAGIM D.O.O.
MAJA D.O.O.
MAJATEX D.O.O.
MAKED. KULTURNO DRUŠTVO BILJANA
MAKLER D.O.O.
MAKO MM D.O.O. LJUBLJANA
MAKRO, D.O.O., LJ.
MAKSIM D.O.O.
MALONOGOMETNI KLUB SIZIF
MAM – MA D.O.O.
MAN&MAJ D.O.O.
MANNERS D.O.O.
MAP D.O.O.
MARES D.O.O.

Transakcijski račun v banki

10100-0035441564
19100-0010031115
10100-0035420903
02970-0011198330
05100-8010474537
02970-0051589712
24302-9004025945
03107-1000008841
04515-0000662242
10100-0035436908
05100-8010498496
02340-0012245372
24600-9003706569
02236-0089409215
10100-0035422455
03138-1000023327
04430-0000661557
02045-0089991941
03131-1000006598
02085-0018549578
02056-0010634829
10100-0035060742
02426-0050583803
02054-0011358450
07000-0000530195
02015-0050281902
02970-0011856669
03171-1000016084
04515-0000667771
05100-8010501697
05100-8010172285
04102-0000667638
03138-1000023618
02379-0015871358
25100-9707112144
02980-0019590668
04202-0000677676
04750-0000680021
04515-0000679993
02044-0017928459
02340-0010933447
03127-1000016106
02032-0018386014
02426-0015728405
02970-0015204333
04430-0000680375
03138-1000023036
05100-8000042478
02059-0050942644
03160-1000030106
05100-8010502473
02043-0014839155
04102-0000657744
02068-0050143408
10100-0035421873
10100-0035470858
02241-0017401117
02426-0050326753
14000-0533170670
04751-0000653588
03100-1000021891
04515-0000680769
03139-1000008340
02970-0010699944
02010-0015864607
33000-3452005824
04750-0000675947
07000-0000750288
03171-1000015211
02085-0016260960
05100-8000103685
10100-0029062844
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MARIBORSKA BORZNOPOSREDNIŠKA
HIŠA D.O.O.
MARIDA D.O.O.
MARIKA-PREMUŠ IN DRUGI D.N.O.
MARIMEX D.O.O.
MARINA D.O.O. LJUBLJANA
MARINI D.O.O. GRAČIŠČE
MARK NOSAN & KUŠAR D.N.O.
MARKETING 3 D.O.O.
MARKING TG D.O.O. MARIBOR
MARMORAL D.O.O.
MAROMES D.O.O.
MARTEX D.O.O. VOLČJA DRAGA
MARTINC D.O.O.
MARUT D.O.O.
MARY D.O.O. LJUBLJANA
MASTAR D.O.O.
MAT D.O.O., LJUBLJANA
MATE-IMPEX D.O.O.
MATIAS D.O.O.
MATKO D.O.O.
MATOM D.O.O.
MAXI TEX D.O.O.
MAXIKONTO D.O.O. KOPER
MAXIMA D.O.O.
MAXINEL D.O.O.
MAXUS D.O.O.
MB BIRO D.O.O.
MD KONTAKT D.O.O.
MDC D.O.O.
MEDIA EST D.O.O.
MEDIA INVEST, KOCMUT IN DRUGI K.D.
MEDIALINK D.O.O.
MEDIAMERC D.O.O.
MEDIAS INTERNATIONAL
MEDICAN NOVO MESTO D.O.O.
MEDICONSIL, D.O.O., CELJE
MEDIPHARM D.O.O.
MEDOB. DRUŠ. CIVIL. INVAL. VOJN MB
MEDVEŠEK PUŠNIK BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA D.D. LJUBLJANA
MEGA D.O.O.
MEGRAD INŽENIRING D.O.O. V STEČAJU
MEITT D.O.O
MES D.N.O
METAKEM D.O.O.
METALEST D.O.O.
METALKA ZASTOPSTVA HOLDING D.D.
METALKA ZASTOPSTVA IPRO D.O.O.
METALKA ZASTOPSTVA MEDIA D.O.O.
METALLUM MONTING VRHOVNIK K.D.
METALNA ECCE D.D.-V STEČAJU
METALNA SENOVO D.O.O.
METRO QUADRO KOPER
METULJ D.O.O. ŠEMPETER
MFC & L D.O.O. LJUBLJANA
MGM D.O.O.
MGM D.O.O.
MGM D.O.O.
MGP D.O.O.
MI KA DO D.O.O.
MICOM D.O.O. V STEČAJU
MICRO S D.O.O.
MICROTEL D.O.O.
MIGMA D.O.O.
MIKLAVČIČ D.O.O.
MILEMA D.O.O.
MIOMETAL D.O.O.
MIRMAT MATIČIČ & CO D.N.O.
MISTAL D.O.O., KRANJ
MISTO D.O.O.
MIT D.O.O.
MITING-MAGNUM D.O.O.

Transakcijski račun v banki

01502-0007280070
04515-0000672815
03122-1000004129
10100-0035422164
17000-0000007894
10100-0035425947
03106-1000015098
24200-9003942964
19100-0010052843
10100-0035337968
03132-1000003639
03130-1009057232
05100-8010491318
33000-5522605169
03160-1000029330
02053-0011186324
06000-0060671568
03134-1007348963
10100-0027199474
02970-0018604862
02056-0017959978
02011-0018427686
19100-0010079227
03122-1000004032
03135-1000015811
02043-0018163151
90672-0000071938
14000-0588410133
02021-0016278161
14000-0141490975
04515-0000676598
05100-8010497235
02236-0011902335
02922-0018214267
14000-0544275327
06000-0058980276
03100-1000023540
04515-0000679605
01502-0007290061
05100-8010499175
10100-0035408487
02340-0012852883
02044-0017595652
04515-0000667868
14000-0536826018
02923-0010711656
02923-0014764219
02923-0017714183
03107-1000008550
03121-1000009707
02980-0050986367
10100-0035421291
05100-8010496168
05100-8010499466
04750-0000657905
05100-8010502667
14000-0543344418
05100-8000068377
02010-0013601597
02045-0050282566
14000-0566096350
02059-0018086125
18301-0013247889
02236-0050928248
14000-0590020430
05100-8000042187
02053-0050340083
02312-0019497591
02236-0012807927
03171-1000016763
03134-1000007518
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MIVAL D.O.O.
MLADINSKA KNJIGA BIROOPREMA D.D.
MLADINSKI KLUB ŠEMPETER
MLADINSKI SERVIS VELENJE D.O.O.
MM PROJEKT D.O.O.
MOBILIA D.O.O.
MOBIUS COP IN CLANI D.N.O.
MODAN INFORMATIKA D.O.O.
MODEL DESIGN D.O.O.
MODRINA D.O.O.
MODRO D.O.O.
MOGU D.O.O.
MOGUL D.O.O.
MOJA DELNICA BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA D.D.
MOJ-MAJ, D.O.O., IG
MONETA D.O.O.
MORGANTI OIL D.O.O.
MOSQUITO D.O.O.
MOTIP D.O.O.
MOŽIČ D.O.O.
MREŽA TRADING D.O.O.
MREŽO KOVINOPLAST D.O.O.
MTI D.O.O.
MUCH AKADEM D.O.O.
MUHAREMI D.N.O. KOPER
MULLER INTERNATIONAL, D.O.O.
MULLER, DOMŽALE, D.O.O. – V STEČAJU
MULTIMEDIA D.O.O.
N.G.P. D.O.O. ANKARAN
N.G.P. D.O.O. ANKARAN
N. SI NOVA SLOVENIJA,
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA,
OBČINSKI ODBOR PREVALJE
NATALI D.O.O.
NATJA D.O.O.
NEDŽO D.O.O.
NEMET. COM D.N.O.
NEODVISNOST-SINDIKAT LITOSTROJ E.I.
NEON ART D.O.O.
NEP PLEH & ZLATKOV CO. D.N.O.
NET-A D.O.O.
NIFRAM D.O.O.
NIK NAK D.O.O.
NIMFA D.O.O.
NK INDUPLATI JARŠE
NK MARIBOR BRANIK
NK PUBLIKUM CELJE
NOACK&CO. GMBH PO. ČERNELAVCI
NOBILIS D.O.O.
NOBIS D.O.O.
NOCAR D.O.O.
NOGOMETNI KLUB GALEB ANKARAN
NOGOMETNI KLUB GAŽON
NOGOMETNI KLUB LESCE
NOGOMETNI KLUB PODGORJE TENETIŠE
NORDEX DIV D.O.O.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
LJUBLJANA
NOVA PLAST D.O.O.
NOVA SLOVENIJA KLS OO PESNICA
NOVA SLOVENIJA OO RADOVLJICA
NOVICE 92 D.O.O.
NOVINA D.O.O.
NOVOGRAD D.D.
NOVOGRAD D.D.
NOVOLES-NOE D.O.O.
NTT D.O.O.
NUR D.O.O. IZOLA
NUTRILAB D.O.O.
O MARKET D.O.O.
OB. OBRTNA ZBORNICA NOVO MESTO

Transakcijski račun v banki

10100-0035470082
02923-0013131321
05100-8010496362
05100-8010475798
05100-8010505286
10100-0000005621
25100-9708214118
25100-9703054106
10100-0035454465
03135-1000015229
02059-0050800830
04430-0000677271
02426-0051246313
01502-0007310043
02058-0013344523
29000-0055103617
04515-0000656325
02054-0035303094
24401-9004058439
04515-0000679411
02923-0050787497
04202-0000676609
24201-9004105681
27000-0000205430
10100-0035419836
10100-0035438945
10100-0035335446
04515-0000678538
02236-0018949579
10100-0035472216

20470-0090126337
25100-9705775150
02426-0010184564
02010-0051689035
05100-8010498593
05100-8010463479
04515-0000185196
05100-8000099805
03118-1000011503
04515-0000670293
03134-1012414303
02014-0011710386
18300-0010591884
04515-0000680672
02234-0016320007
02340-0051732908
90672-0000075333
02038-0011782154
10100-0035340975
10100-0035497630
10100-0035421485
07000-0000486933
05100-8010501406
03138-1000027110
01502-0007320034
01502-0007330025
05100-8010512464
24100-9004404055
03127-1000017076
05100-8010499563
02426-0019203333
24800-9003963228
02970-0014941269
03150-1000012748
02426-0014542095
10100-0035485311
02056-0089726495
17000-0000062020
02970-0010183225
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OBALNO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO
PARALIZO
OBALNO DRUŠTVO ZA KADROVSKO
DEJAVNOST KOPER
OBLAČILA STESSL D.O.O. – V STEČAJU
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
NOVO MESTO
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA
KRIŽA ŽALEC
OBRAT. VET. AMB. RAKIČAN BELTINCI
OBRT. ZBORNICA METALGRAD Z.O.O.
OGLAŠEVALSKA GALERIJA D.O.O.
OGZ GORNJI PETROVCI
OKAY D.O.O.
O’KEN D.O.O.
OLEPŠEVALNO TURISTIČNO DRUŠTVO
OLIMPEX D.O.O.
OLIMPIA D.O.O.
OMEGA COMMERCE D.O.O.
OMEGA M, ERŽEN & CO. D.N.O.
OMNI D.O.O. LOGATEC
OMNIA D.O.O.
ONIKOS, D.O.O., LJUBLJANA
ONOGOŠT D.O.O.
OO SINDIKATA DELAVCEV UE RUŠE
OOS SLOVENICA ZAV. HIŠA D.O.O.
FIL. KOPER
OPTIMA D.O.O. KOPER
ORACLE SOFTWARE D.O.O.
ORALNO ZDRAVJE D.O.O.
ORGANIZACIJA SINDIKATA
CARINARNICE KOPER
ORLANDO D.O.O.
ORTUS D.O.O.
OSKRA KERTEC D.O.O. V LIKVIDACIJI
OSNOVNA ORGANIZACIJA
SINDIKATA KINOPODJETJA
KRANJ
OSNOVNA ORGANIZACIJA SINDIKATA
VINAKOPER
OVO D.O.O. ANKARAN
OXIS, D.O.O.
P.G.D. JAKOBSKI DOL
PAAM AUTO D.O.O.
PAJO COMMERCE D.O.O.
PAN ELEKTRONIK D.O.O.
PANAX D.O.O.
PANTRANS D.O.O.
PAPIRNICA VEVČE D.D.
PASIVA 2000 D.O.O.
PC MELJE D.D.
PDŽ ŽELEZNIČAR
PEGICA D.O.O.
PENE & CO. D.N.O.
PEPITA D.O.O.
PERKO IN DRUGI D.N.O.
PEROSA D.O.O.
PERSONA D.O.O.
PERSPEKTIVA D.D. BORZNO
POSREDNIŠKA DRUŽBA
PERUTNINA PTUJ D.D.
PETER’S CARDIAL D.O.O.
PETROVIČ IN SIN, D.N.O., LJUBLJANA
PGD BESNICA
PGD DESENCI
PGD DREŠINJA VAS
PGD HAJDINA
PGD IVANJŠEVCI V PREKM.
PGD JEŽICA
PGD MLINO
PGD PODTURN
PGD RAZDRTO
PGD RETEČE

Št.

Transakcijski račun v banki

10100-0035494041
10100-0035477357
03121-1000011453
03150-1000011681
06000-0007474828
02340-0050548053
02373-0016076516
90672-0000075527
02492-0089386971
10100-0035351257
02042-0013365289
02426-0013171485
02056-0090845487
03171-1000001666
19100-0010046635
02053-0014644180
05100-8010502085
02312-0019696538
10100-0035096826
03171-1000015405
04515-0000672621
10100-0035492295
02236-0014955798
29000-0003114042
10100-0035443892
10100-0035428663
27000-0000275464
05100-8010510233
02013-0018189356

07000-0000525636
10100-0035412755
10100-0035484341
02036-0017483718
04515-0000663503
04202-0000234968
10100-0035385692
02068-0011715888
19100-0010062931
02923-0014498051
02923-0012832852
02970-0052643326
04515-0000672330
05100-8010504607
03171-1000015890
05100-8010491415
02059-0018287885
02980-0019399384
04515-0000676986
03138-1000022454
01502-0007340016
29000-0001877583
02012-0017705375
02060-0017557135
07000-0000517779
04202-0000674281
02233-0020010615
04202-0000658470
02340-0013678741
03107-1000009714
07000-0000483829
02970-0013740894
10100-0035485602
03128-1000019937
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PGD ROŽNI DOL
PGD SP. IN ZG. GORICA
PGD SPODNJI BRNIK – VOPOVLJE
PGD SREDNJA VAS V BOHINJU
PGD STOJNCI
PGD STRANJE
PGD TOVAR.DUŠIKA RUŠE
PGD VELIKA VAS
PGD VELIKO MLAČEVO
PHOENIX, ROMIH & CO K.D.
PIB SECURITY, D.O.O. LJUBLJANA
PICOLINO D.O.O.
PICTRO D.O.O.
PIHALNI ORKESTER KOPER
PIKA & CO. D.O.O.
PILOTI KOPER D.O.O.
PIONIR-PLI D.D. V LIKVIDACIJI
PIRC & CO. D.N.O.
PITUS D.O.O.
PIVKA, DRUŽBA POOBLAŠČENKA D.D.
PLAMATIK D.O.O.
PLANKTON D.O.O. KOPER
PLAST-CONSULT D.O.O.
PLAVALNI KLUB LJUBLJANA
PLAVČAK TRANSPORT D.N.O.
PLESKARSTVO D.O.O.
PLEX D.O.O.
PLIMA, D.O.O., ŽALEC
PLUS D.O.O.
PLUTAL D.D. V STEČAJU
PM & A BORZNO POSREDNIŠKA
DRUŽBA D.D. LJUBLJANA
PMM, VRTNARSTVO, D.O.O. VOJNIK
PODVINSKI MK, D.O.O.
POL 3 D.O.O.
POLINA IOURI IATSKO K.D.
POLITEX D.O.O.
POLJE – DOM D.O.O.
POMGRAD D.O.O.
POMIZ P.O. V STEČAJU
PO-MO D.O.O.
POMURKA PREHRANA D.O.O.
POMURKA TRŽENJE D.O.O. V STEČ.
POP D.O.O. VELENJE
PORI D.O.O.
PORSCHE SLOVENIJA D.O.O.
PORTOVAL,NOVO MESTO, D.O.O.
POSLOVNOST URBIČ & CO.
POSTUNIVERSITAS INŠTITUT
POTEZA, BORZNO POSREDNIŠKA
DRUŽBA D.D.
POTISK K.D.
PREGL D.O.O.
PREMO D.O.O. KOPER
PRENOVA D.O.O.
PRESIDENT D.O.O.
PREVENT D.O.O.
PREVOLNIK D.O.O.
PREVOLNIK, D.O.O. CELJE V STEČAJU
PREVOZ D.D. RADLJE – V STEČAJU
PRIMA D.O.O.
PRIMA-ALL D.O.O.
PRIMAVERA D.O.O.
PRIMOR D.O.O. KOPER
PRIMORSKE EKOLOŠKE NAPRAVE D.O.O.
PRIMORSKI FINANČNI CENTER INTERFIN,
BORZNO POSREDNIŠKA
DRUŽBA D.O.O.
PRIMORSKI SKLADI, D.D., KOPER
PRIMORSKI TISK D.D. V STEČAJU
PRINCIP D.O.O
PRINS STORITVE D.O.O.
PRO FORTIS D.O.O.

Transakcijski račun v banki

02430-0016387615
04430-0000666019
07000-0000546976
07000-0000482277
05100-8010499757
02981-0019168378
04515-0000657004
03109-1000006124
02022-0015283571
33000-1590769436
06000-0064513350
18300-0011871605
04515-0000669323
10100-0035454271
25100-9705533135
10100-0035485117
02970-0016059485
05100-8010509845
10100-0035341266
10100-0034728614
18301-0013918353
10100-0035469209
29000-0003245283
10100-0035499473
04515-0000680575
10100-0035486766
02013-0014868367
06000-0077793523
04202-0000666327
05100-8010509069
01502-0007360095
06000-0111628287
02014-0010377897
10100-0035500443
02085-0016430807
33000-5780744285
04202-0000658276
02340-0011119784
05100-8010508293
04515-0000678829
02340-0019844061
02340-0018430383
02426-0014377389
20470-0010753565
29000-0001874479
02970-0012074434
19100-0010077675
10100-0035494526
01502-0007370086
04515-0000657877
03138-1009911216
10100-0035422358
18300-0016485410
03121-1000010968
07000-0000749803
03171-1000015308
06000-0899437455
20470-0014472836
02014-0012192573
10100-0035408584
10100-0000051987
10100-0035496369
04750-0000679148

01502-0007350007
10100-0035372209
10100-0035384237
10100-0035502674
02085-0035293330
03112-1000006074
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PRO TIR D.O.O.
PRO-ARCH D.O.O.
PROBANKA D.D.
PRODUKTIVNOST, D.O.O. LJUBLJANA
PROJEKT NIZKE GRADNJE D.O.O.
PROKOS NOVAK K.D.
PROMAG D.O.O.
PROMEDICO D.O.O.
PROMETAL D.O.O.
PROMETAL D.O.O.
PROMETEJ ART & HOBBY D.O.O.
PROMPTUS D.O.O.
PROSO D.O.O.
PROSPEKTBIRO D.O.O.
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO
GASILSKO DRUŠTVO TOKOS
PROSVETNIŠKO DRUŠTVO DOMINIK
HRIBERŠEK
PROTEX KUNSTELJ IN DRUŽBENIK D.N.O.
PRUDENT D.O.O.
PTUJSKA TISKARNA D.O.O.
PUBLIKUM, BORZNO POSREDOVANJE D.D.
PUHEK D.O.O.LJUBLJANA
PULZ D.O.O. LJUBLJANA
PUPATEX D.O.O.
PUŠNIK & S D.O.O.
QUICKLINE D.O.O.
R & V D.O.O.
R&F CO D.O.O.
RACIO PLUS D.O.O.
RADIO KLUB ISKRA PREKOPA
RADIO SLOVENSKE GORICE D.O.O.
RAF D.O.O.
RAKOVC MIN D.O.O. KRANJ
RAM 2 D.O.O.
RAMČILOVIČ & CO. D.N.O.
RASS DREKIĆ& CO. K.D., LJ.
RASTODER D.O.O.
RATITOVEC ŽELEZNIKI P.O. – V STEČAJU
RAVNJAK D.O.O.
RAZVOJNI CENTER D.O.O
RAZVOJNI ZAVOD D.D.
RAZVOJNO RAZISKOVALNI ZAVOD 2010
RC PLAN M D.O.O.
RC ŠLIBAR M & K D.N.O.
REAL, KRANJ
REBUS D.O.O.
RECENT D.O.O. KOPER
REECO D.O.O.
RELAX D.O.O.
REMONT AVTO D.O.O.
REMOS D.O.O.
RIBIŠKA DRUŽINA
RIBIŠKA DRUŽINA KOSTANJEVICA
RIKO D.O.O.
RIKO HIŠE D.O.O.
RINGER D.O.O.
RIPRO D.O.O. VELENJE
RIZLA D.O.O.
RLS D.O.O.
ROHDE & SCHWARZ OSTERREICH
PREDSTAVNIŠTVO LJUBLJANA
ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE
ROMER – CONSULTING D.O.O.
ROPEN D.O.O.
ROSANA D.O.O.
ROTARY KLUB NOVO MESTO
ROTO D.O.O.
ROYAL INTERIER D.O.O.
RR D.O.O.
RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. N.G.
RUDMAN D.O.O. LJUBLJANA
RUDNIDIS D.O.O.

Transakcijski račun v banki

02054-0035274673
03121-1000010871
01502-0007380077
02085-0014306410
24201-9003328129
02059-0035152402
29000-0002019979
18303-0054000207
02085-0019422578
10100-0000037825
02085-0016033786
02056-0012274711
03102-1000006564
14000-0500313084
07000-0000521271
06000-0007760784
05100-8010477156
07000-0000064789
04202-0000230215
01502-0007390068
02045-0016225963
17000-0000049798
03106-1000013837
03130-1000004998
03109-1000006027
27000-0000056729
02053-0035468431
02044-0089054485
02988-0010010362
04515-0000665443
03160-1000030397
07000-0000458415
03100-1010732243
02053-0052385328
02045-0091083870
14000-0566407138
07000-0000739133
20470-0018107135
04515-0000659429
03131-1000006016
02379-0053886143
03118-1000011018
02085-0050163624
03138-1000023909
14000-0540677306
10100-0035421097
03121-1000010580
03125-1007260358
29000-0003222973
02045-0051675971
02340-0017932870
02988-0015104511
02923-0014547424
02923-0014261662
03160-1000029621
05100-8010506741
25100-9709195176
05100-8000035979
29000-0003213079
03176-1000007012
04515-0000678441
03107-1000008938
03138-1000024685
02970-0020297221
04515-0000664376
03134-1000008003
05100-8010497041
04750-0000680215
02430-0019717334
02922-0052236823

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe
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RUDNIDIS D.O.O.
RUDNIMMO D.O.O.
RUGBY FOOT. CL. KOLINSKA BEŽIGRAD
RUGBY ZVEZA SLOVENIJE
S&M D.O.O.
S&R KRALJ D.N.O.
SABA D.N.O. GAŽON
SACOM ENGINEERING D.O.O., KOPER
SADEK D.O.O.
SAJAMA D.O.O.
SAKAN DRAGAN-NEW MOMENT D.O.O.
SALCO D.O.O.
SALEN D.O.O.
SALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK VELENJE
SALIRE D.O.O.
SALKIČ IN DRUŽBENIK D.N.O.
SALUS D.D.-SINDIKAT PODJETJA
SAMOSTOJNI SINDIKAT DELAVCEV
KONTROLE LETENJA RS
SAN 21 D.O.O.
SAN REMO D.O.O.
SARA D.O.O.
SARIKO, D.O.O., LJUBLJANA
SAŠA D.O.O.
SAŠA D.O.O. LJUBLJANA
SATURNUS EMBALAŽA, D.D.
SATUS Z.B.O.
SAVA D.O.O.
SAWAL D.O.O.
SAW-SUN AIR WATER
SAYONARA D.O.O.
SB & CO D.O.O.
SCT D.D., LJUBLJANA
SEMA AVMEDOVSKI IN DRUŽBENIK K.D.
SEMY, D.O.O. LJUBLJANA
SENČILA RA D.O.O.
SENI D.O.O.
SEPING D.O.O. V STEČAJU
SEPROTRG D.O.O., LJUBLJANA
SERVITEC D.O.O.
SEVNICA COM Z.O.O.
SFINGA D.O.O.
SGP KOGRAD GP STAVBENIK
PREVALJE – V STEČAJU
SI. MOBIL D.D.
SIDRO D.O.O.
SIGI D.O.O.
SIMBEX – RAHONC IN OSTALI D.N.O.
KRANJ
SIMFONIČNI ORKES. DOMŽALE-KAMNIK
SIMING D.O.O.
SIMING, PODJETJE ZA ZUNANJO
IN NOTRANJO TRG. D.O.O.
SIN. DRUŽ. CBT, INŽ. NIDO, IPO IN TERLEP
SIND. DEL. V ZDR. NEGI SE BOLNI. PTUJ
SIND. IGRALN. DELAV. SL. ENOTE MB
SIND. PODJ. OFSET TISKARNA MEDVO.
SIND. ZAVODA MD MALČI BELIČEVE
SIND. ZDRAV. SPLOŠ. BOL. ŠEMPE. FIDES
SIND. ZDRAVSTVA IN SOC. VAR. SB N.M.
SIND. DEL. OKR. IN OKRAJ. SODIŠČA V MB
SIND. DEL. OBM. ORG. SIND. LJ
IN OKOLICE
SIND. MK TISKARNA – PERGAM
SIND. PODJ. TRANSPORT SERVIS
SINDIKALNA ENOTA JZ BGP KRANJ
SINDIKALNA ENOTA ZD ŠMARJE
PRI JELŠAH
SINDIKALNA SKUPINA ZVKDS, OE N.G.
SINDIKALNI ODB. SVIZ ŠCPE IN TELEK.
SINDIKAT AGENCIJE RS ZA PLAČILNI
PROMET, PODRUŽNICA POSTOJNA
SINDIKAT DEL. ZPIZ OE KOPER

03100-1061176511
02922-0035068211
02044-0019593076
02043-0050692489
05100-8010460763
29000-0003140329
10100-0035465426
03135-1000014647
04430-0000398105
05100-8010471239
02011-0014089943
02922-0016306859
05100-8000032972
03176-1000007109
10100-0035401697
03160-1000030494
05100-8010504025
03138-1000024006
03150-1009861837
03121-1000009804
05100-8010501891
02085-0019099471
02980-0010730785
02033-0016191631
10100-0011625251
05100-8010499854
03106-1000014904
14000-0561576344
10100-0000044518
02222-0010227540
10100-0035407808
02923-0017807109
05100-8010504898
02044-0011779920
03103-1000011947
25100-9702409153
02342-0052228674
02010-0012000418
10100-0035486087
03128-1000018967
02222-0010711473
20470-0014661404
10100-0034665661
02980-0012361549
02053-0016815234
07000-0000748639
18300-0018540452
05100-8000050335
02340-0015630090
02980-0019501331
04202-0000672050
04750-0000680409
02021-0019926816
02222-0010879671
04750-0000678372
02970-0012450988
04515-0000681060
05100-8010464546
02011-0013283873
02982-0050733487
05100-8010506062
06000-0350010152
04750-0000680118
02011-0015178089
10100-0035485990
10100-0035502869
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Št.
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SINDIKAT DEL. TR. SLO. VTG POTROŠN.
02340-0018848356
SINDIKAT DELAVCEV OSNOVNE
ŠOLE STANE ŽAGAR KRANJ
07000-0000512735
SINDIKAT DELAVCEV SGP GORENJC D.O.O. 03127-1000015912
SINDIKAT DRUŽBE KRISTAL MARIBOR D.D. 04515-0000673688
SINDIKAT ELEKTRO GORENJSKA
07000-0000512929
SINDIKAT INPLET PLETIVA D.D.
02379-0010642476
SINDIKAT KMEČKA ZADRUGA
02982-0012967410
SINDIKAT KMETOV SLOVENIJE
19100-0010063804
SINDIKAT KRUH-PECIVO D.D. MARIBOR
04515-0000673106
SINDIKAT KULT. IN UMETN. USTVARJ.
02222-0035535131
SINDIKAT KŽI KK TOVARNA KRMIL
04202-0000674669
SINDIKAT KŽI KK VINAR. SL. GOR- HALOZE 04202-0000674766
SINDIKAT KŽI KMETIJSTVO KK DR. POLJE 04202-0000674863
SINDIKAT LEK
02923-0013560740
SINDIKAT LEKARNE KRŠKO
02980-0014924580
SINDIKAT LOTERIJE SLOVENIJE
05100-8010512561
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE APAČE
02341-0018169307
SINDIKAT OŠ VRANSKO – TABOR
06000-0016014805
SINDIKAT PODJETJA GORIŠKI
VODOVODI-NEODVISNOST
KNSS NOVA GORICA
14000-0596266842
SINDIKAT PODJETJA HMEZAD
EXPORT-IMPORT
06000-0007483752
SINDIKAT PODJETJA LIKO LIBOJE
06000-0007490057
SINDIKAT PODJETJA MAPETROL D.O.O.
04515-0000659041
SINDIKAT PODJETJA MERCATOR –
KŽK KMETIJSTVO D.O.O. KRANJ
07000-0000508370
SINDIKAT PODJETJA PRALNICA
04870-0000678603
SINDIKAT PODJETJA TRANSPORT
02982-0016515864
SINDIKAT PODJETJA ZLATI GRIČ,
SLOVENSKE KONJICE
06000-0113770047
SINDIKAT PODJETJA-LIZ INŽENIRING
03170-1000007112
SINDIKAT SIFARM KOROŠKA LEKARNA
RAVNE NA KOROŠKEM
20470-0089798671
SINDIKAT SKEI SIND. PODR. AR AVTO
02341-0015543420
SINDIKAT SOČA D.D. KOPER
10100-0035423328
SINDIKAT SREDNJA STROJNOKOVINARSKA
ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM
20470-0018355843
SINDIKAT SREDNJE STROJNE ŠOLE
ŠTORE
06000-0007799293
SINDIKAT STANOVANJSKEGA PODJETJA
SIPRO ŽALEC
06000-0114191027
SINDIKAT TERME ČATEŽ
02373-0011553891
SINDIKAT TPV-TREVES NOVO MESTO
02970-0053786568
SINDIKAT TVI MAJŠPERK
04202-0000674572
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA
IN ZNANOSTI, GLASBENA ŠOLA
POSTOJNA
10100-0035486572
SINDIKAT ZAVODA DOM UPOKOJENCEV
06000-0014395293
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA
VARSTVA SLO V ZAVODU RS
ZA ZAPOSLOVANJE
14000-0115651921
SINDIKAT ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
CELJE
06000-0026749019
SINDIKAT ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
04202-0000673893
SINED D.O.O. GERLINCI
02340-0010927821
SINERGY PODJ. ZA TK D.O.O.
02924-0035824034
SING INGENERING D.O.O.
03171-1000016375
SINTAL-EKO D.O.O.
29000-0055108758
SIPOM D.O.O.LJUBLJANA
02045-0014679104
SIPRONIKA D.O.O.
02053-0019664706
SIPRONKA D.O.O. LJUBLJANA
05100-8000054603
SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
01502-0007400059
SKEI – SINDIKAT PODJETJA TKM SEŽANA 10100-0035496078
SKEI ADK D.O.O.
04515-0000665928
SKEI KONFE. SINDIK. PODRUŽNIC RUŠE
04515-0000657198
SKEI SINDIKALNA PODRUŽNICA SŽ RAVNE 20470-0011116733
SKEI SINDIKAT SOP IKON
02988-0019794752
SKEI SL SIND. KO-OP,MOJSTRANA
05100-8010500048
SKL TRG KOMANDANTA STANETA 6
02222-0051084910
SKLAD DELA KOROŠKE
25100-9706843120
SKLAD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV
02922-0010128638
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SKRIPTORIJ KA – HIŠA ODPRTIH VRAT
RADOVLJICA D.O.O.
SKRT ZDRAVKO IN SUZANA D.N.O.
SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV
STANOVANJSKE STAVBE
SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV
STANOVANJSKE STAVBE
SKUPNOST ETAŽNIH LSTNIKOV
GRADIŠČE S.L.
SKUPNOST LASTNIKOV BRATOVŽEVA
PLOŠČAD 35 IN 37
SKUPNOST LASTNIKOV STANOVANJ
TREBINJSKA 10-12
SKY +, D.O.O.
SL. FILHARMONIJA SINDIKAT GLOSA
SLAMIČ D.O.O.
SLAMNIK D.O.O.
SLAVISTIČNO DRUŠTVO KOPER
SLAVNIK INTERNATIONAL D.O.O.
V STEČAJU
SLAVNIK MESTNI PROMET OBALE
V STEČAJU
SLAVNIK-LINIJSKI PROMET D.D. V STEČAJU
SLO. DRUŠTVO ZA UMETNO INTELIG.
SLOKAR ENGINEERING D.O.O.
SLONETH D.O.O.
SLOV.DRUŠTVO ZA PRAVICE ŽIVALI
SLOVENICA D.D. FIL.NOVA GORICA-KP
SLOVENICA D.D. FIL.NOVA GORICA-KSŽZ
SLOVENICA D.O.O
SLOVENICA DD FILIALA LJ KP
SLOVENICA DD FILIALA LJ KSZŽ
SLOVENICA DD LJUBLJANA KP
SLOVENICA DD LJUBLJANA KPŽZ
SLOVENICA DD LJUBLJANA KS FOND POL.
SLOVENICA DD LJUBLJANA KSPOK-PN-S01
SLOVENICA DD LJUBLJANA KSŽZ
SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA D.D.
SLOVENSKA ZADRUŽNA KMETIJSKA
BANKA D.D. LJUBLJANA
SLOVENSKE ŽELEZARNE – LIVARNA D.O.O.,
V STEČAJU
SLOVENSKE ZELEZARNE – ZICNA D.O.O.
SLOVENSKO DR.FARMAKOLOGOV
SLOVENSKO HOMEOPATSKO DRUŠTVO
SLOVIMMO HOLDING
SMART & ESCARGO D.O.O.
SMEH D.O.O.
SMELT D.D.
SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR
SNAGA D.O.O.
SNEDIC GORIČE D.O.O.
SOLARA D.O.O.
SONČNI ŽAREK D.O.O. PODBLICA
SOPHOS D.O.O.
SOTRADE D.O.O.
SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ
DUŠEVNO PRIZADETIM
S-PAR D.O.O.
SPORT MAN D.O.O.
SPORT-R TRGOVINA D.O.O.
SRBSKO KULT.PROSV.DRUŠTVO
SVETI SAVA
SRC FIS D.O.O.
SROG D.O.O. LJUBLJANA
STADOR AC D.O.O.
STANOVANJSKA ZADRUGA GORICA Z.O.O.
STANOVANJSKO OBRTNA ZADRUGA
STARMARK, D.O.O. KOPER
STEČ.MASA METALKA D.O.O. V STEČAJU
STEČ.MASA SMELT INTERN.D.D.
V STEČAJU
STEČAJNA MASA HOTEL LOVEC

07000-0000480725
10100-0035409651
03100-1000021988
03100-1000022667
05100-8010506547
03102-1000005691
03102-1000006273
02015-0035035830
02017-0013065620
02222-0012606077
10100-0035421970
10100-0035428372
10100-0035262114
10100-0035262211
10100-0035262405
02053-0012618238
05100-8010510427
03106-1000014613
04750-0000675850
04750-0000681573
04750-0000681767
02010-0011446451
19100-0010078257
19100-0010078354
19100-0010015692
19100-0010076026
19100-0010075929
19100-0010075735
19100-0010076123
02923-0016821492
01502-0007410050
03118-1000011406
25100-9707217152
02012-0011497957
04515-0000677568
02922-0088954136
17000-0000004596
27000-0000249565
02922-0017219585
03134-1000007712
05100-8010486080
05100-8010503055
03178-1000004489
05100-8010506256
02970-0013193717
03100-1000022182
10100-0035496175
29000-0003096092
02426-0016287028
03160-1000030009
05100-8010512173
05100-8010512076
05100-8010507711
02970-0018885483
14000-0524366174
10100-0035494817
02236-0019428468
05100-8010508681
05100-8010508875
03139-1000013190
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STEP BY STEP D.O.O.
STERNUM D.O.O.
STIKALO D.O.O.
STILLMARK, D.O.O., LJUBLJANA
STOL MIZARNA D.O.O.-V STEČAJU
STOL PISAR. SISTEMI D.O.O.-V ST.
STOL PRODAJA D.O.O. V STEČAJU
STOL SLOGA, D.O.O. V STEČAJU
STRABAG GRADBENE STORITVE D.O.O.
STREET D.O.O.
STRELSKA DRUŽINA ANKARAN
STRELSKI KLUB PTUJ
STRENG, D.O.O.
STUDIO COTIČ-TROJER IN OST. D.N.O.
STUDIUM D.O.O.
SUMONT D.O.O.
SVETL. NAPISI & DES.KASTELIC D.O.O.
SVIZ OO NOVO MESTO
SVIZ OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA
SVIZ OŠ FRANCETA BEVKA
SVIZ SINDIKAT SRE. T. IN ZŠ N. MESTO
SVIZ SINDIKAT SREDNJE BIOTEHNIČNE
ŠOLE KRANJ
SVIZ SINDIKAT ZAVODA OSNOVNE ŠOLE
HELENE PUHAR
SVIZ VRTCA TEZNO
SVIZ VVZ STUDENCI
SVIZS OSNOVNA ŠOLA POLZELA
SWIETELSKY D.O.O.
SYSLAB D.O.O.
SŽ-KOPO D.O.O. V STEČAJU
SŽ-Ž.GRADBENO PODJETJE D.D.
ŠAHOVSKI KLUB BRNIK
ŠAHOVSKI KLUB IMPOL
ŠAHOVSKI KLUB RUDAR MEŽICA
ŠAHOVSKO IN GO DRUŠTVO MURGLE
ŠALAMUN-ŠALAMUN&CO D.N.O.-V STEČ.
ŠALEŠKA OBM. BALINARSKA ZVEZA
ŠARKAN TRANS, K.D.
ŠD GORENJSKI TISK
ŠD ISKRA STEGNE TENS
ŠD LJUBLJANA ŠIŠKA
ŠD MAJŠPERK
ŠD REPNJE-DOBRUŠA
ŠMID -ST-INŽENIRING D.O.O.
ŠOSTER IN DRUŽBENIKI D.N.O.
ŠOU ŠPORT
ŠPOR.DRUŠ.ŽELEZ.KOŠARK.KLUB MB
ŠPORTNA ZVEZA VELENJE
ŠPORTNI KLUB TAMAR
ŠPORTNO DRUŠTVO BOOM
ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO
BOŠAMARIN
ŠPORTNO DRUŠTVO CEREJA
ŠPORTNO DRUŠTVO GRADIANT
ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠENICE
ŠPORTNO DRUŠTVO KRIŽNI VRH
ŠPORTNO DRUŠTVO KROPA
ŠPORTNO DRUŠTVO MAROF
ŠPORTNO DRUŠTVO MAVRICA
ŠPORTNO DRUŠTVO RUŠE
ŠPORTNO DRUŠTVO SENICA
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTJANE
ŠPORTNO DRUŠTVO TEXAS ŠEBRELJE
ŠPORTNO DRUŠTVO TRTA SV. ANTON
ŠPORTNO DRUŠTVO UTRIP MARIBOR
ŠPORTNO DRUŠTVO ZAPOSLENIH
NA UNIVERZI V LJUBLJANI
ŠPORTNO DRUŠTVO ŽABNICA
ŠRAH & CO D.O.O.
ŠRD “ŠPORTKA”
ŠTRUKELJ MIT D.O.O.
T &T AOP D.O.O.

Transakcijski račun v banki

03138-1000024297
10100-0035482983
05100-8010483170
06000-0065240753
02085-0054003563
02085-0089101558
02045-0051333561
10100-0035330887
29000-0003250036
02022-0019669329
10100-0035457666
04202-0000663417
10100-0035424880
02085-0035264909
04515-0000662824
07000-0000458221
02045-0017524696
05100-8010504219
07000-0000567443
02011-0017754118
02970-0018752690
07000-0000506042
07000-0000506527
04515-0000679217
04515-0000669517
06000-0006694075
29000-0003252655
03139-1000012511
02045-0051890244
02923-0011998361
07000-0000748348
04430-0000667377
20470-0050411239
27000-0000274785
04515-0000662339
02426-0051931812
06000-0142935328
05100-8010511591
02033-0012865695
02013-0018896292
04202-0000668849
02033-0050648165
02053-0017478132
06000-0108009120
02010-0089732047
04515-0000670972
03176-1000006915
07000-0000507982
25100-9709122135
10100-0035497824
10100-0035481722
03171-1000015987
24800-9004312622
04430-0000668347
07000-0000476651
03150-1000013427
03135-1000015617
04515-0000663018
03138-1000018870
10100-0035459994
04752-0000673230
10100-0035495690
04515-0000671069
03100-1000022085
07000-0000503132
27000-0000113862
02013-0016449952
02241-0052879546
02980-0016747598
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T&B D.O.O.
T.R. D.O.O.
TAG D.O.O.
TAHOGRAF D.O.O.
TAJČBIRT D.O.O. ŠEMPETER
TALOS INTERNATIONAL D.O.O.
TAP “F”
TAPETDEKOR, D.O.O., LJ.-V LIKVIDACIJI
TAVI D.O.O.
TECO D.O.O.
TEHNOCOMERC D.O.O.
TEHNOSERVIS D.O.O.
TEHNOTEC CO. D.O.O.
TEHNOUNION AS D.O.O.
TELCON, D.O.O. CELJE
TELE TV D.O.O. KRANJ
TELEVIDEO D.O.O. LJUBLJANA
TENIS KLUB CIRKOVCE
TENIS ŠMARTNO D.O.O. LJUBLJANA
TENIŠKO, NAMIZNOTENIŠKO,
BADMINTON IN SQUASH
DRUŠTVO MURGLE
TENS TRADE D.O.O.
TERACERSTVO IN KAMN. TRG. DOO
TERASA D.O.O.
TERME PTUJ D.O.O.
TERNA D.O.O.
TETRAGRAMMATON D.O.O.
TEXCO, D.O.O. ŠKOFJA VAS
TGM-AKVARIUS D.O.O.
THERMOVOD D.O.O.
TIA NOVO MESTO D.O.O.
TIGGA D.O.O.
TIM OPARA K.D.
TIMA HOLDING D.D.-V STEČAJU
TIMOTEJ PTUJ DRUŠ. ZA IZBOLJ. KVA. ŽIV.
TIMOTEJ-ORMOŽ, DRUŠ. ZA IZB. KVA. ŽIV.
TINEX VZDRŽEVANJE D.O.O.
TINTA D.O.O. PORTOROŽ
TIP D.O.O.
TIPING D.O.O.
TIPO D.O.O.
TIPS D.O.O.
TISAJ KLIMATIZACIJA D.O.O.
TISK 3 KRANJ D.O.O.
TISK A.M. D.O.O.
TISKARNA FORMATISK D.O.O.
TISKARNA VEK D.O.O.
TISKARNA VEK D.O.O.
TIZA D.O.O.
TOBO’S D.O.O.
TOKIS D.O.O. V STEČAJU
TOMI TRADE D.O.O.
TOMOS D.O.O.
TONEKS D.O.O.
TONI BRANKO S.P., AVTOPREVOZNIK
TONKA D.O.O.
TOP MARK, D.O.O. ŽALEC
TOP-KARD, D.O.O.
TORREX PHARMA D.O.O.
TOSJA D.O.O.
TOTI&SMARAGD D.O.O.
TPC LIVADE D.O.O.
TRADEX D.O.O. KRANJ
TRADEX D.O.O.LJUBLJANA
TRANSPORT D.D.
TRANSTRADE D.O.O.
TRANSVIL D.O.O.
TREMEX KAFOL D.O.O.
TRGOLES, MEDNAR. TRG. ZAST. D.O.O.
TRGOMOTO D.O.O.
TRGOVINA P&R D.O.O.
TRI – EX D.O.O.

Transakcijski račun v banki

10100-0035469112
29000-0055072868
10100-0000023275
14000-0538089831
17000-0000068325
10100-0035486281
29000-0003036054
02053-0090317275
02053-0011058381
03150-1000011584
04515-0000665055
02970-0017147243
06000-0505574193
05100-8010512270
06000-0085132931
07000-0000505266
02010-0013287414
04202-0000656433
02032-0015860134

27000-0000274882
05100-8010503152
02340-0017611121
03138-1000027207
04202-0000660895
02234-0015215371
02053-0011170998
06000-0084385740
04515-0000664473
02018-0010209309
02970-0012001296
10100-0029023656
03106-1000015195
04515-0000680866
04103-0000661187
04103-0000664291
24400-9004248414
10100-0035486475
05100-8010510718
02496-0011186927
02233-0013380956
03138-1000022939
04515-0000669711
03138-1000022163
02010-0018377780
10100-0035416635
10100-0000039668
03135-1005763837
25100-9705732179
05100-8010498787
05100-8010508584
02032-0011008194
14000-0146858858
02013-0014370078
06371-0920029060
05100-8010483267
06000-0115780954
02340-0013955191
29000-0001900960
05100-8010511106
03171-1000015114
02236-0015892042
05100-8000080405
05100-8000040247
02980-0010028796
02923-0013422224
05100-8010486177
02970-0016684456
02496-0013769843
02980-0015642768
03138-1000022260
02011-0013943376
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Transakcijski račun v banki

TRI ZALETEL IN OSTALI D.N.O.
TRIAS D.O.O.
TRIGLAV DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE
D.O.O. LJUBLJANA
TRINIT D.O.O.
TRITRADE D.O.O., MEDVODE – V STEČAJU
TRMIN D.O.O.
TRNOVEC CO STORITVE D.O.O.
TROBIŠ FAMILY K.D.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOPER
TURISTIČNO DRUŠTVO POLJANA
TURISTIČNO DRUŠTVO SLAVNIK
TURISTIČNO KULT. DRUŠ. ROVA
TUTI – FRUTI NAKLO D.O.O.
TVD PARTIZAN DOMŽALE
U.S.M. D.O.O.
UFM-UVERA D.O.O.
UNILES TRGOVINA D.O.O., DOBROVA
UNIMETAL D.O.O.
UNINENT D.O.O.
UNISEL D.O.O.
UNIVERZAL COMMERCE D.O.O
UNIVIT HOLDING D.D. LJUBLJANA
UNIVIT HOLDING D.D. LJUBLJANA
URADNI LIST
URBANA D.O.O.
URBANA KOČAR IN KOČAR D.O.O.
USNJEPLAST D.O.O.
USTANOVA AJDA FUNDACIJA
UTRIP ŠENTJERNEJ D.O.O.
UTRIP ŠENTJERNEJ D.O.O.
UVERTURA D.O.O.
VALON, DOBROSH IN
DOBROSH D.N.O.
VAMA TRADE POVŠIČ & CO D.N.O.
VAMIT D.O.O.
VAP TEHNIKA D.O.O.
VARGAS D.O.O. HRVATINI
VARIKS D.O.O.
VARJAČIĆ IN PAVIĆ, D.N.O.
VAVTAR INŽENIRING D.O.O.
VEDRIALP D.O.O.
VELANA D.O.O.
VELETRONIC D.O.O.
VEMATIC D.O.O.
VENETICOM D.O.O.
VENTES D.O.O.
VERIGA D.O.O. LESCE – V STEČAJU
VERITAS B.H. BORZNO POSREDNIŠKA
HIŠA D.O.O.
VERSAL D.O.O.
VETERINA NOVO MESTO D.O.O.
VF ELEKTRONIKA D.O.O.
VGI, D.O.O.
VIASPOL D.O.O.
VI-DA STUDIO D.O.O.
VIDEM CELULOZA D.O.O.-V STEČAJU
VIKTOR D.O.O.
VILDI, D.O.O. CELJE
VILJU TRADE D.O.O.
VIMAR D.O.O.
VIMAR GROUP D.O.O.
VIMAR PLAST D.O.O.
VIPREH D.O.O.
VIPSO D.O.O.
VIS A VIS D.O.O.
VISSPUOR, D.O.O. LAŠKO
VITA SANA D.O.O.
VITT-ŠTIBLER & CO. K,D,
VIVERA MENGEŠ, D.O.O.
VOČAR D.O.O.
VODI GORICA D.D. KROMBERK
VODI GORICA D.D. KROMBERK

05100-8010506159
02222-0016549418
01502-0007420041
02085-0015341885
10100-0035394422
04515-0000225354
02059-0017182279
02233-0088462157
10100-0035420030
05100-8010501794
10100-0035492489
18304-0050380118
07000-0000048590
18303-0019339391
03160-1000029136
03121-1010722096
02053-0051406695
04430-0000677077
05100-8000017258
14000-0537395602
02054-0012843132
03100-1000025771
10100-0035205272
02922-0011569767
14000-0557832920
02426-0017280890
05100-8010490930
19100-0010065065
03150-1000013039
02970-0012591638
02053-0014490629
10100-0035483662
03130-1000052289
25100-9702236105
24100-9004032642
02236-0013400112
90672-0000075624
06000-0114955581
03100-1011095702
14000-0580174542
04515-0000676307
03121-1000010677
24302-9003992092
03102-1000006758
03133-1000002232
07000-0000750482
01502-0007430032
02019-0050833151
02970-0050894707
07000-0000496051
02923-0010572558
03118-1000010727
02053-0016260782
02980-0010542508
03179-1000008902
06000-0092693014
03138-1000023812
10100-0000036370
10100-0000036467
10100-0000035885
02980-0015689716
02980-0015499984
19100-0010065550
06000-0061969816
02013-0035123713
03103-1000012141
02085-0016564376
27000-0000073122
14000-0506799571
02241-0016466231
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VODOVODI IN KANALIZACIJA
NOVA GORICA D.D.
VOKIČ & MALIĆ D.N.O.
VOMI D.O.O.
VP-FLEX D.O.O.
VRTNARSTVO D.O.O. STRAŽA
VT-TRADE, TINA IN VANJA CVAR
VUKOSAV & CO. K.D.
WATS SPORT SERVIS, D.O.O.
WEBER WERA’S D.O.O.
WELL D.O.O.
YIMHOL D.O.O.
Z.P. MLADINE JOSIP PRAŠNIKAR
ZADRUGA BRANA Z.O.O.
ZAGOPS TRZIN D.O.O. V STEČAJU
ZALOŽBA CF.
ZALOŽBA QUATRO D.O.O.
ZALOŽBA ROTIS D.O.O.
ZALOŽBA VIJA D.O.O.
ZARO D.O.O. KOPER
ZAVAR. TRIGLAV OE TRBOVLJE-D
ZAVAR. TRIGLAV OE TRBOVLJE-Ž.
ZAVAROVALEC PLUS, D.O.O.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
OE KRANJ – NEŽIVLJENSKA
ZAVAROVANJA
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
OE KRANJ – ŽIVLJENSKA
ZAVAROVANJA
ZAVOD EKODA LJUBLJANA
ZAVOD PPC TEZNO
ZAVOD ZA MLAD. TURIZEM IN ŠPORT
ZB IN UDELEŽENCEV NOB N. MESTO
ZB NOB OBČINE KOPER
ZBORNICA FIZIOTERAPEVTOV SLO.
ZDR.LASTNIKOV GOZ.IN LOV.UPRAV.
ZDRUŽ. ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV
ZDRUŽ.ZASEBNIH ZDRAV.IN ZOBOZDRAV.
ZDRUŽENJE CESTNIH PREVOZNIKOV
ZDRUŽENJE PODJETNIKOV OBČINE
KRANJSKA GORA
ZDRUŽENJE ZA USTANOVITEV
PROSVETNE ZBORNICE
ZDRUŽENJE ZDRAVN. KOLEGIJ LENART
ZDRUŽITVENA CERKEV
ZELENI HIT D.O.O.
ZENER D.O.O.
ZIBRASOFT D.O.O.
ZIR D.O.O. LJUBLJANA
ZIROK D.O.O.
ZKD KUNGOTA, PESNICA, ŠENTILJ
ZKD SLOVENIJE
ZLATI M, PODJETJE TA TRGOVINO
IN STORITVE D.O.O.
ZSČ OZ LJUBLJANA
ZSS OO KOMUNALA
ZSS OO SE ELEKTROPRENOS GORICA
ZSSS OBM. ORG. LJ IN OKOLICE
ZSSS OO SINDIKATOV POSAVJA
ZSSS PODJETJA LES PTUJ
ZSSS SIND. SPLOŠNE BOLNIŠNICE MB
ZSSS SINDIKAT POŠTA SLOVENIJA
PE CELJE
ZSSS SINDIKAT VRTNARSTVO CELJE
ZŠAM PTUJ
ZUPANC IN ZUPANC D.N.O.
ZVEZA DRUŠTEV INVALIDOV MESTA LJ.
ZVEZA DRUŠTEV ZA TEHN. KULTURO
ZVEZA GEODETOV SLOVENIJE
ZVEZA GEOGRAFSKIH DRUŠT. V SLO.
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MO KOPER
ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN NOVO MESTO
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14000-0155014424
10100-0035455435
03170-1000007597
02970-0050244904
02970-0014363246
03131-1000006695
05100-8010497332
06000-0071214013
04515-0000527024
03105-1000003798
10100-0035339035
02010-0014728640
02010-0010992394
02013-0015026768
05100-8010498884
10100-0000038504
03132-1000004609
14000-0566263093
10100-0035402473
26330-0017528607
26330-0015997171
02236-0053992769

07000-0000084771

07000-0000751355
05100-8000065855
04515-0000670681
02222-0013492172
02970-0016235734
10100-0035496660
02013-0014531486
19100-0010066229
04750-0000655674
05100-8010496459
03102-1000006079
07000-0000497215
07000-0000497506
04102-0000655804
10100-0035484438
29000-0001869920
10100-0029019970
07000-0000497797
05100-8010508196
03128-1000019549
04515-0000682903
04515-0000662727
10100-0035395586
05100-8010480066
04750-0000659651
04750-0000677790
05100-8010464643
02980-0011689533
04202-0000673408
04515-0000659138
06000-0014827040
06000-0007742936
04202-0000673505
03127-1000015815
02019-0018361625
02980-0012352431
19100-0010077772
02010-0014166331
02373-0010224797
10100-0035473477
02970-0013170437
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ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN NOVO MESTO
ZVEZA SLO. PODEŽELJSKE MLADINE
ZVEZA SOŽITJE-Z.D.ZA POMOČ D. PRIZ.
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV
SLOVENIJE KGZ POSTOJNA
ZVEZA ŠD SVOBODA
ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE
ZVEZA ZADRUG Z.O.O.
ŽAD-HOČEVAR & CO. D.N.O.
ŽAGA DESIGN ZUPAN IN PARTNER K.D.
ŽANA-PLUS DR. POOB. D.D.
ŽIŽEK D.O.O.
ŽKUD TINE ROŽANC
ŽMITEK IN ODAR D.N.O.
ŽUPNIJSKA KARITAS RADOVLJICA

02970-0014280505
02013-0014842177
02011-0010809694
14000-0143180327
02053-0011958056
05100-8000024242
04515-0000657392
03171-1000016181
03160-1000029524
02233-0089665927
04202-0000660798
05100-8010504510
05100-8010502958
03127-1000016203

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 17. 6 do 23. 6. 2002
so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2547.

Dogovor o politiki plač za obdobje 2002–2004

DOGOVOR
o politiki plač za obdobje 2002–2004
I . UVOD
Vlada Republike Slovenije, predstavniki delojemalcev in
predstavniki delodajalcev (v nadaljevanju: socialni partnerji)
sklepamo ta dogovor kot separat socialnega sporazuma.
Strinjamo se, da se pogajanja za sklenitev socialnega
sporazuma, v katerih bomo opredelili svoje skupne cilje in
skupne ter posamične obveznosti in naloge, nadaljujejo takoj po podpisu tega dogovora in trajajo do sklenitve sporazuma, ki naj bi stopil v veljavo pred začetkom leta 2003.
S tem dogovorom socialni partnerji določamo skupne
elemente politike plač v zasebnem sektorju v letu 2002 in
2003 ter se obvezujemo, da bomo v letu 2004 prešli na nov
način usklajevanja plač, ki bo upošteval razmerje med tečajem EURA in SIT ter inflacijo v izbranih državah članicah EU,
ki za Slovenijo pomenijo največje zunanjetrgovinske partnerje, ter gibanje cen življenjskih potrebščin v RS. Tako dogovorjen mehanizem usklajevanja plač bo zagotovil doseganje
skupnega cilja, to je enoodstotno zaostajanje realne rasti
plač na zaposlenega za rastjo produktivnosti dela. Podrobnejši mehanizem bodo socialni partnerji opredelili v socialnem sporazumu.
II. SKUPNI ELEMENTI POLITIKE PLAČ
S tem dogovorom določamo skupne elemente politike
plač, ki jih mora upoštevati vsak delodajalec v zasebnem
sektorju (gospodarstvu) pri vodenju politike plač, in sicer:
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– način usklajevanja izhodiščnih plač po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih
pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti (v nadaljevanju: izhodiščne plače)
– način povečevanja minimalne plače in zajamčene
plače
– izplačevanje plač na podlagi uspešnosti poslovanja
– povečevanje plač zaposlenih, za katere ne veljajo
kolektivne pogodbe
– način spremljanja gibanja plač in
– način uveljavitve določil dogovora.
1.0 Usklajevanje plač
Socialni partnerji se strinjamo, da se na dogovorjeni
način usklajujejo izhodiščne plače zaposlenih v dejavnostih,
za katere velja splošna kolektivna pogodba za gospodarske
dejavnosti.
Strinjamo se, da se za usklajevanje plač z rastjo cen
upoštevajo cene življenjskih potrebščin, v katerih se ne upošteva vpliv rasti cen alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov.
Strinjamo se, da se izhodiščne plače zaposlenih v javnem sektorju usklajujejo na način, določen v aneksu za
negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 99/01), in da
zanje določila tega dogovora ne veljajo.
1.1 Leto 2002
Izhodiščne plače se zaradi usklajevanja z rastjo cen
življenjskih potrebščin za mesec avgust 2002 povečajo za
4,2%.
Izhodiščne plače za mesec december 2002 se povečajo za razliko med 100-odstotno rastjo cen življenjskih
potrebščin v obdobju januar–november 2002 in že obračunanim povečanjem iz prejšnje točke (4,2%).
1.2 Leto 2003
Izhodiščne plače za mesec avgust 2003 se zaradi usklajevanja z rastjo cen življenjskih potrebščin povečajo za 2,5%.
Kolikor rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od
januarja do vključno junija 2003 preseže 2,8%, se plače
povečajo še za razliko v rasti cen življenjskih potrebščin nad
2,6%.
Izhodiščne plače za mesec december 2003 se povečajo za razliko med 100-odstotno rastjo cen življenjskih
potrebščin v obdobju januar–november 2003 in že obračunanim povečanjem iz prejšnje točke (2,5% in morebitno
razliko zaradi varovalke).
1.3 Leto 2004
Socialni partnerji soglašamo, da bo naslednje usklajevanje izvedeno po preteku šestih mesecev.
1.4 Drugačen način izplačila povečanja plač
Socialni partnerji soglašamo, da lahko partnerji v kolektivnih pogodbah dejavnosti določijo, da se obseg sredstev za plače v višini, ki izhaja iz prejšnjih točk, razdeli
zaposlenim na drugačen način.
2.0 Minimalna plača in zajamčena plača
Socialni partnerji se strinjamo, da se minimalna plača
poleg povečanja iz točke 1.0 ob izplačilu plač za mesec
avgust dodatno poveča še za ugotovljeno rast bruto domačega proizvoda.
Strinjamo se, da se zajamčena plača usklajuje na enak
način kot izhodiščne plače.
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3.0 Izplačevanje plač na podlagi uspešnosti poslova-
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nja
Socialni partnerji se strinjamo, da večja odvisnost plač
od doseganja delovnih in poslovnih rezultatov deluje pozitivno na motivacijo zaposlenih, zato bomo nadalje spodbujali
razvoj takih oblik izplačil plač. Plače iz naslova uspešnosti
poslovanja se izplačujejo v skladu z določili kolektivnih pogodb, individualnih pogodb in internih aktov.
Strinjamo se, da morajo biti v delitvi sredstev iz tega
naslova udeleženi vsi zaposleni, sorazmerno s svojim prispevkom k doseženim rezultatom.
4.0 Plače zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne
pogodbe
Plače zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe, v povprečju leta rastejo tako kot plače zaposlenih,
za katere veljajo kolektivne pogodbe, in v skladu z njihovim
prispevkom k doseženemu rezultatu, kot izhaja iz točke 3.0.
5.0 Spremljanje podatkov o gibanju plač
Socialni partnerji se strinjamo, da se podatki o gibanju
plač spremljajo na način, ki se je uveljavil z dosedanjimi
zakoni o minimalni plači, ter da se o načinu posredovanja
podatkov o plačah izda posebno navodilo.
Socialni partnerji se strinjamo, da se tako kot doslej
zagotovi ločeno spremljanje podatkov o rasti plač zaposlenih po kolektivnih pogodbah in zaposlenih po individualnih
pogodbah.

Št. 141-00-22/2002
Ljubljana, dne 12. junija 2002.
za Vlado Republike Slovenije
dr. Vlado Dimovski l. r.
Delodajalci
Združenje Delodajalcev
Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.
Gospodarska zbornica
mag. Jožko Čuk l. r.

Konfederacija sindikatov
Pergam Slovenije
Dušan Rebolj l. r.

Obrtna zbornica
Slovenije
Miha Grah l. r.

Konfederacija sindikatov
’90 Slovenije
Bojan Žvikart l. r.

Združenje delodajalcev
obrtnih dejavnosti Slovenije
Dare Stojan l. r.

6.0 Uresničevanje dogovora
Socialni partnerji se strinjamo, da se določila tega dogovora vključijo v zakon, ki ga vlada po predhodnem soglasju partnerjev posreduje v državni zbor. Z zakonom se določi tudi pristojna oseba oziroma organ za ugotavljanje in
objavo odstotkov vsakokratnega povečanja plač na podlagi
tega dogovora.
7.0 Veljavnost dogovora
Dogovor je sklenjen, ko ga podpiše večina delodajalskih in večina sindikalnih organizacij, članic ESS.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2548.

Delojemalci
Zveza svobodnih
sindikatov
mag. Dušan Semolič l. r.

Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje
oziroma posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

ODLOČBE
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj

KNSS – neodvisnost
Konfederacija novih
sindikatov Slovenije
Drago Lombar l. r.
Slovenska zveza sindikatov
– alternativa
Roman Jakopič l. r.
Zveza delavcev - solidarnost
Albert Pavlič l. r.
Novi sindikat Slovenije – NSS
Rastko Plohl l. r.
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naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:
Št. odločbe

Datum
izdaje
odločbe

Matična
številka

10241/1
10241/2
10243/1
10243/2

7. 5. 2002
7. 5. 2002
24. 5. 2002
24. 5. 2002

1553020
1553020
1599950
1599950

Vrsta
in številka
licence

Ime pravne ali fizične osebe

organiziranje 386
agent 387
organiziranje 388
agent 389

INTERFLASH MARIBOR – Ursula Valentan s.p.
INTERFLASH MARIBOR – Ursula Valentan s.p.
TA OCEAN d.o.o., Novo mesto
TA OCEAN d.o.o., Novo mesto

Št. 24
Ljubljana, dne 3. junija 2002.
Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka

2549.

Odločba o odvzemu licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

ODLOČBO
o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj
naslednjim pravnim osebam:
Št. odločbe

Matična
številka

Datum
izdaje
odločbe

10216/1
10216/2
10200/1
10128/1
10106

5538165
5538165
5424780
5339561
5001102

15. 4. 2002
15. 4. 2002
12. 4. 2002
15. 4. 2002
31. 5. 2002

Vrsta
številka in
status licence

Ime pravne ali fizične osebe

organiziranje 341
agent 342
organiziranje 323
organiziranje 325
agent 177

INTERFLASH d.o.o., Trebnje
INTERFLASH d.o.o., Trebnje
ARITOURS, d.o.o., Maribor
A&B d.o.o., Ljubljana
MERX TRABERG d.o.o., Dravograd

Št. 24
Ljubljana, dne 3. junija 2002.
Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka

2550.

Odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99, 37/00 in 58/01) izdala

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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ODLOČBE
o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj
naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:
Št. odločbe

Matična
številka

Datum
izdaje
odločbe

Vrsta
in številka
licence

Preimenovanje pravne ali fizične osebe

10212/1-1

5794510

16. 4. 2002

organiziranje 336

iz: ARGOSYTOURS, d.o.o., Špelina ul.1, Maribor
v: REALTA d.o.o., Borštnikova 93, Maribor

10212/2-1

5794510

16. 4. 2002

agent 337

iz: ARGOSYTOURS, d.o.o., Špelina ul.1, Maribor
v: REALTA d.o.o., Borštnikova 93, Maribor

Št. 24
Ljubljana, dne 3. junija 2002.
Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka

OBČINE
BLED
2551.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih v Občini Bled

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00), zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/
93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 16. člena statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 29. redne seje dne
5. 6. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih
skupnostih v Občini Bled
1. člen
V odloku o krajevnih skupnostih v Občini Bled (Uradni
list RS, št. 46/96) se besedilo 4. člena spremeni in glasi:
»Svet krajevne skupnosti Bled šteje devet članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bled se
oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota obsega prostorska okoliša 0023 in
0024.
V tej volilni enoti se voli enega člana sveta.
2. volilna enota obsega prostorske okoliše 0014,
0015, 0016, 0017, 0025 in 0026.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta.
3. volilna enota obsega prostorske okoliše 0001,
0002, 0010, 0011, 0012, 0013, 0018, 0019, 0020,
0021, 0022 in 0085.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.
4. volilna enota obsega prostorske okoliše 0003,
0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0086, 0087 in
0088.
V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.”
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni in glasi:
»Svet krajevne skupnosti Bohinjska Bela šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bohinjska
Bela se oblikuje ena volilna enota, ki zajema prostorske
okoliše 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0079,
0080, 0081 in 0082.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.”
3. člen
Besedilo 6. člena se spremeni in glasi:
»Svet krajevne skupnosti Gorje šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Gorje se
oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega prostorske okoliše 0046,
0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054,
0055, 0057 in 0058.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
2. volilna enota obsega prostorske okoliše 0027,
0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035,
0036, 0056 in 0059.
V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.
3. volilna enota obsega prostorske okoliše 0037,
0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045,
0060, 0061 in 0089.
V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.”
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4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni in glasi:
»Svet krajevne skupnosti Ribno šteje sedem članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Ribno se
oblikuje ena volilna enota, ki zajema prostorske okoliše
0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0077 in 0078.
V volilni enoti se voli sedem članov sveta.”

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Pregled prihodkov in njihova razporeditev po zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2001 sta
prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni in glasi:
»Svet krajevne skupnosti Zasip šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zasip se
oblikuje ena volilna enota, ki zajema prostorske okoliše
0062, 0063, 0064, 0065, 0083 in 0084.
V volilni enoti se voli pet članov sveta.”

Št. 002-03-97/2002
Gorišnica, dne 30. maja 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

GROSUPLJE

Št. 01505-2/2002
Bled, dne 5. junija 2002.

2553.
Podžupan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

GORIŠNICA
2552.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 38. redni seji dne 29. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 2002

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gorišnica za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98 ) in 16. člena statuta Občine
Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Gorišnica na 26. redni seji dne 30. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Gorišnica za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2002
(Uradni list RS, št. 22/02) se v 2. členu spremeni bilanca
prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določi v naslednji višini:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč SIT

Trimestni konto

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Gorišnica za leto 2001, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Gorišnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem
odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 2001, in sicer:
– prihodki
748,322,888 SIT
– odhodki
694,239,141 SIT
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2001 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Gorišnica v višini
54,083,747 SIT.
Presežek prihodkov v višini 54,083,747 SIT se prenese med prihodke leta 2002 za potrebe proračuna Občine
Gorišnica v letu 2002.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 2002

I.
70

71

72

Rebalans 1
proračuna
2002

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 2,261.906
tekoči prihodki (70+71)
1,903.271
Davčni prihodki
1,316.049
700 Davki na dohodek in dobiček
1,001.349
703 Davki na premoženje
189.326
704 Domači davki na blago in storitve 125.374
Nedavčni prihodki
587.222
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
34.180
711 Takse in pristojbine
11.415
712 Denarne kazni
17
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.460
714 Drugi nedavčni prihodki
521.150
Kapitalski prihodki
210.000
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
150.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
60.000

Uradni list Republike Slovenije
Trimestni konto

73
74
II.
40

41

42
43
III.
B)
IV.
75

V.
44

VI.
C)
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.

Rebalans 1
proračuna
2002

Prejete donacije
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
Transferni prihodki
147.635
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij 147.635
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
2,357.238
Tekoči odhodki
390.929
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 110.256
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
15.517
402 Izdatki za blago in storitve
238.056
403 Plačila domačih obresti
18.600
409 Rezerve
8.500
Tekoči transferi
785.755
410 Subvencije
8.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
471.519
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
120.150
413 Drugi tekoči domači transferi
186.086
Investicijski odhodki
734.734
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 734.734
Invesicijski transferi
445.820
430 Investicijski transferi
445.820
Proračunski presežek
ali primanjkljaj (I.-II.)
-95.332
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih pos.
in prodaja kapital. deležev
20.082
Prejeta vračila danih pos.
in prodaja kapitalskih deležev
20.082
750 Prejeta vračila danih posojil
5.582
751 Prodaja kapitalskih deležev
9.800
752 Kupnine iz naslova privatizacije
4.700
Dana posojila
in povečanje kapitalskih deležev
42.000
Dana posojila
in povečanje kapitalskih deležev
42.000
440 Dana posojila
42.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0
Prejeta minus dana posojila
in spremem. kapital. delež. (IV.-V.)
-21.918
Račun financiranja
Zadolževanje
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
Odplačila dolga
Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
Sprememba stanja sredstev
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

Prenos sredstev na računu iz leta 2001
XI.

Št.

Neto financiranje (VI.+X.-IX.)

31.500
31.500
31.500
32.250
32.250
32.250
-118.000
-750
118.000
95.332

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
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Št. 40302-3/01
Grosuplje, dne 3. junija 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

IG
2554.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška
vas

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni
list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 27. redni seji
dne 23. 5. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas
1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.
št. 1642/72 – pašnik, k.o. Iška vas, v izmeri 360 m2,
pripisano pri vložku S-I - Javno dobro v splošni rabi.
2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/02-01
Ig, dne 5. junija 2002.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

KRIŽEVCI
2555.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Križevci za leto 2002

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 42/93, 57/94, 28/97, 70/97,
10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet
občine Križevci na 29. redni seji dne 29. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Križevci za leto 2002
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1. člen
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2002 (Uradni list RS, št. 29/02) se v 3. členu spremeni tako, da se
glasi:
Proračun Občine Križevci za leto 2002 obsega:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V 000 SIT

Skupina/ Podskupina kontov
Proračun leta
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
349.038
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
171.510
70 DAVČNI PRIHODKI
136.818
700 Davki na dohodek in dobiček
114.961
703 Davki na premoženje
6.479
704 Domači davki na blago in storitve
15.378
71 NEDAVČNI PRIHODKI
34.692
710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premož.
12.935
711 Takse in pristojbine
2.366
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.206
714 Drugi nedavčni prihodki
18.185
72 KAPITALSKI PRIHODKI
340
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
340
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
premož.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
177.188
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin.
instit.
177.188
Skupina/ Podskupina kontov
Proračun leta
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
447.248
40 TEKOČI ODHODKI
45.386
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
18.034
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
2.273
402 Izdatki za blago in storitve
21.401
403 Plačila domačih obresti
2.178
409 Rezerve
1.500
41 TEKOČI TRANSFERI
155.694
410 Subvencije
21.059
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
27.251
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
12.803
413 Drugi tekoči domači transferi
94.581
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
202.363
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
202.363
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
43.805
430 Investicijski transferi
43.805
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
-98.210
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Proračun leta

350
350
350

V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. 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.)
350
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / Podskupina kontov Proračun leta
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
45 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

20.000
20.000
20.000
5-000
5.000
5.000
15.000
-82.860

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in
znašajo 82,860.029 SIT.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 403-02-511
Križevci pri Ljutomeru, dne 29. maja 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
2556.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šentjur pri Celju za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 124. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet
občine Šentjur pri Celju na 28. redni seji dne 27. 5. 2002
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur
pri Celju za leto 2001
1. člen
Občinski svet občine Šentjur pri Celju sprejme zaključni račun proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2001 z
naslednjimi postavkami v 000 SIT:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– skupni prihodki
– skupni odhodki
– proračunski presežek
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje
– odplačila dolga
– povečanje sredstev na računih

v SIT
1,707.133
1,621.523
85.610
4.100
27.176
18.043
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev

Št.

0
44.491
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3. člen
Referendum o uvedbi samoprispevka se izvede v nedeljo, 21. 7. 2002.

44.491

4. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija občine Škofja Loka.

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.

5. člen
Za datum razpisa referenduma, s katerim začnejo teči
roki za volilna opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 18. 6. 2002.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi, ki bodo
vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za referendumsko območje, ki ga sestavi Občinska uprava občine
Škofja Loka, skladno z zakonom o samoprispevku.

Št. 004-4/02-100
Šentjur, dne 27. maja 2002.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

ŠKOFJA LOKA
2557.

7. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Škofja Loka.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na krajevno običajen način.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 414-1/01
Škofja Loka, dne 13. junija 2002.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
samoprispevka

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 56. člena zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US,
38/96, 43/96 – odl. US, 82/98 – odl. US, 59/01) in 18.
člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95,
47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 24. redni
seji dne 13. 6. 2002 sprejel

VIDEM
2558.

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka
1. člen
Za območje naselja Gabrška gora, del naselja Na Logu, ki obsega hišne številka 13–43, razen hišne številke
21, del naselja Log, ki obsega hišne številke 21–27 ter 46–
54 in del naselja Florjan nad Zmincem, ki obsega hišno
številko 3, se na podlagi investicijskega programa za ureditev lokalnih cest v Krajevni skupnosti Log – vaško območje
Gabrška gora, sprejetega na 23. redni seji Občinskega
sveta občine Škofja Loka dne 18. 4. 2002, ter na podlagi
javne razprave in sprejetih ugotovitev in sklepov zbora krajanov v delu Krajevne skupnosti Log – vaško območje Gabrška gora z dne 24. 5. 2002, razpiše referendum o uvedbi
samoprispevka.
Kartografski prikaz referendumskega območja je prikazan v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
2. člen
Referendumsko vprašanje se glasi:
“Ali ste za uvedbo samoprispevka v denarju, za obdobje petih let, za financiranje investicije ureditev lokalnih cest v
Krajevni skupnosti Log – vaško območje Gabrška gora?”

Odlok o spremembi proračuna Občine Videm za
leto 2002

Na podlagi 2., 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99,
61/99), 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št.
18/99) in odloka o proračunu Občine Videm za leto 2002
(Uradni list RS, št. 109/01, 4/02 in 30/02) je Občinski
svet občine Videm na 33. redni seji z dne 4. 6. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi proračuna Občine Videm
za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Videm za leto 2002
(Uradni list RS, št. 109/01, 4/02 in 30/02) se spremeni
besedilo v 2. členu, tako da se glasi:
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
70 Davčni prihodki
703 Davki na premoženje
71 Nedavčni prihodki

614.511
189.054
153.335
4.202
35.719
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710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
40 Tekoči odhodki
402 Izdatki za blago in storitve
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Uradni list Republike Slovenije

2.500
3.792
1.800
27.600
50
50
646.529
143.289
87.534
300.415
300.415

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-408/02-25
Videm, dne 6. junija 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.

4. člen
Upravičenci pridobijo sredstva pod pogoji, določenimi
s tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s
sklepom sprejme župan ter objavi v medijih.
Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– namen, za katerega se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15
dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu
razpisa.
5. člen
O dodelitvi sredstev odloča župan na podlagi predloga
komisije za malo gospodarstvo in trgovino.
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 080-09-3878
Železniki, dne 5. junija 2002.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

ŽELEZNIKI
2559.

Pravilnik o subvencioniranju realne obrestne
mere malemu gospodarstvu

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 31. redni seji
dne 5. 6. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju realne obrestne mere
malemu gospodarstvu

2560.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje zaposlovanja v Občini Železniki

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 31. redni seji
dne 5. 6. 2002 sprejel

1. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za subvencioniranje realne obrestne mere malemu gospodarstvu.

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
zaposlovanja v Občini Železniki

2. člen
Sredstva, namenjena za subvencioniranje realne obrestne mere malemu gospodarstvu, se zagotovijo letno v proračunu Občine Železniki. Predlog razdelitve glede na letna
razpoložljiva sredstva pripravi komisija za malo gospodarstvo in trgovino Občine Železniki.

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za
dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Železniki (v nadaljevanju: sredstva za pospeševanje zaposlovanja).
Cilj pospeševanja zaposlovanja je odpiranje novih delovnih mest in pospeševanje samozaposlovanja.

3. člen
Za sredstva po tem pravilniku lahko zaprosijo:
– enote malega gospodarstva po določilih zakona o
razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) s
sedežem dejavnosti v Občini Železniki in v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 45/01),
– občani, ki so pri pristojnem sodišču vložili vlogo za
vpis v sodni register oziroma pri davčni upravi vlogo za
priglasitev za samostojnega podjetnika posameznika,
– občani, ki živijo na gorsko-višinskem območju občine in bodo svojo dejavnost opravljali kot dopolnilno dejavnost.

2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se zagotavljajo
iz sredstev proračuna Občine Železniki.
3. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo
kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za:
a) samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem
zavodu za zaposlovanje – Uradu za delo Škofja Loka (v
nadaljevanju: RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
b) zaposlitev osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot
brezposelna oseba,
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c) zaposlitev za določen čas osebe, ki ji je to prva
zaposlitev (za čas opravljanja pripravništva).
4. člen
Za sredstva za pospeševanje zaposlovanja lahko zaprosijo:
– delodajalci – pravne in fizične osebe z do 20 zaposlenimi in sedežem na območju Občine Železniki, ki so v
obdobju, določenim z razpisom, zaposlili brezposelno osebo iz 3. člena tega pravilnika,
– brezposelne osebe, ki v obdobju, določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev.
5. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi:
– brezposelna oseba za samozaposlitev, znaša 2000
točk,
– delodajalec za zaposlitev osebe iz druge in tretje
alinee 3. člena, znaša 1500 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan na predlog komisije za malo gospodarstvo in trgovino.
6. člen
Pogoj za pridobitev sredstev je, da brezposelna oseba
izpolnjuje naslednje pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) je bil prijavljen na RZZ najmanj en mesec pred dnem
zaposlitve,
c) ima stalno prebivališče v Občini Železniki,
d) da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v koledarskem letu,
e) ima sedež dejavnosti v Občini Železniki (velja za
samozaposlene).
7. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo
na podlagi razpisa, ki ga objavi župan Občine Železniki, v
sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
zaposlovanja mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– skupen znesek sredstev, namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za pridobitev sredstev,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičene osebe,
– pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo, kaj mora vloga vsebovati in dokumentacijo,
ki jo mora prosilec priložiti,
– naslov, na katerega se vloge vložijo,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od
dneva objave.
9. člen
Vsi prosilci morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba, za katero uveljavljajo
subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba oziroma dokazilo, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knjižice),
– potrdilo upravnega organa o stalnem prebivališču v
Občini Železniki,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),

Št.
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delodajalci pa še:
– izjavo RZZ, da delodajalec ni v zadnjih šestih mesecih iz naslova presežkov odpustil nobenega delavca,
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljenje pridobitne dejavnosti in fotokopijo priglasitvenega lista (za s.p.), oziroma
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe), oziroma
– fotokopijo obrtnega dovoljenja (za tiste, ki opravljajo
obrtno dejavnost).
10. člen
Pred nakazilom sredstev iz 5. člena je potrebno podpisati izjavo o vrnitvi sredstev v primeru prenehanja opravljanja
pridobitne dejavnosti fizične oziroma pravne osebe pred
pretekom 2 let od nakazila finančnih sredstev na osnovi 3.
člena.
11. člen
V primeru, da na novo zaposleni delavec postane ponovno brezposeln iz katerega koli razloga pred potekom
enega leta oziroma pred potekom pripravniškega obdobja in
upravičenec v 30 dneh ne zaposli drugega delavca, mora
upravičenec, ki je dobil finančna sredstva na osnovi 3. člena, vrniti vsa dodeljena finančna sredstva v roku 10 dni, in
sicer valorizirana sredstva (TOM + realna obrestna mera za
vezavo tolarskih sredstev nad 1 leto v Gorenjski banki Kranj).
12. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema občinska uprava, ki
tudi pripravlja predloge za dodelitev sredstev in jih posreduje v obravnavo komisiji za malo gospodarstvo in trgovino.
Komisija tudi opravlja kontrolo nad uporabo in v primerih iz
10. in 11. člena predlaga vračilo sredstev.
13. člen
Sklep o dodelitvi oziroma vračilu sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga komisije za malo gospodarstvo in trgovino.
14. člen
Sredstva se nakažejo na žiro račun upravičenca v roku
10 dni po sprejemu sklepa o dodelitvi.
15. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo
do porabe sredstev, za te namene opredeljena v proračunu
občine za tekoče leto.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 080-09-3877
Železniki, dne 5. junija 2002.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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VLADA
2561.

Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje
oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci,
Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari
grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina
Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč,
Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra,
Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje;
Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše,
Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož

Na podlagi 13. in 15. člena zakona o rudarstvu (Uradni
list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na
raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina
Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad,
Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož;
Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina
Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina
Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka,
Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica;
Pšičina, Občina Ormož
1. člen
(predmet rudarske pravice)
Ta uredba določa pogoje za podelitev rudarske pravice
za raziskovanje oziroma za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih, kot je določeno v 7. členu te uredbe.
Koncesionar pridobi rudarsko pravico s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije;
2. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
3. da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne
porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim;
4. da predloži zahtevano bančno garancijo v primeru
izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki določa plačila za
sanacijo posledic rudarskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora v času pripravljalnih del
ter v času izvajanja in opustitve posega raziskovanja in gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin, poleg izpolnjevanja
okoljevarstvenih pogojev po predpisih, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo predvideni poseg v okolje izveden
tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in
energije v času izvajanja;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred emisijami plinastih, tekočih ali trdnih
snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro
ustrezne, sodobne tehnologije;

– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot
in ohranjanja biotske raznovrstnosti;
– ukrepe za primer tveganja in nevarnosti za okolje v
primeru ekološke nesreče kot posledice posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, v primeru če
koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in jih primerno uredi;
– ukrepi, da se prepreči razlitje mineralnih ali sintetičnih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med in po prenehanju izvajanja dejavnosti in sicer tako, da se v največji meri vzpostavi
novo ali nadomesti prejšnje stanje okolja.
4. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z
rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
5. člen
(roki)
Rok za začetek trajanja rudarske pravice začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod
pogoji, kot je bila podeljena.
6. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do
raziskovanja oziroma gospodarskega izkoriščanja mineralne
surovine, ki je predmet rudarske pravice.
7. člen
(mineralna surovina, pridobivalni prostor in pogoji, pod
katerimi se podeljuje rudarska pravica)
Rudarska pravica po tej uredbi se podeljuje za mineralne surovine na naslednjih raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih pod sledečimi pogoji:
I. Za raziskovanje mineralne surovine v polju Jezerci,
Občina Bled, k.o. Bled:
1. Predmet rudarske pravice je raziskovanje geotermičnega energetskega vira.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost raziskovanja.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
treh let.
4. Rudarska pravica se nanaša na raziskovalni prostor
polja Jezerci, Občina Bled, na parceli št. 435/1, k.o. Bled.
5. Plačilo za rudarsko pravico se uredi skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico
in opredeli s koncesijsko pogodbo.
6. Po končanem raziskovanju mora nosilec rudarske
pravice na zemljišču sanirati posledice izvajanja raziskovalnih del.
II. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
gramoznici Stari grad, Občina Krško, k.o. Pesje:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in
peska, v količini 100.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine za drobljenje in sejanje, gradnjo cest in pripravo betonov;
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
desetih let.
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4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Stari grad, Občina Krško, na parcelah št. 274/225, 274/226, 274/227, 274/228,
274/229, 274/230 (3. kaseta), 274/519, 274/221,
274/520, 274/222, 274/223, 274/217, 274/219,
274/224, 274/521, 274/497, 274/522, 274/216,
274/523, 274/510 (4. kaseta), 274/215, 274/214,
274/524, 274/212, 274/525, 274/211, 274/526,
274/210 (5. kaseta), 274/527, 274/528, 274/209,
274/529, 274/208, 274/530, 274/207, 274/205,
274/206, 274/531, 274/204, 274/532, 274/203 in
274/243 (6. kaseta), vse k.o. Pesje.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno
enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja
plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in
za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnost nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora upoštevati zahteve iz veljavnega zazidalnega načrta gramoznice Stari grad in urediti
območje pridobivanja mineralne surovine ter območje predvidene sanacije v ustrezen nadomestni habitat tako, kot to
določajo varstvene usmeritve in pogoji za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki jih je Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave – Območna enota Ljubljana v skladu s 97. členom
zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in
31/00) podal v naravovarstvenih smernicah k aktu rabe
naravnih dobrin št. 3-II-117/2-O-02/HT z dne 8. 4. 2002.
III. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
glinokopu Hardeška šuma, Občina Ormož, k.o. Hardek:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje opekarske
gline, v količini 130.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja in predelave.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor glinokopa Hardeška šuma, Občina Ormož, na
parcelah št. 118, 119, 120, 121, 128, 129, 130, 133 in
138, vse k.o. Hardek.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno
enoto 5% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja
plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in
za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora sprotno sanirati in ob
dokončni sanaciji urediti območje izkoriščanja v nadomestni
habitat za ogrožene rastlinske in živalske vrste, v obliki sistema manjših mlak z ustrezno oblikovanimi brežinami oziroma
številnimi plitvimi in bogato strukturiranimi deli.
IV. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
kamnolomu Lukovica, Občina Lukovica, k.o. Lukovica in
k.o. Krašnja:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini od 100.000 m3 do 400.000
m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za
izgradnjo cest, izdelavo betonov in betonskih izdelkov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Brezovica, Občina Lukovica, na parcelah št. 485/2, 327/17, 327/8 in 328/15 – delno, vse
k.o. Lukovica in parceli 486/2, k.o. Krašnja.
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5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno
enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja
plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in
za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– izvajati sprotno sanacijo skladno z veljavnim ureditvenim načrtom kamnoloma Lukovica in naravovarstvenimi
smernicami, z zagotovitvijo zelene bariere z nasutjem proti
obcestnemu prostoru in preprečevanjem nadaljnje degradacije prostora zaradi erozije, plazenja in rušenja brežin;
– zagotoviti vse nadomestne poti, ki so bile ali bodo
ukinjene pri razširitvi kamnoloma.
V. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
kamnolomu Vrhpeč, Občina Trebnje, k.o. Lukovek:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – apnenca, v količini 50.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine, izvajanje del pri pridobivanju, sanacija, izkopavanje, nakladanje, drobljenje, separiranje in prodaja mineralne surovine.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Vrhpeč, Občina Trebnje, na parcelah
št. 870/4, 821/1, 843/1, 850/1, 840/2, 843/2, 843/3,
843/4, 844/2, 850/2, 850/3, 850/4, 870/28, 870/30,
870/31, 870/32, 870/33, 870/34, 870/35, 870/53,
824/3, 844/4, 849/2, 828/1 in 839/1, vse k.o. Lukovek.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno
enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja
plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in
za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora sprotno urejati in dokončno
urediti brežine, izdelati nasipe in pristope, humusirati etaže
in zasaditi drevje.
VI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
gramoznici Lakoš, Občina Lendava, k.o. Lakoš:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in
peska v količini 100.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za drobljenje in sejanje, gradnjo cest in pripravo betonov in betonskih izdelkov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
gramoznice Lakoš, Občina Lendava, na parcelah št. 4197,
4196, 4193, 4192, 4189/1, 4189/2, 4188/1, 4188/2,
4188/3, 4188/4, 4188/5, 4187/1, 4187/2, 4187/3,
4187/4, 4187/5, 4185, 4184, 4183, 4182, 4181, 4180,
4179, 4178, 4177, 4176, 4175, 4172, 4171, 4166,
4165, 4275, 4272, 4271, 4268, 4266, 4264/1, 4264/2,
4261/1, 4261/2, 4260, 4259/1, 4259/2, 4259/3,
4259/4, 4258/1, 4258/3, 4259/8, 4257/1, 4256,
4255, 4254, 4253, 4252, 4251, 4250, 4249, 4248,
4247, 4246, 4245, 4244, 4243, 4242, 4241, 4240,
4239, 4238, 4237, 4236, 4235, 4234, 3233, 4232,
4231, 4230, 4229, 4227, 4226, 4225, 4224, 4223,
4222, 4221, 4219, 4218, 4217, 4216, 4215, 4214,
4213, 4212, 4211, 4210, 4209/1, 4209/2, 4205, 4204,
4203, 4201, 4200/1 in 4200/2, vse k.o. Lakoš.
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5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno
enoto 20% povprečne cene m 3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja
plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in
za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnost nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sprotno sanacijo in
po končanem izkoriščanju urediti območje pridobivanja mineralne surovine in območje predvidene sanacije v ustrezen
nadomestni habitat za floro in favno, tako kot to določajo
varstvene usmeritve in pogoji za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki jih je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
– Območna enota Maribor podal v naravovarstvenih smernicah k aktu rabe naravnih dobrin št. 2II-9/3-02/TŠ z dne 3.
4. 2002.
VII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
peskokopu Ladra, Občina Kobarid, k.o. Ladra:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in
peska, v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine v okviru sanacije peskokopa.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
peskokop Ladra, Občina Kobarid, na delih parcel št. 333/1,
333/2 in 451/64, vse k.o. Ladra.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno
enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja
plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in
za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– sanacija mora potekati skladno s projektom za izkoriščanje in sanacijo peskokopa, h kateremu je nosilec rudarske pravice dolžan pridobiti mnenje pristojne naravovarstvene službe;
– odprte površine mora zaščititi pred erozijo z zatravitvijo in zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst.
VIII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
kamnolomu Poljane, Občina Mozirje, k.o. Poljane:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za drobljenje in sejanje, izgradnjo cest, tampone, pripravo betonov in malt.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
v kamnolomu Poljane, Občina Mozirje, na parcelah št.
816/2 in 816/4, k.o. Poljane.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno
enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja
plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in
za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora sprotno urejati in urediti
brežine, izdelati nasipe in pristope, humusirati etaže in zasaditi drevje.
IX. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
kamnolomu Podsmreka, Občina Ivančna Gorica, k.o. Draga:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 90.000 m3 letno.
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2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine, drobljenje in sejanje,
izdelava betona in betonskih izdelkov ter asfaltnih zmesi.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Podsmreka, Občina Ivančna Gorica,
k.o. Draga, parcele št. 149/12, 149/38, 149/42, 189/3,
189/4, 189/7 in del parcele 149/11, vse k.o. Draga.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša 20% povprečne
cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s
predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko
pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in sanacijo zemljišča
se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora sanacijo izvajati skladno z
zahtevami veljavnega ureditvenega načrta.
X. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
kamnolomu Zelše, Občina Cerknica, k.o. Dolenja vas:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 30.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za gradbene namene,
drobljenje in sejanje, nasipanje cest, priprava betonov in
malt.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo
dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Zelše, Občina Cerknica, k.o. Dolenja
vas, na parcelah št. 366/343, 366/344 in delu parcele
366/4.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno
enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja
plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in
za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sprotno delno sanacijo z zasaditvijo vegetacije za zaščito proti hrupu in prahu in
izvesti končno sanacijo po opustitvi izkoriščanja na podlagi
projekta za opustitev izkoriščanja.
XI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v
gramoznici Pšičina, Občina Ormož, k.o. Cvetkovci:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in
peska, v količini 100.000 m3 do 300.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za drobljenje in sejanje, izgradnjo cest, izdelavo betonov in betonskih izdelkov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za obdobje
do izrabe potrebne količine mineralne surovine za izgradnjo
cestnih odsekov Ptuj–Ormož, oziroma največ za obdobje
desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v
gramoznici Pšičina, Občina Ormož, na parcelah št. 1190/1,
1190/2, 1190/4, 965, 968, 969, 972, 973, 976/1, 977,
980, 981, 984, 985, 988, 989, 992, 993, 995, 996, 997,
1000, 1001, 1004, 1005, 1008, 1009, 1012/1, 1012/3,
1013, 1016, 1017/1, 1020, 1021, 1024, 1027, 1030,
1033, 1036, 1039, 1042, 1045, 1048, 1051, 1054,
1057, 1060, 1063 in 1066, vse k.o. Cvetkovci.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno
enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja
plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in
za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
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6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije,
rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora urediti območje pridobivanja mineralne surovine ter območje predvidene sanacije v
ustrezen nadomestni habitat in izdelati ureditveni načrt v
sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območna enota Maribor.
8. člen
(način podelitve rudarske pravice)
Rudarska pravica na raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih iz prejšnjega člena te uredbe se podeli na
podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse
raziskovalne oziroma pridobivalne prostore hkrati.
Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
9. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– roku, za katerega se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– merilih za izbor nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivali na izbor,
– roku za izbor nosilca rudarske pravice,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za posredovanje informacij med razpisom.
10. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 60 dni od dneva objave.
Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en
prijavitelj.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega
roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni
razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse
zahteve javnega razpisa.
Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak raziskovalni oziroma pridobivalni prostor posebej.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
11. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
O izbiri nosilca rudarske pravice oziroma koncesionarja
odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri
koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske
posle.
12. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in
nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo
Vlada Republike Slovenije.
Nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo pred pridobitvijo dovoljenja za raziskovanje, dovoljenja za izkoriščanje ali dovoljenja za opustitev izkoriščanja.
Koncesionar postane zavezanec za plačevanje plačila
za koncesijo z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
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V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe te uredbe.
13. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
14. člen
(nadzor nad izvajanjem rudarske pravice)
Nadzor nad izvajanjem rudarske pravice izvršujejo pristojni inšpektorji.
15. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-20/2001-3
Ljubljana, dne 4. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2562.

Uredba o spremembah uredbe o kakovosti
površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s
pitno vodo

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

UREDBO
o spremembah uredbe o kakovosti površinskih
voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo
1. člen
V uredbi o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, št. 125/00 in
4/01 – popravek), se v 4. členu v tretjem odstavku drugi
stavek spremeni tako, da se glasi:
“Obvezna je uporaba tistih standardnih postopkov
ustreznega kakovostnega razreda iz prejšnjega stavka, s
katero se zagotovi zdravstveno ustrezna pitna voda po predpisih, ki določajo zdravstveno ustreznost pitne vode; nadomestni postopki se lahko uporabijo le, če je z njimi mogoče
doseči enak učinek.“
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo “po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za zdravstvo“ nadomesti
z besedilom “v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.“
3. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“9. člen
Nadzor nad izvajanjem 4. člena te uredbe opravljajo
inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in inšpektorji, pristojni
za zdravje, vsak na svojem delovnem področju.“
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4. člen
V 11. členu se besedilo “po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za zdravstvo“ nadomesti z besedilom “v
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.“
5. člen
Priloga 1 se spremeni tako, da se v 1., 2. in 3. točki
besedilo “to je“ nadomesti z besedilom “kot naprimer“, beseda “mehanska“ pa se nadomesti z besedo “fizikalna“.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-10/2000-2
Ljubljana, dne 4. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2563.

Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in
razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in v skladu z zakonom o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni
list RS, št. 75/94 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in
razvoja tehnične infrastrukture na področju
medijev
1. člen
Ta uredba določa način, postopek, pogoje in merila za
izvedbo rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje
ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture iz 4. člena zakona o medijih (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis).
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4. člen
Neodvisni producent avdiovizualnih del (v nadaljnjem
besedilu: neodvisni producent) je pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije
avdiovizualnih del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni
izmed držav, članic Evropske unije,
– da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma
pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa,
– da ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajsetodstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju,
– da po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto
in
– da njen povprečni delež lastnih sredstev za kritje
celotnih stroškov produkcij oziroma koprodukcij (denar, vložek v materialne avtorske pravice, krediti, sponzorska in
donatorska sredstva ipd.) v zadnjih treh letih presega deset
odstotkov, pri čemer javna finančna sredstva ne štejejo za
lastna.
Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska
dela tvorijo večinski delež njegove avdiovizualne produkcije
v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in
tretje alinee prejšnjega odstavka.
Za neodvisnega producenta, ki dejavnost opravlja manj
kot eno leto, določba zadnje alinee prvega odstavka tega
člena ne velja.
5. člen
Predlagatelji lahko na javni razpis kandidirajo s projekti:
– programskih vsebin tiskanih medijev,
– programskih vsebin radijskih programov,
– programskih vsebin televizijskih programov,
– programskih vsebin elektronskih publikacij,
– programskih vsebin, namenjenih slepim in gluhonemim, v njim prilagojenih tehnikah,
– razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje
programskih vsebin iz prejšnje alinee,
– razvoja tehnične infrastrukture medijev,
– razvoja tehnične infrastrukture neodvisnih producentov avdiovizualnih del,
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture
operaterjev.

2. člen
Postopek javnega razpisa na podlagi te uredbe in v
skladu z 18. členom zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: ZUJIPK) izvaja Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Smiselno se uporabljajo določbe iz pravilnika o postopku za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna (Uradni
list RS, št. 74/01), kolikor ta uredba ne določa drugače.

6. člen
S posebnim poudarkom se obravnavajo projekti programskih vsebin, namenjeni slepim in gluhonemim, v njim
prilagojenih tehnikah ter razširjanje teh vsebin in razvoj
ustrezne tehnične infrastrukture, katerih temeljni namen je
uresničevanje pravice do javnega obveščanja in pravice do
obveščenosti v skladu s prvo alineo 1. točke 4. člena zakona o medijih (v nadaljnjem besedilu: Zmed).

3. člen
Na javni razpis lahko prijavijo za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin posamezne projekte izdajatelji tiskanih medijev ter radijskih in televizijskih programov, za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture pa tudi neodvisni
producenti avdiovizualnih del in operaterji.
Predlagatelji iz prejšnjega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji) ne morejo kandidirati na
razpisu iz te uredbe z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na
kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana na
proračun ministrstva.

7. člen
Minister s sklepom določi besedilo javnega razpisa,
okvirni obseg sredstev, ki se bodo na podlagi javnega razpisa razdelila, vsebino razpisne dokumentacije, datum objave
razpisa, razpisne roke in roke za odpiranje vlog ter kriterije
za izbor projektov, ki bodo sofinancirani iz proračuna na
podlagi javnega razpisa.
Javni razpis iz te uredbe se razpiše do višine sredstev,
kot jih predpisuje proračunska zakonodaja.
Z javnim razpisom se lahko v skladu s predpisi, ki
urejajo področje javnih financ, predvidi večletno sofinancira-
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nje samo v primerih, ko so z njim predvidene tudi letne
izvedbene faze, ki so potrebne za končno izvedbo projekta.
Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje
stroškov izdelave programskih vsebin v radiodifuznem in
digitalnem okolju ter na področju tiskanih medijev in za
pokrivanje stroškov izvedbe projektov s področja razvoja
infrastrukture na področju medijev.
Za projekte od šeste do vključno devete alinee 5. člena
je določena 40% intenzivnost sofinanciranja s sredstvi iz
državnega proračuna (oziroma 35% intenzivnost sofinanciranja v osrednji slovenski regiji) z možnim povečanjem za
15 odstotnih točk v primeru malih in srednjih podjetij ter
obveznost ohraniti investicije najmanj pet let po zaključku
investicij. Prejemnik sredstev mora prispevati najmanj 25%
vrednosti investicije.
Upravičeni stroški za projekte od šeste do devete alinee 5. člena so stroški začetnih materialnih investicij v zemljišča, zgradbe in opremo. Za prijavo na javni razpis so
potrebni:
– investicijski program,
– izjava prejemnika sredstev, da ni prejel sredstev, oziroma koliko sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega
drugega javnega vira,
– dokazilo o zagotavljanju lastnega deleža pri investiciji.
S posebnim sklepom lahko minister določi vrste projektov, za katere se razpiše posamezni javni razpis iz te
uredbe.
8. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, najave o objavi pa v drugih sredstvih javnega obveščanja po izboru ministrstva in na spletnih straneh ministrstva.
9. člen
Postopek strokovnega ocenjevanja predlaganih projektov vodi in pripravi končni predlog izbora s kratko obrazložitvijo vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega projekta Svet za medije (v nadaljnjem
besedilu: svet), ki ga na podlagi javnega poziva iz 12. člena
ZUJIPK imenuje minister.
Svet sestavljajo:
– en predstavnik tiskanih medijev,
– en predstavnik radijskih programov,
– en predstavnik televizijskih programov,
– en predstavnik neodvisnih producentov avdiovizualnih del,
– en predstavnik računalniških elektronskih medijev,
– en predstavnik operaterjev,
– en predstavnik Zveze društev slepih in slabovidnih
Slovenije in Zveze gluhih in naglušnih Slovenije,
– en strokovnjak s področja avdiovizualne kulture,
– predstavnik ministrstva, ki je tajnik sveta.
Imena, mandat, pravice in obveznosti članov sveta ter
način njegovega delovanja določi minister s posebnim sklepom.
Člani sveta so imenovani za obdobje treh let in so lahko
na podlagi javnega poziva ponovno imenovani. Po preteku
mandata dosedanji svet opravlja nujne naloge do konstituiranja novega sveta.
Konstitutivno sejo sveta na predlog ministra skliče tajnik sveta.
Člani sveta na konstitutivni seji z večino glasov prisotnih članov izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega
namestnika ter z isto večino predlagajo ministru sprejem
poslovnika o delu sveta. Poslovnik začne veljati z dnem, ko
ga sprejme minister.
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V primeru, če član sveta preneha opravljati svoje naloge ali se ne udeležuje sklicanih sej ali poda odstopno izjavo,
ga minister s sklepom razreši in imenuje novega člana,
katerega mandat sovpada z mandatom ostalih članov sveta.
Člani sveta imajo pravico do nagrade za svoje delo in
povračila potnih stroškov v skladu s sklepom o ustanovitvi
sveta.
10. člen
Če se v okviru javnega razpisa obravnava vloga prijavitelja, na katerega je interesno ali kako drugače vezan član
sveta, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi vloge in se mora
vzdržati glasovanja, razen pri odločitvah o projektih pete in
šeste alinee 5. člena.
11. člen
V postopku izbire med predlaganimi projekti programskih vsebin se upoštevajo naslednja temeljna merila in
kriteriji:
– kvaliteta, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorskega pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in slovenskega jezika,
– pomen realizacije v projektu predlaganih programskih vsebin za razvoj slovenske medijske krajine,
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren razvoj medijev na celotnem območju države,
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za državo oziroma za posamezno regijo ali lokalno skupnost.
Projekti šeste, sedme, osme in devete alinee 5. člena
te uredbe se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo področje
nakupa opreme, investicij in investicijskega vzdrževanja (razširjanje infrastrukture).
Natančnejša merila v okviru temeljnih meril in kriterijev
iz prvega odstavka tega člena določi minister na predlog
sveta in morajo biti objavljena v razpisni dokumentaciji.
12. člen
Predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu
sofinancira z javnimi sredstvi (proračun države ali lokalne skupnosti, RTV prispevek ipd.), lahko s predlogi projektov sodelujejo na javnem razpisu, vendar nimajo prednosti pri izbiri.
13. člen
Minister s sklepom zavrže vse prepozne in nepopolne
vloge.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je predložena do roka,
določenega v javnem razpisu.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse podatke in priloge, kot jih določa razpisna dokumentacija.
Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se zavrnejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni možna
pritožba, možen pa je upravni spor.
14. člen
Minister s sklepom odobri ali zavrne sofinanciranje projektov.
Predlagatelj, ki meni, da njegov predlog iz neupravičenih razlogov ni bil izbran, lahko v petnajstih dneh po prejemu
sklepa iz prejšnjega odstavka vloži na ministrstvo pisni ugovor z natančno opredelitvijo razlogov, zaradi katerih vlaga
ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti predpisana merila
in kriteriji za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev.
Ugovor obravnava svet, minister pa v roku 21 dni od
zaključka obravnave sveta odloči z odločbo.
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Če je ugovor prepozen oziroma ga je vložil neupravičen
subjekt, ga minister s sklepom zavrže.
Zoper odločbo iz tretjega odstavka in zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni možna pritožba, možen pa je upravni spor.
15. člen
Ministrstvo hkrati s sklepom o odobritvi sofinanciranja
pozove predlagatelja k podpisu pogodbe.
Če se predlagatelj v roku 15 dni ne odzove na poziv, se
šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
16. člen
Minister sprejme sklep o imenovanju sveta iz 9. člena te
uredbe najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi te uredbe.
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-12/2002-1
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2564.

Uredba o izvedbi rednega letnega javnega
razpisa za sofinanciranje projektov iz
proračunskega sklada za avdiovizualne medije

Na podlagi petega odstavka 110. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in v skladu z zakonom o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni
list RS, št. 75/94 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje projektov iz proračunskega
sklada za avdiovizualne medije
1. člen
Ta uredba določa način, postopek, pogoje in merila za
izvedbo rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje
projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne medije
iz 110. člena zakona o medijih (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis).
2. člen
Postopek javnega razpisa na podlagi te uredbe in v
skladu z 18. členom zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: ZUJIPK) izvaja Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Smiselno se uporabljajo določbe iz pravilnika o postopku za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna (Uradni
list RS, št. 74/01), kolikor ta uredba ne določa drugače.
3. člen
Na javnem razpisu lahko s projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena zakona o medijih (v nadaljnjem
besedilu: Zmed) in v skladu z uredbo o merilih oziroma
pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni
list RS, št. 105/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) sodelujejo neodvisni producenti avdiovizualnih del in izdajatelji televizijskih programov, ki izpolnjujejo posebne pogoje, kot jih
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določa sklep ministra iz 5. člena te uredbe, pristojnega za
kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister) in so objavljeni v
razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji iz prejšnjega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji) ne morejo kandidirati na
razpisu iz te uredbe z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na
kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana na
proračun ministrstva.
4. člen
Neodvisni producent avdiovizualnih del (v nadaljnjem
besedilu: neodvisni producent) je pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije
avdiovizualnih del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni
izmed držav, članic Evropske unije,
– da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma
pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa,
– da ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajsetodstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju,
– da po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega
programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto in
– da njen povprečni delež lastnih sredstev za kritje celotnih stroškov produkcij oziroma koprodukcij (denar, vložek v
materialne avtorske pravice, krediti, sponzorska in donatorska sredstva ipd.) v zadnjih treh letih presega deset odstotkov, pri čemer javna finančna sredstva ne štejejo za lastna.
Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska
dela tvorijo večinski delež njegove avdiovizualne produkcije
v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in
tretje alinee prejšnjega odstavka.
Za neodvisnega producenta, ki dejavnost opravlja manj
kot eno leto, določba zadnje alinee prvega odstavka tega
člena ne velja.
5. člen
Minister s sklepom določi besedilo javnega razpisa,
okvirni obseg sredstev, ki se bodo na podlagi javnega razpisa razdelila, vsebino razpisne dokumentacije, datum objave
razpisa, razpisne roke in roke za odpiranje vlog ter kriterije
za izbor projektov, ki bodo sofinancirani iz proračuna na
podlagi razpisa.
Javni razpis iz te uredbe se razpiše do višine sredstev,
kot jih predpisuje proračunska zakonodaja.
Z javnim razpisom se lahko v skladu s predpisi, ki
urejajo področje javnih financ, predvidi večletno sofinanciranje samo v primerih, ko so z njim predvidene tudi letne
izvedbene faze, ki so potrebne za končno izvedbo projekta.
Za projekte iz te uredbe je določena 50% intenzivnost
sofinanciranja iz sredstev državnega proračuna.
Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje
stroškov izdelave slovenskih avdiovizualnih del, kot je določeno v uredbi.
6. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, najave o objavi pa v drugih sredstvih javnega obveščanja po izboru ministrstva in na spletnih straneh ministrstva.
7. člen
Postopek strokovnega ocenjevanja predlaganih projektov vodi in pripravi končni predlog izbora s kratko obrazložitvijo vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev
posameznega projekta strokovna skupina za avdiovizualne
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medije (v nadaljevanju: strokovna skupina), ki jo na podlagi
javnega poziva iz 12. člena ZUJIPK imenuje minister.
Strokovno skupino sestavljajo:
– dva predstavnika izdajateljev televizijskih programov,
– dva predstavnika neodvisnih producentov avdiovizualnih del,
– en strokovnjak s področja avdiovizualne kulture,
– predstavnik ministrstva, ki je tajnik strokovne skupine.
Imena, mandat, pravice in obveznosti članov strokovne
skupine ter način njenega delovanja določi minister s posebnim sklepom.
Člani strokovne skupine so imenovani za obdobje treh
let in so lahko na podlagi javnega poziva ponovno imenovani. Po preteku mandata opravlja dosedanja strokovna skupina nujne naloge do konstituiranja nove strokovne skupine.
Konstitutivno sejo strokovne skupine na predlog ministra skliče tajnik strokovne skupine.
Člani strokovne skupine na konstitutivni seji z večino
glasov prisotnih članov izmed sebe izvolijo predsednika in
njegovega namestnika ter z isto večino predlagajo ministru
sprejem poslovnika o delu strokovne skupine. Poslovnik
začne veljati z dnem, ko ga sprejme minister.
V primeru, če član strokovne skupine preneha opravljati svoje naloge ali se ne udeležuje sklicanih sej ali poda
odstopno izjavo, ga minister s sklepom razreši in imenuje
novega člana, katerega mandat sovpada z mandatom ostalih članov strokovne skupine.
Člani strokovne skupine imajo pravico do nagrade za
svoje delo in povračila potnih stroškov v skladu s sklepom o
ustanovitvi strokovne skupine.
8. člen
Če se v okviru javnega razpisa obravnava vloga prijavitelja, na katerega je interesno ali kako drugače vezan član
strokovne skupine, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi
vloge in se mora vzdržati glasovanja.
9. člen
V postopku izbire predlaganih projektov se glede programskih vsebin upoštevajo naslednja temeljna merila in
kriteriji:
– pomen projekta za razvoj ustvarjanja slovenskih avdiovizualnih del in za uveljavljanje slovenske avdiovizualne
produkcije doma in v tujini,
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in slovenskega jezika,
– kvaliteta, profesionalnost izvedbe, raznovrstnost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorskega pristopa,
– odmevnost doslej realiziranih projektov.
Natančnejša merila v okviru temeljnih meril in kriterijev
iz prejšnjega odstavka tega člena določi minister na predlog
strokovne skupine in morajo biti objavljeni v razpisni dokumentaciji.
10. člen
Predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu
sofinancira z javnimi sredstvi (proračun države ali lokalne
skupnosti, RTV prispevek ipd.), lahko s predlogi projektov
sodelujejo na javnem razpisu, vendar nimajo prednosti pri
izbiri.
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Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse podatke in priloge, kot jih določa razpisna dokumentacija.
Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se zavrnejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni možna
pritožba, možen pa je upravni spor.
12. člen
Minister s sklepom odobri ali zavrne sofinanciranje projektov.
Predlagatelj, ki meni, da njegov predlog iz neupravičenih razlogov ni bil izbran, lahko v petnajstih dneh po prejemu
sklepa iz prejšnjega odstavka vloži na ministrstvo pisni ugovor z natančno opredelitvijo razlogov, zaradi katerih vlaga
ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti predpisana merila
in kriteriji za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev.
Ugovor obravnava strokovna skupina, minister pa v
roku 21 dni od zaključka obravnave strokovne skupine odloči z odločbo.
Če je ugovor prepozen oziroma ga je vložil neupravičen
subjekt, ga minister s sklepom zavrže.
Zoper odločbo iz tretjega odstavka in zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni možna pritožba, možen pa je upravni spor.
13. člen
Ministrstvo hkrati s sklepom o odobritvi sofinanciranja
pozove predlagatelja k podpisu pogodbe.
Če se predlagatelj v roku 15 dni ne odzove na poziv, se
šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
14. člen
Minister sprejme sklep o imenovanju strokovne skupine iz 7. člena te uredbe najkasneje v tridesetih dneh po
uveljavitvi te uredbe.
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-12/2002-2
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2565.

Uredba o dodeljevanju sredstev za sanacijo
gospodarskih družb iz sredstev kupnin

Na podlagi 6. alinee prvega odstavka 7. člena, druge
alinee prvega odstavka 9. člena, prvega in drugega odstavka 10. člena in prvega odstavka 11. člena zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dodeljevanju sredstev za sanacijo
gospodarskih družb iz sredstev kupnin
I. SPLOŠNI DOLOČBI

11. člen
Minister s sklepom zavrže vse prepozne in nepopolne
vloge.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je predložena do roka,
določenega v javnem razpisu.

1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo merila, pogoji in postopek za
dodeljevanje sredstev za sanacijo gospodarskih družb iz
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sredstev kupnin za namene sanacije, s katerimi razpolaga
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
Sredstva po tej uredbi se dodeljujejo v obliki kratkoročnih posojil ali kot kapitalska naložba, pod pogoji določenimi
s to uredbo.
2. člen
(namen dodeljevanja sredstev)
Sredstva po tej uredbi se dodeljujejo za naslednje namene:
– kot pomoč gospodarskim družbam v težavah, v obdobju priprave programa prestrukturiranja,
– kot pomoč gospodarskim družbam za premagovanje regionalnih razvojnih problemov.
II. POMOČ GOSPODARSKIM DRUŽBAM V TEŽAVAH
3. člen
(definicija družbe v težavah)
Gospodarska družba je v težavah, če je:
– v primeru kapitalskih družb več kot polovica registriranega osnovnega kapitala izgubljenega in je bila več kot četrtina takšnega kapitala izgubljena v zadnjih dvanajstih mesecih,
– v primeru osebnih družb več kot polovica kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci družbe izgubljenega in
je bila več kot četrtina takšnega kapitala izgubljena v zadnjih
dvanajstih mesecih,
– izpolnjuje pogoje iz zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) za začetek
postopka prisilne poravnave ali stečaja, ne glede na vrsto
gospodarske družbe.
Če gospodarska družba ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, hkrati pa ni zmožna z lastnimi
sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikovdelničarjev ali upnikov, ustaviti negativna gibanja poslovanja, ki bi brez posredovanja države ogrozili obstoj gospodarske družbe, je potrebno pomoč priglasiti Komisiji za nadzor
nad državnimi pomočmi posamezno.
4. člen
(prednost gospodarskih družb pri dodeljevanju pomoči)
Prednost pri dodeljevanju pomoči bodo imele gospodarske družbe, ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti
uvrščajo med predelovalne dejavnosti in gradbeništvo.
5. člen
(pogoji za dodelitev pomoči)
Za dodelitev pomoči po tej uredbi morajo gospodarske
družbe, ki so v skladu s 3. členom te uredbe v težavah,
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo izdelan predlog programa za prestrukturiranje,
– da zoper družbo ni uveden stečajni postopek oziroma likvidacija,
– da bi propad družbe povzročil resne socialne težave.
V primeru velike gospodarske družbe in v primeru
posebnih sektorjev kot so: motorna vozila, letalstvo, sintetična vlakna, transport, ladjedelništvo, ne glede na velikost
družbe, se pomoč priglasi Komisiji za nadzor državnih pomoči posamezno.
Za jeklarstvo, premogovništvo, kmetijstvo in ribištvo se
pomoči po tej uredbi ne dodeljuje.
6. člen
(merila za dodeljevanje pomoči)
Za dodeljevanje pomoči po tej uredbi se pri gospodarskih družbah upošteva zlasti:
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– čisti prihodki od prodaje,
– rezultati iz tekočega poslovanja,
– število zaposlenih,
– bruto dodana vrednost na zaposlenega,
– stopnja zadolženosti,
– stopnja tehnološke usposobljenosti,
– ali je bila gospodarska družba že v prisilni poravnavi.
Ovrednotena merila iz prejšnjega odstavka tega člena
so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoč se dodeljuje v obliki kratkoročnega posojila in
se lahko odobri pod naslednjimi pogoji:
– posojilo je namenjeno za kratkoročno reševanje likvidnostnih problemov,
– odobri se za čas, ki je potreben za izdelavo programa
prestrukturiranja, vendar ne za več kot 6 mesecev,
– posojilo mora biti povrnjeno v 12 mesecih po izplačilu zadnjega obroka gospodarski družbi,
– posojilo mora biti omejeno na znesek, ki še omogoča poslovanje gospodarske družbe,
– obrestna mera za posojilo je primerljiva z obrestno
mero za finančno zdrava podjetja,
– posojilo se dodeli samo enkrat.
8. člen
(program prestrukturiranja)
Predlog programa prestrukturiranja gospodarske družbe mora vsebovati:
– analizo vzrokov za nastale težave,
– program poslovnega prestrukturiranja,
– organizacijsko-statusni vidik prestrukturiranja,
– finančno prestrukturiranje, z navedbo zneska potrebnih
javnih sredstev in dokazilo o potrebi po taki višini sredstev,
– tržno analizo,
– predstavitev ciljev družbe in strategije dosegov ciljev
po posameznih področjih,
– projekcije poslovanja za srednjeročno oziroma dolgoročno obdobje, v variantah (optimistična, pesimistična in
srednja),
– kazalce z oceno sposobnosti preživetja podjetja,
– terminski plan aktivnosti,
– način spremljanja procesa in aktivnosti prestrukturiranja in njegovih učinkov.
S predlogom programa prestrukturiranja mora soglašati nadzorni svet družbe ali drug pristojen organ.
III. POMOČ GOSPODARSKIM DRUŽBAM ZA
PREMAGOVANJE REGIONALNIH RAZVOJNIH
PROBLEMOV
9. člen
(pogoji za dodelitev)
Za dodelitev pomoči za premagovanje regionalnih razvojnih problemov po tej uredbi morajo gospodarske družbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da družba ni v težavah po 3. členu te uredbe,
– da je pomoč družbi upravičena zaradi njenega prispevka k regionalnemu razvoju,
– da pomoč ni namenjena spodbujanju izvoza,
– da je pomoč opredeljena v posebnem programu.
V posebnem programu iz četrte alinee prejšnjega odstavka je opredeljeno, da je pomoč sorazmerna težavam, ki
se jih želi ublažiti, časovno trajanje in višina pomoči. Program oceni ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
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10. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoč iz 9. člena te uredbe se dodeljuje v obliki
kratkoročnega posojila ali kot kapitalska naložba v gospodarsko družbo.
Kratkoročno posojilo in kapitalska naložba ki se lahko
dodeli neposredno ali kot konverzija že danih pomoči v
kapitalski delež, se dodeljuje v skladu s 13. členom pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim
razvojnim agencijam (Uradni list RS, št. 62/01 in 76/01).
Kapitalska naložba se lahko dodeli neposredno ali kot
konverzija že danih pomoči v kapitalski delež.
IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE POSOJIL
11. člen
(javni razpis za dodelitev pomoči)
Pomoči po tej uredbi se dodeljuje na podlagi javnega
razpisa, ki ga najmanj enkrat na leto razpiše ministrstvo,
pristojno za gospodarstvo, v Uradnem listu Republike Slovenije.
V razpisu se opredelijo merila in pogoji za dodelitev
pomoči v skladu s to uredbo.
Gospodarska družba, ki se prijavi na razpis mora priložiti:
– splošne podatke o gospodarski družbi z izpiskom iz
sodnega registra,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za
poslovne subjekte, ki ga izdaja Statistični urad Republike
Slovenije,
– potrdilo, da gospodarska družba ni v stečajnem
postopku,
– oceno bonitete gospodarske družbe,
– izjavo, da je za zavarovanje obveznosti po pogodbi o
posojilu sposobna nuditi ustrezne instrumente za zavarovanje plačil. Kot sopodpisniki pogodbe o posojilu – solidarni
dolžniki – morajo pristopiti vse odvisne in obvladujoče družbe posojilojemalca, kolikor take družbe obstajajo,
– predlog programa prestrukturiranja (za gospodarske
družbe v težavah),
– računovodske izkaze.
12. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
Postopek javnega razpisa za dodelitev pomoči po tej
uredbi vodi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za
gospodarstvo. Komisijo sestavlja največ pet članov, od katerih je vsaj en član zunanji.
O dodelitvi pomoči po tej uredbi, v obliki kratkoročnih
posojil, odloča minister, pristojen za gospodarstvo.
O dodelitvi pomoči po tej uredbi, v obliki kapitalskih
naložb, odloča Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo.
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14. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 444-04/2002-3
Ljubljana, dne 13. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2566.

Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za
goveje meso

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o ureditvi trga za goveje
meso
1. člen
V uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS,
št. 34/01, 49/01, 55/01 in 34/02) se v 2. členu v šesti
alinei besedilo “osem ali več mesecev” nadomesti z besedilom “najmanj pet mesecev”.
2. člen
V 10.a členu uredbe se tretji odstavek spremeni tako,
da se glasi:
“Klavno premijo se uveljavlja za klavno govedo, ki je ob
zakolu ali izvozu staro najmanj pet mesecev. V primeru, da je
bilo klavno govedo ob zakolu ali izvozu staro najmanj pet in
ne več kot osem mesecev, mora biti:
– skoteno in vzrejeno v Republiki Sloveniji;
– mlečnih pasem, razen ženskih živali, ki so lahko tudi
kombiniranih pasem;
– klavne mase najmanj 110 kg.“.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-14/2001-5
Ljubljana, dne 13. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
(razveljavitev dosedanje uredbe)
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati
uredba o dodeljevanju pomoči gospodarskim družbam v
težavah v času priprave programa prestrukturiranja iz sredstev kupnin za namene sanacije (Uradni list RS, št. 19/02).

2567.

Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji
državnih cest

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in
50/02) in uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
(Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah uredbe o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01
in 82/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v 3. členu
dodata nova odseka avtoceste, Ločica–Trojane in Kompolje–Krtina, zaradi česar se spremeni določitev poteka in
dolžina avtoceste, označene s številko A1, tako da se ta
glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

A1

Meja A

Šentilj – Pesnica [–Maribor(Tezno) – ] Maribor (Ptujska cesta)
– Slivnica – Celje – Arja vas – Vransko – Ločica – [Trojane –
Kompolje] – Ljubljana (Zadobrova – Malence – Kozarje) – Razdrto
– Divača – Kastelec [– Dekani – ] križišče Dekani – Koper

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

11

210,312

MV*

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

Meja I
A1

30,125
32,200

MP
MP

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

H3

32,981

MP

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

5
442
A1

40,152
31,794
6,215

MP
MP
MP

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

225

41,774

MP

2. člen
V 5. členu uredbe se spremeni določitev poteka in
dolžina glavnih cest I. reda, označenih s številkama 7 in 10,
tako da se ta glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

7
10

Meja HR Starod – Kozina (po Bazoviški cesti) – Krvavi potok
A1
Trojane – Kompolje in Kozina – križišče Dekani

3. člen
V 6. členu uredbe se spremeni določitev poteka in
dolžina glavne ceste II. reda, označene s številko 104, tako
da se ta glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

104

210

Kranj V – Brnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana (Tomačevo)

4. člen
V 7. členu uredbe se spremeni določitev poteka in
dolžina dveh regionalnih cest I. reda, označenih s številkama 221 in 232, ter doda nova regionalna cesta, označena s
številko 234, tako da se ta glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

221
232
234

447
721
107

Trojane – Izlake – Trbovlje – Hrastnik – Šmarjeta
Hodoš – Petrovci – Murska Sobota
Dramlje – Dole – Šentjur

5. člen
V 8. členu uredbe se spremeni določitev poteka in
dolžina regionalne ceste II. reda, označene s številko 447,
tako da se ta glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

447

5

Arja vas – Žalec – Šempeter – Ločica – Trojane
in Kompolje – Trzin

6. člen
V 9. členu uredbe se spremeni določitev poteka in
dolžina treh regionalnih cest III. reda, označenih s številkami
686, 715 in 724, tako da se ta glasi:
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Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

686
715
724

430
232
232

Tepanje – Žiče – Dramlje
Murska Sobota – Skakovci
Hodoš – Domanjševci – Kobilje
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Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

A1
440
L120070

18,080
14,395
22,866

MP
MP
MP

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-28/2001-3
Ljubljana, dne 13. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2568.

Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o
avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj za določeno blago

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

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi uredbe o
avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj za določeno blago
1. člen
V prilogi k uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali
ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS,
št. 108/01, 8/02, 15/02 in 25/02) se:
1. za tarifno oznako 0703 10 11 doda besedilo, ki se
glasi:
“0707 00
Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
0707 00 90 – Kumarice
pr“;
2. pri tarifni oznaki 1003 00 90 besedilo “- Drug, od 1.
januarja do 15. junija“ nadomesti z besedilom:
“– Drug, od 1. januarja do 31. decembra“;
3. pri tarifni oznaki 1004 00 00 besedilo “Oves, od
1. januarja do 15. junija“ nadomesti z besedilom:
“Oves, od 1. januarja do 31. decembra“;
4. pri tarifni oznaki 1008 90 10 besedilo “– – tritikala
(križanec pšenica*rž), od 1. januarja do 15. junija“ nadomesti z besedilom:
“– – tritikala (križanec pšenica*rž), od 1. januarja do
31. decembra“.
2. člen
Avtonomni ukrep ukinitve carinske stopnje za blago iz
1. točke prejšnjega člena velja do 15. 9. 2002.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-10
Ljubljana, dne 13. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2569.

Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne
ceste

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste
I
Opusti se del državne ceste R1-221 (Trojane–Izlake–
Trbovlje–Hrastnik–Šmarjeta) na odseku št. 1227 (Trojane–
Izlake) od 0,000 km do 1,725 km, v skupni dolžini 1725 m,
ki je nadomeščena z nadomestno cesto zaradi boljšega
priključevanja na glavno cesto G1-10 v Trojanah, skozi predor v Zideh.
II
Opusti se del državne ceste R1-232 (Hodoš–Petrovci–Murska Sobota) na odseku št. 1315 (Petrovci–Martjanci) od 6,670 km do 7,570 km, v skupni dolžini 900 m, ki je
bil nadomeščen z deviacijo ceste zaradi izgradnje železniške proge Murska Sobota–Hodoš.
III
Opusti se del državne ceste R3-715 (Murska Sobota–
Skakovci) na odseku št. 5645 (Murska Sobota–Skakovci)
od 4,150 km do 4,700 km, v skupni dolžini 550 m, ki je bil
nadomeščen z deviacijo ceste zaradi izgradnje železniške
proge Murska Sobota–Hodoš.
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IV
Opusti se del državne ceste R3-724 (Hodoš–Domanjševci–Kobilje) na odseku št. 5693 (Hodoš–Domanjševci) od km 0,000 do 0,540 km, v skupni dolžini 540 m, ki je
nadomeščen z deviacijo ceste zaradi izgradnje železniške
proge Murska Sobota–Hodoš.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V
Opuščeni del državne ceste iz II. točke tega sklepa,
razen dela, ki se nanaša na dostop do parcele v dolžini
116 m, se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem,
kar je sestavni del investicije v rekonstrukcijo ceste, s katero
je bila nadomeščena.

Vlada Republike Slovenije

Št. 346-22/2001-6
Ljubljana, dne 13. junija 2002.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-22/2001-5
Ljubljana, dne 13. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Popravek
V sklepu o dločitvi vrednosti točke, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 18-737/02 z dne 28. 2. 2002 se prva
vrstica 1. člena pravilno glasi:
“Vrednost točke za določitev pristojbine se za leto
2000 ...”
Nikolaj Simič l. r.
Direktor

–

Popravek
pogojih
zaoprostorske
odlokih o prostorskih
planske celote
ureditvenih

Popravek
2570.

Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih
cest med občinske ceste

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o prenosu nadomeščenih delov državnih cest
med občinske ceste
I
Nadomeščeni del državne ceste R1-221 na odseku št.
1227 (Trojane–Izlake) od 0,000 km do 1,725 km pri Trojanah, v dolžini 1725 m, se prenese med občinske ceste v
kategorijo javnih poti.
II
Nadomeščeni del državne ceste R1-232 na odseku št.
1315 (Petrovci–Martjanci), od 6,670 km do 7,570 km, ki
se nanaša na priključevanje parcele na zgrajeno deviacijo
pri izgradnji železniške proge Murska Sobota–Hodoš, v dolžini 160 m, se prenese med nekategorizirane ceste v upravljanju občine.
III
Nadomeščeni del državne ceste R3-715 na odseku št.
5645 (Murska Sobota–Skakovci) od 4,150 km do 4,700
km, v skupni dolžini 550 m, se prenese med občinske ceste
v kategorijo javnih poti.
IV
Nadomeščeni del državne ceste R3-724 na odseku št.
5693 (Hodoš–Domanjševci) od km 0,000 do 0,540 km, v
skupni dolžini 540 m, se prenese med nekategorizirane
ceste v upravljanju občine.

V odlokih o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorske planske celote (PPC) I/1 – Šmarje-Sap (Uradni list RS,
št. 15/98), PPC I/2 – Grosuplje (Uradni list RS, št. 15/98),
PPC I/3, I/4, I/6, I/7, I/8 – južno od Grosupljega (Uradni
list RS, št. 15/98), PPC I/5 – Polica (Uradni list RS, št. 15/
98) in PPC I/9 – Ilova Gora (Uradni list RS, št. 15/98) v
Občini Grosuplje, se besedilo v 22. členu popravi tako, da
se za prvim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
“Pri objektih je dovoljeno graditi klet, če je to v skladu z
veljavnimi predpisi in soglasji pristojnih soglasodajalcev. Klet
mora biti vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja največ 1 m
nad terenom. V primerih gradnje v strmem terenu, kjer je
objekt vsaj z eno stranico vkopan v teren za celo etažo, je
lahko kota kleti na nivoju kote terena.
Pri višini objektov, ki jih določajo pogoji oblikovanja po
posameznih ureditvenih enotah, se v primeru, da je etažnost
objekta nižja, kot jo dopušča maksimalno dovoljena velikost, višino kolenčnega zidu določi v lokacijski dokumentaciji.”
V 33., 36., 38. in 39. členu se pri opredelitvi dovoljenih višinskih gabaritov doda alinea:
“– višina”, da je dovoljena tudi gradnja kleti.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

–

Popravekstanovanjskega
Javnega
Ljutomer
o splošnih pogojih
sklada
poslovanja
občine

Popravek
V splošnih pogojih poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Občine Ljutomer, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 51-2510/02 z dne 11. 6. 2002, se 71. člen pravilno
glasi:
Splošni pogoji poslovanja sklada začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka akta pa se pravilno glasi:
Št. 360-02-5/02-1687.
Uredništvo

–

Popravek
Občine
Radeče
o spremembah in dopolnitvah statuta
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Št.

Popravek
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VSEBINA

V spremembah in dopolnitvah statuta Občine Radeče
objavljenih v Uradnem listu RS, št. 48-2367/02 z dne 31.
5. 2002, se v 1. členu prvi stavek pravilno glasi:
“V statutu Občine Radeče (Uradni ist RS, št. 37/99) se
drugi odstavek 20. člena spremeni tako, da se glasi:”...

–

DRŽAVNI ZBOR
Popravek
odloka
dom
Radeče
o ustanovitvi
odloka o spremembah
javnega zavoda
in dopolnitvah
Zdravstveni

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48-2369/02 z dne 31. 5.
2002 se v drugi vrstici uvodnega dela številka 19. nadomesti s številko 18. in številka 14. v zadnji vrstici s številko 15.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

–

Popravek
odloka
Stanovanjskem
o prenehanju
odlokaskladu
o spremembah
veljavnosti
Občine Sevnica
odloka
in dopolnitvah
o

Popravek
Naslov odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica na Občino Sevnica, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 22-1005/02 z dne 13. 3. 2002, se spremeni
tako, da glasi: “Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu
Občine Sevnica in prenosu premoženja Stanovanjskega
sklada Občine Sevnica na Občino Sevnica”.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Obvestilo
Vse zavezance za vplačevanje denarnih sredstev na
podlagi 4. krajevnega samoprispevka, ki je bil uveden s
sklepom o razpisu referenduma za uvedbo, oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Miklavž na Dravskem polju (pravni naslednik je Občina Miklavž
na Dravskem polju), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
45/97 z dne 25. 7. 1997, obveščamo, da je z dnem 5. 6.
2002 posebni račun za nakazovanje sredstev samoprispevka št. 51800-763-000-0088985 – KS Miklavž – izgradnja
kanalizacijskega omrežja, objavljen v Uradnem listu RS, št.
26/98 z dne 2. 4. 1998, zaprt.
Za isti namen je od dne 28. 5. 2002 odprt novi račun
št. 51800-842-169-0082320 – krajevni samoprispevek
Občine Miklavž na Dravskem polju – izgradnja kanalizacijskega omrežja.
Samoprispevek je bil uveden za obdobje petih let, in
sicer od 1. 10. 1997 do 30. 9. 2002.
Župan
Občine Miklavž na Dravskem polju
Leo Kremžar, univ. dipl. nov. l. r.

2523. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(ZUODNO-D)
2524. Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B)
2525. Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1)
2526. Zakon o državni upravi (ZDU-1)
2527. Zakon o javnih agencijah (ZJA)

5265
5266
5267
5272
5279

VLADA
2528. Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka
2529. Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku
2530. Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih,
delcih in svincu v zunanjem zraku
2531. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot
2532. Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov
za varnost plovbe
2561. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad,
Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož;
Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož
2562. Uredba o spremembah uredbe o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno
vodo
2563. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju
medijev
2564. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega
sklada za avdiovizualne medije
2565. Uredba o dodeljevanju sredstev za sanacijo gospodarskih družb iz sredstev kupnin
2566. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za
goveje meso
2567. Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji
državnih cest
2568. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih
stopenj za določeno blago
2533. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Repubilke Slovenije
2569. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne
ceste
2570. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih
cest med občinske ceste

5286
5289
5292
5298
5300

5338
5341

5342
5344
5345
5347
5347
5349
5302
5349
5350
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MINISTRSTVA

OBČINE

2534. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka
od osebnih prejemkov, doseženih na podlagi prevzema opravljanja storitev in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in fizičnim osebam
2535. Pravilnik o količnikih za določitev osnovnih plačil,
o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in
rezultatov dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov
2536. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
2537. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni ugled” za belokranjsko povitico
2538. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe »tradicionalni ugled« za belokranjsko pogačo
2539. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe ”tradicionalni ugled” za prosto povitico
2540. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe »tradicionalni ugled« za idrijske žlikrofe
2541. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o elementih za
oblikovanje odkupne cene kravjega mleka
2542. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
2543. Odločba o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
2544. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2002

BLED
2551. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih v Občini Bled
5331
5303
GORIŠNICA
2552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gorišnica za leto 2001
5332
5305
5307
5310
5311
5312
5313
5314
5314
5314
5315

BANKA SLOVENIJE
2545. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in
poslovnih poročilih bank in hranilnic
5315
2546. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 17. 6. do 23. 6. 2002 5316

IG
2554. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška
vas
5333
KRIŽEVCI
2555. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2002
5333
ŠENTJUR PRI CELJU
2556. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šentjur pri Celju za leto 2001
5334
ŠKOFJA LOKA
2557. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka
5335
VIDEM
2558. Odlok o spremembi proračuna Občine Videm za
leto 2002
5335
ŽELEZNIKI
2559. Pravilnik o subvencioniranju realne obrestne mere malemu gospodarstvu
5336
2560. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Železniki
5336
–
–

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2547. Dogovor o politiki plač za obdobje 2002–2004

GROSUPLJE
2553. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 2002
5332

5328

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2548. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
5329
2549. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
5330
2550. Odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za
opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
5330

–
–
–
–

–

POPRAVKI
Popravek o določitvi vrednosti točke
Popravek o odlokih o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorske planske celote
Popravek o splošnih pogojih poslovanja Javnega
stanovanjskega sklada občine Ljutomer
Popravek o spremembah in dopolnitvah statuta
Občine Radeče
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Radeče
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica

5350
5350
5350
5350
5351
5351

OBVESTILO
Obvestilo zavezancem za vplačevanje krajevnega samoprispevka v Občini Miklavž na Dravskem
polju
5351

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

