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DRŽAVNI ZBOR

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2613. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo ter za
prispevek k razvoju slovenske družbene znanosti podelju-
jem

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije:
prof. dr. Vladu Benku,
prof. dr. Niku Tošu,
prof. dr. Francetu Vregu;

Častni znak svobode Republike Slovenije:
prof. dr. Maci Jogan,
prof. dr. Stanetu Južniču,
akad. prof. dr. Zdravku Mlinarju.

Št. 996-01-25/2002
Ljubljana, dne 7. junija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2611. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena
zakona o poslancih

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92 in 44/94 – odl. US) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 11. 6. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

Potrdi se poslanski mandat Antonu Butolenu, roj. 5.
januarja 1955, stanujočemu Žetale 42, Žetale.

Št. 020-02/92-27/142
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2612. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17.
členom zakona o volitvah v Državni zbor
postane poslanec za preostanek mandatne
dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal
mandat

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. izredni seji
dne 11. 6. 2002 ob določitvi kandidata, ki v skladu s
17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane posla-
nec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki
mu je prenehal mandat, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

S K L E P

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles oprav-
lja poslanec Anton Butolen funkcijo člana v vseh delovnih
telesih, katerih predsednik ali član je bil poslanec Andrej
Gerenčer, ki mu je prenehal mandat.

Št. 020-02/92-27/142
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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2614. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno nesebično in požrtvovalno zdravniško
delo podeljujem

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
prim. Borisu Cibicu, dr. med.
prof. dr. Marku Kolencu, dr. med.

Častni znak svobode Republike Slovenije
prof. dr. Elku Borku, dr. med.
prof. dr. Zori Janžekovič, dr. med.
prim. Aleksandru Stergerju, dr. stom.
Jožetu Terstenjaku, dr. med.
prim. Mariji Vodnjov, dr. med.
Boženi Žen Boh, dr. med.
Antonu Žunterju, dr. med.

Št. 996-01-26/2002
Ljubljana, dne 17. junija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2615. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem
sedežu

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
pri Svetem sedežu

Odpoklicujem
dr. Karla Bonuttija,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike

Slovenije pri Svetem sedežu.

Št. 001-19-20/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2616. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem
sedežu

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
pri Svetem sedežu

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije pri Svetem sedežu imenujem

dr. Ludvika Toplaka.

Št. 001-09-25/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

2617. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
poslovnem času, uradnih urah in delovnem času
v organih državne uprave

Na podlagi petega odstavka 5. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe

o poslovnem času, uradnih urah in delovnem
času v organih državne uprave

1. člen
V uredbi o poslovnem času, uradnih urah in delovnem

času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 21/01) se
v 6. členu besedilo 3. vrstice prvega odstavka dopolni tako,
da se za besedilom “lahko Vlada Republike Slovenije (v
nadaljevanju: vlada)” doda naslednje besedilo “na predlog
ministra, pristojnega za upravo,”.

2. člen
V 7. členu se besedilo drugega odstavka dopolni tako,

da se za besedilom “Uradne ure se” doda beseda “pravilo-
ma”.

3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
”(2) Prejšnji odstavek ne velja za inšpektorate in njihove

izpostave, ki imajo uradne ure vsak ponedeljek in sredo od
8. do 10. ure.”

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek
postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
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4. člen
V 9. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z

besedilom, ki se glasi:
“(1) Upravne enote ter območne enote oziroma izpo-

stave organov, razen inšpektoratov, imajo uradne ure naj-
manj trikrat tedensko, vsak ponedeljek, sredo in petek, v
skupnem obsegu najmanj 20 ur na teden. Zaradi obsega
dela, kadrovskih in organizacijskih razlogov se lahko teden-
ski obseg uradnih ur v soglasju z ministrom, pristojnim za
upravo, skrajša, vendar največ na 18 ur.”

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti
odstavek, ki se glasijo:

“(3) Določbe prvega odstavka ne veljajo za dislocirane
enote notranjih organizacijskih enot v upravnih enotah in
informatorje, ki zagotavljajo strankam informacije v skladu s
3. členom uredbe o načinu poslovanja organov javne upra-
ve s strankami (Uradni list RS, št. 22/01).

(4) Obseg in razporeditev uradnih ur enot iz prejšnjega
odstavka določi načelnik upravne enote glede na krajevne
razmere in potrebe strank na podlagi predhodnega soglasja
ministra, pristojnega za upravo.

(5) Informatorji iz tretjega odstavka zagotavljajo izvaja-
nje uradnih ur vsak poslovni dan v obsegu poslovnega časa
upravne enote.”

Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek, četrti
odstavek postane osmi odstavek in peti odstavek postane
sedmi odstavek.

5. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:

“9.a člen
Določitev minimalnega obsega uradnih ur po telefonu

in elektronskih medijih
(1) Organi in območne enote oziroma izpostave zago-

tavljajo uradne ure po telefonu vsak dan v času uradnih ur, v
obsegu najmanj dveh ur.

(2) V času uradnih ur po telefonu mora biti zagotovlje-
no delovanje vseh notranjih organizacijskih enot organa,
območne enote oziroma izpostave in zagotovljena prisot-
nost delavcev, ki so na ta dan na delu, na delovnih mestih
tako, da je strankam omogočeno urejanje zadev na vseh
področjih dela organa, območne enote oziroma izpostave.

(3) Informatorji, ki dajejo strankam informacije v skla-
du s 3. členom uredbe o načinu poslovanja organov javne
uprave s strankami, zagotavljajo izvajanje uradnih ur po tele-
fonu v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan v obsegu
najmanj šestih ur.

(4) Organi in območne enote oziroma izpostave zago-
tavljajo izvajanje uradnih ur po elektronskih medijih vsak dan
v času uradnih ur v obsegu najmanj dveh ur.

(5) Določba prejšnjega odstavka ne velja za inšpekto-
rate, ki zagotavljajo izvajanje uradnih ur po elektronskih me-
dijih na vodstvih inšpektoratov vsak poslovni dan v obsegu
poslovnega časa.”

6. člen
V 11. členu se na koncu stavka črta pika in doda

besedilo:
“ v obsegu:
– treh ur (v ministrstvih, upravnih organih in upravnih

organizacijah v sestavi ministrstva),
– dveh ur (v inšpektoratih) in
– štirih ur (v upravnih enotah, območnih enotah in izpo-

stavah).”.

7. člen
V tretjem odstavku 20. člena se za piko doda besedilo,

ki se glasi:
“Pri tem mora biti po posameznih poslovnih dnevih

zagotovljen enak obseg delovnega časa obvezne prisotnosti
delavca, kot ga določa prejšnji odstavek.”.

8. člen
V prvem odstavku 31. člena se na koncu stavka name-

sto pike postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi:
“vendar ne več kot deset ur dnevno, razen v primerih,

ko je dejansko opravljanje dela trajalo več kot deset ur.”.

9. člen
V 33. členu se besedilo spremeni tako, da se za bese-

dilom “Splošni akti o poslovnem času” črta besedilo v okle-
paju, ki se glasi “(delovnem času organa)”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 140-01/2001-2
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2618. Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov
in odhodkov pravnih oseb javnega prava

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister, pristo-
jen za finance

O D R E D B O
o razčlenjevanju in merjenju prihodkov

in odhodkov pravnih oseb javnega prava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to odredbo se določajo vrste, priznavanje in izkazo-

vanje prihodkov in odhodkov ter izkazovanje prejemkov in
izdatkov, povezanih s finančnimi naložbami in najemanjem
posojil, v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih pravnih
oseb javnega prava.

Pravne osebe javnega prava so osebe javnega prava iz
1. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99;
v nadaljevanju: zakon).

S poslovnimi knjigami so mišljene poslovne knjige, ki
jih vodijo pravne osebe javnega prava v skladu z določbami
zakona o računovodstvu ter s pravilnikom o enotnem kont-
nem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99,
23/00, 37/00, 2/01, 35/01, 62/01, 105/01 in 38/02; v
nadaljevanju: pravilnik o enotnem kontnem načrtu).
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Z računovodskimi izkazi so mišljeni izkazi, ki jih določa
pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov
ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabni-
ke in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 106/01;
v nadaljevanju: pravilnik o računovodskih izkazih).

2. člen
Pravne osebe javnega prava izkazujejo v poslovnih

knjigah prihodke in odhodke ter prejemke in izdatke, pove-
zane s finančnimi naložbami in najemanjem posojil, v skla-
du z določbami te odredbe ter enotnim kontnim načrtom iz
13. člena zakona v nadaljevanju: enotni kontni načrt).

3. člen
Prihodki in odhodki se pripoznavajo po načelu denar-

nega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma
odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

– poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje
prihodkov oziroma odhodkov je nastal ter

– je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma nje-
govega ekvivalenta.

Šteje se, da je pogoj za pripoznavanje prihodkov in
odhodkov, določen v drugi alinei prejšnjega odstavka, izpol-
njen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nana-
šajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug na-
čin, pri čemer ni nastal denarni tok.

Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega
člena se za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se
nanašajo na prihodke oziroma odhodke, pripoznajo prihod-
ki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh
zneskov.

Zneski prihodkov in odhodkov se v času, od nastanka
poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo izkazovanje,
do izpolnitve pogojev iz prvega odstavka tega člena za njiho-
vo pripoznanje, izkazujejo kot posebna postavka časovnih
razmejitev.

II. VRSTE PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki

4. člen
Prihodki se razčlenjujejo na davčne prihodke, nedav-

čne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in tran-
sferne prihodke.

Z davčnimi prihodki so mišljena vsa vplačila dajatev,
določena z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na pod-
lagi zakona.

Z nedavčnimi prihodki so mišljeni prihodki iz opravlja-
nja dejavnosti, prihodki od financiranja, prihodki od taks in
pristojbin ter vsi drugi prihodki, ki niso v tem členu posebej
opredeljeni.

Kapitalski prihodki so prihodki iz prodaje opredmete-
nih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sred-
stev, zalog blagovnih rezerv in finančnega premoženja.

Prejete donacije so prihodki iz naslova podarjenih de-
narnih sredstev.

Transferni prihodki so prihodki, doseženi s prenosom
denarnih sredstev od drugih javnofinančnih institucij.

Podrobnejša opredelitev prihodkov, ki se uvrščajo v
posamezno vrsto prihodkov, je podana z nazivi kontov dolo-
čenimi s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu.

Odhodki

5. člen
Odhodki se razčlenjujejo na tekoče odhodke, odhod-

ke tekočih transferjev, investicijske odhodke in odhodke
investicijskih transferov.

Tekoči odhodki so odhodki, ki zajemajo plačila, nasta-
la zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov
za blago in storitve ter sredstva, izločena v proračunske
sklade.

Odhodki tekočih transferov so plačila, za katere plačni-
ki v povračilo ne dobijo materiala oziroma blaga ali storitve.
Uporaba teh sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali
splošne narave in ne investicijske.

Investicijski odhodki so plačila, namenjena pridobitvi
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, kot
tudi za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter po-
membnejših opredmetenih osnovnih sredstev.

Odhodki investicijskih transferov so prenesena denar-
na nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih od-
hodkov prejemnikov sredstev.

Kot investicijski transfer se štejejo tudi prenesena de-
narna sredstva za namene iz prejšnjega odstavka, ki so bila
dana v upravljanje in za katera se pri prejemniku teh sred-
stev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev prejetih v uprav-
ljanje.

Podrobnejša opredelitev odhodkov, ki se uvrščajo v
posamezno vrsto odhodkov, je podana z nazivi kontov dolo-
čenimi s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu.

III. PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PRI
VREDNOTENJU POSAMEZNIH BILANČNIH POSTAVK

DRUGIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

Uporaba računovodskih predpisov

6. člen
Sredstva in obveznosti do virov sredstev pravnih oseb

javnega prava se pripoznavajo, merijo in prevrednotujejo v
skladu z določbami slovenskih računovodskih standardov,
če ni z zakonom o računovodstvu, to odredbo ali drugim
predpisom, ki ga izda minister pristojen za finance, določe-
no drugače.

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
dolgoročna sredstva

7. člen
Za znesek ugotovljene izvirne nabavne vrednosti opred-

metenih osnovnih sredstev oziroma neopredmetenih dolgo-
ročnih sredstev se oblikuje vir sredstev, ki se zmanjšuje za
obračunano vrednost popravkov nabavne vrednosti ter ne-
odpisano nabavno vrednost prodanih, odtujenih ali v uprav-
ljanje prenesenih opredmetenih osnovnih sredstev oziroma
neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Stroški obresti se
ne vštevajo v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sred-
stev.

Nabavna vrednost brezplačno pridobljenih opredmete-
nih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sred-
stev oziroma opredmetenih osnovnih sredstev ter neopred-
metenih dolgoročnih sredstev, za katera ne obstaja doku-
mentacija o stroških pridobitve ali je takšna dokumentacija
nepopolna, se določi z ocenitvijo, pri čemer se upoštevajo
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razpoložljivi podatki o tržnih cenah, lahko pa tudi knjigovod-
ski podatki primerljivih enakih ali podobnih sredstev, ki so v
lasti ustanovitelja, uporabnika enotnega kontnega načrta.

Stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetene-
ga osnovnega sredstva oziroma neopredmetenega dolgo-
ročnega sredstva, kot tudi stroški investicijskega vzdrževa-
nja in obnov, se priznajo kot investicijski odhodki v obračun-
skem obdobju, ko so bili plačani. Popravki nabavne vredno-
sti opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih
dolgoročnih sredstev se oblikujejo v skladu z navodilom o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sred-
stev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski popravkov
nabavne vrednosti se ne obravnavajo kot strošek amortizaci-
je oziroma prevrednotovalni odhodek, temveč zmanjšujejo
obveznost do virov sredstev, oblikovano ob pridobitvi teh
sredstev.

Zneski kupnine ali odškodnine za odtujena ali uničena
opredmetena osnovna sredstva ter neopredmetena dolgo-
ročna sredstva se priznajo kot kapitalski prihodki v obračun-
skem obdobju, ko so bili prejeti.

Pravne osebe javnega prava lahko razporedijo stvari
drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost
po dobaviteljevem obračunu ne presega tolarske vrednosti
100 evrov, med material. S stvarmi drobnega inventarja so
mišljeni pisarniški pripomočki, oprema poslovnih prostorov,
orodja, okrasni predmeti in podobno.

Finančne naložbe

8. člen
Nabavna vrednost finančnih naložb iz brezplačno pri-

dobljenih vrednostnih papirjev se izkaže v višini nominalne
vrednosti vrednostnega papirja, popravljenega za zneske
obresti oziroma donose, ki so vsebovani v vrednostnem
papirju in se nanašajo na bodoče obdobje. Za znesek na-
bavne vrednosti finančne naložbe se izkaže obveznost do
lastnih virov sredstev.

Izdatki za dana posojila se priznajo ob nakazilu posojila
oziroma ob plačilu kupnine za kapitalski delež.

Depoziti, ki se nanašajo na vezavo začasno prostih
sredstev, se ne izkazujejo kot izdatek za dano posojilo.

Obračunane obresti in drugi donosi dolgoročnih finan-
čnih naložb se obravnavajo kot samostojna terjatev. Donosi
dolgoročnih finančnih naložb se priznajo kot prihodki ob
unovčenju.

Dogovorjena sprememba vrednosti (revalorizacija) dol-
goročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb pogodbe ali
pogojev izdaje vrednostnega papirja (naložba v devizah, de-
vizna klavzula in podobno), povečuje oziroma zmanjšuje
vrednost teh finančnih naložb ter stanje obveznosti do njiho-
vih virov.

Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih finan-
čnih naložb se lahko izkazujejo kot samostojna terjatev ali pa
povečujejo znesek kratkoročne finančne naložbe.

Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih finan-
čnih naložb se priznajo kot prihodki ob njihovem unovčenju.

Dogovorjena sprememba vrednosti (revalorizacija) krat-
koročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb pogodbe ali
pogojev izdaje vrednostnega papirja (devizna klavzula in po-
dobno), se obravnava kot obrestovanje. Prihodki oziroma
odhodki se priznajo ob unovčenju.

Popravki vrednosti naložb se ne opravljajo, odpis na-
ložb pa zmanjšuje ustrezno obveznost do virov teh sredstev.

Finančne naložbe v naložbene nepremičnine se izka-
zujejo v zneskih, ki ustrezajo zneskom stroškov neposredno
povezanih z njihovo pridobitvijo in usposobitvijo za uporabo.
Zmanjšanje vrednosti naložbenih nepremičnin zmanjšuje

obveznost do njihovih virov. Donosi naložbenih nepremičnin
se obravnavajo kot prihodki iz premoženja.

Plemenite kovine, dragi kamni, umetniška dela in po-
dobno se vrednotijo po nabavnih cenah. Usklajevanje vred-
nosti plemenitih kovin se opravi na bilančni dan na podlagi
cen, ki jih objavlja Ljubljanska borza. Za razliko, nastalo
zaradi usklajevanja cen se povečajo oziroma zmanjšajo viri.

Med finančne naložbe v širšem pomenu spadajo tudi
naložbe v kapital gospodarskih družb, naložbe v namensko
premoženje javnih skladov ter naložbe v premoženje, ki je v
lasti drugih pravnih oseb.

Terjatve

9. člen
Obračunane dogovorjene obresti in drugi donosi dol-

goročnih terjatev, se obravnavajo kot samostojna terjatev.
Donosi dolgoročnih terjatev se priznajo kot prihodki ob unov-
čenju. Dogovorjeno prevrednotenje (revalorizacija) dolgo-
ročnih terjatev povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh
terjatev ter stanje obveznosti do njihovih virov.

Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih ter-
jatev se lahko izkazujejo kot samostojna terjatev ali pa
povečujejo znesek kratkoročne terjatve. Dogovorjeno pre-
vrednotenje (revalorizacija) kratkoročnih terjatev se obrav-
nava kot obrestovanje. Obračunane obresti in drugi donosi
kratkoročnih terjatev se priznajo kot prihodki ob njihovem
unovčenju.

Popravki vrednosti terjatev se ne opravljajo, odpis terja-
tev pa zmanjšuje ustrezno obveznost do virov teh sredstev.

Vračilo sredstev, ki se nanaša na že poravnane terja-
tve, priznane kot prihodki oziroma prejemki tekočega leta,
zmanjšuje prihodke oziroma prejemke tekočega leta, druga
vračila pa se izkazujejo kot odhodki.

Zaloge

10. člen
Stroški nabave materiala in blaga se priznajo kot od-

hodki v obdobju, ko so bili plačani.
Zaloge nedokončane proizvodnje in storitev ter kon-

čnih izdelkov se ocenjujejo po izbrani metodi v skladu z
računovodskimi standardi, lahko pa se ovrednotijo tudi z
vrednostjo izbranih neposrednih proizvodnih stroških,
vendar najmanj po neposrednih stroških materiala in sto-
ritev.

Za znesek vrednosti zalog nedokončane proizvodnje
oziroma storitev ter končnih izdelkov se oblikuje vir sred-
stev, ki se zmanjšuje za, v skladu z izbrano metodo, obraču-
nano vrednost prodanih ali odtujenih izdelkov ali storitev. V
vrednost nedokončane proizvodnje in končnih izdelkov se
ne vštevajo stroški obresti. Vrednost porabljenih zalog, ugo-
tovljena v skladu z izbrano metodo, je dokončna.

Neposredni in posredni stroški materiala, storitev in
dela ter drugi stroški, ki so povezani s proizvodnjo izdelkov
ali opravljanjem storitev, se priznajo kot odhodki v obračun-
skem obdobju, ko so bili plačani.

Prihodki od prodaje zalog materiala, blaga oziroma iz-
delkov in storitev se priznajo v obračunskem obdobju, ko so
plačani.

Ugotovljeni presežki in primanjkljaji zalog povečujejo
oziroma zmanjšujejo vire sredstev. Za zneske primanjkljajev,
ki bremene odgovorno osebo, se priznajo prihodki v obra-
čunskem obdobju, ko je znesek plačan.
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Denarna sredstva

11. člen
Devizna sredstva se na koncu obračunskega obdobja

izkažejo v tolarski protivrednosti, obračunani po srednjem
tečaju Banke Slovenije. Za razliko, nastalo zaradi uskladitve,
se povečajo oziroma zmanjšajo obveznosti do virov sred-
stev.

Odhodki poravnani z deviznimi sredstvi se izkazujejo v
zneskih obračunanih po tolarski protivrednosti deviznih sred-
stev ugotovljenih z metodo poprečnih drsečih cen.

Obveznosti

12. člen
Obveznosti na podlagi izdanih vrednostnih papirjev se

izkazujejo v višini nominalnega zneska, na katerega se glasi
vrednostni papir, popravljenega za zneske obresti, ki se
nanašajo na bodoče obdobje, če so ti zneski zajeti v nomi-
nalni vrednosti.

Obračunane obresti in druga povečanja dolgoročnih
obveznosti, ki povečujejo obveznost pravne osebe, razen
povečanja iz naslova dogovorjenega prevrednotenja (revalo-
rizacije), se obravnavajo kot samostojna obveznost. Ta po-
večanja se priznajo kot odhodki ob unovčenju. Dogovorjeno
prevrednotenje (revalorizacija) dolgoročnih obveznosti po-
večuje oziroma zmanjšuje vrednost teh obveznosti ter stanje
lastnih virov sredstev.

Obračunane obresti in druga povečanja kratkoročnih
obveznosti se priznajo kot odhodki ob njihovem unovčenju.
Kot obrestovanje se obravnava tudi dogovorjeno prevredno-
tenje (revalorizacija) kratkoročnih obveznosti.

Obresti, zaračunane na podlagi prejetih blagovnih kre-
ditov, ter zamudne obresti, zaračunane zaradi nepravoča-
snega plačila poslovnih obveznosti, se obravnavajo kot od-
hodek tiste vrste na katerega se nanašajo.

Odpis obveznosti se izkazuje kot zmanjšanje neplača-
nih odhodkov ali prejemkov oziroma kot povečanje ustrezne
obveznosti do virov sredstev.

Vračilo sredstev, ki se nanaša na že poravnane obvez-
nosti, priznane kot odhodki oziroma izdatki tekočega leta,
zmanjšuje odhodke oziroma izdatke tekočega leta, druga
vračila pa se izkazujejo kot prihodki.

IV. PREVREDNOTOVANJE SREDSTEV

13. člen
Prevrednotovanje sredstev ter obveznosti do virov sred-

stev zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se opravlja v obse-
gu in v skladu z določbami tega člena.

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, pred-
vsem nepremičnin, se lahko opravi, če knjigovodski podatki
o njihovi nabavni vrednosti pomembno odstopajo od nabav-
ne vrednosti primerljivih enakih ali podobnih sredstev. Za
razlike ugotovljene pri prevrednotenju se poveča ali zmanjša
knjigovodska vrednost opredmetenega osnovnega sredstva,
in sicer tako da se prevrednoti nabavna vrednost in popra-
vek nabavne vrednosti. Za znesek spremembe knjigovod-
ske vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva se zman-
jša ali poveča obveznost do vira sredstev.

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zara-
di oslabitve se lahko opravi tudi če njihova knjigovodska
vrednost pomembno presega nadomestljivo vrednost. Za
znesek spremembe knjigovodske vrednosti se zmanjša ob-
veznost do vira sredstev.

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zara-
di okrepitve ter prevrednotenje nepremičnin zaradi oslabitve

se opravi v skladu z metodologijo, ki jo sprejme pristojni
organ pravne osebe, katere last so opredmetena osnovna
sredstva. Prevrednotenje drugih opredmetenih osnovnih
sredstev zaradi oslabitve se opravi na podlagi podatkov o
ugotovljenih razlikah med nabavno vrednostjo oziroma knji-
govodsko vrednostjo opredmetenega osnovnega sredstva
ter nabavno vrednostjo oziroma knjigovodsko vrednostjo pri-
merljivih enakih ali podobnih sredstev.

Na metodologijo iz prejšnjega odstavka da minister za
finance svoje soglasje.

Prevrednotovanje finančnih naložb zaradi njihove okre-
pitve ali oslabitve se ne opravlja.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se opravi
prevrednotenje dolgoročnih kapitalskih naložb zaradi okre-
pitve v primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se nalo-
žba nanaša. Opravi se tudi prevrednotenje dolgoročnih ka-
pitalskih naložb v odvisna podjetja za znesek ugotovljenega
dobička oziroma izgube v odvisnem podjetju. Za znesek
spremembe knjigovodske vrednosti kapitalske naložbe se
zmanjša ali poveča obveznost do vira sredstev. Ob prejemu
sredstev iz naslova udeležbe na dobičku odvisnega podjetja
se za znesek udeležbe zmanjša vrednost naložbe in obvez-
nost do vira sredstev ter priznajo prihodki.

Dogovorjeno prevrednotenje vrednosti finančnih na-
ložb, terjatev in obveznosti zaradi ohranjanja njihove realne
vrednosti, se izkazuje v skladu z določbami 8., 9. oziroma
12. člena te odredbe.

Prevrednotenje v skladu z določbami drugega in četrte-
ga odstavka tega člena se lahko opravi tudi za opredmetena
osnovna sredstva dana v upravljanje pravnim osebam, za
katere ne velja zakon o računovodstvu, če tako odloči pri-
stojni organ države oziroma občine.

V. IZKAZOVANJE PREJEMKOV IN IZDATKOV POVEZANIH
S FINANČNIMI NALOŽBAMI IN NAJEMANJEM POSOJIL

14. člen
Izdatki in prejemki, ki se nanašajo na finančne naložbe

se razčlenjujejo in izkazujejo v skladu z določbami pravilnika
o enotnem kontnem načrtu ter pravilnika o računovodskih
izkazih.

Izdatki in prejemki, ki se nanašajo na naložbe začasno
prostih denarnih sredstev se ne izkazujejo.

15. člen
Prejemki in izdatki, ki se nanašajo na prejeta finančna

posojila se izkazujejo v skladu z določbami pravilnika o
enotnem kontnem načrtu ter pravilnika o računovodskih iz-
kazih.

Za znesek kreditnega salda, izkazanega zadnji dan
obračunskega obdobja na žiro računu zaradi samodejne
zadolžitve na podlagi sklenjene pogodbe s poslovno banko,
se pred sestavitvijo letnega obračuna izkaže kratkoročna
obveznost ter prejemek iz naslova zadolževanja, v nasled-
njem obračunskem obdobju pa se obveznost ponovno izka-
že kot kreditni saldo žiro računa, hkrati pa se izkaže kot
izdatek iz naslova odplačila dolga.

VI. PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PRAVNIH
OSEB, KI PRIDOBIVAJO PRIHODKE NA TRGU

16. člen
Pravne osebe iz četrtega odstavka 15. člena zakona o

računovodstvu ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in od-
hodke ter vrednotijo sredstva in obveznosti do virov sredstev
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v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobit-
ne organizacije, če ni s tem členom določeno drugače. Pri
razčlenjevanju in izkazovanju prihodkov in odhodkov upošte-
vajo tudi določbe pravilnika o enotnem kontnem načrtu.

Pri prevrednotovanju opredmetenih osnovnih sredstev
ter prevrednotovanju kapitalskih naložb se upoštevajo do-
ločbe 13. člena te odredbe.

Prevrednotovanje zaradi odprave oslabitve se ne oprav-
lja.

Zaloge nedokončane proizvodnje in storitev ter kon-
čnih izdelkov se vrednotijo v skladu z določbami drugega
odstavka 10. člena te odredbe. Vrednost porabljenih zalog
se ugotavlja v skladu z določbo tretjega odstavka 10. člena
te odredbe.

V nabavno vrednost osnovnih sredstev ter v vrednost
nedokončane proizvodnje oziroma končnih izdelkov se ne
vštevajo stroški obresti.

Namenska sredstva za pridobitev neopredmetenih dol-
goročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev pre-
jeta iz javnofinančnih virov se ne izkazujejo kot prihodki,
temveč povečujejo obveznost do vira sredstev. Obveznost
do vira sredstev povečujejo tudi zneski kupnine za prodana
opredmetena osnovna sredstva, če je s predpisom določe-
no, da se sredstva kupnine smejo porabiti le za določen
namen.

Prejeta sredstva namenjena pokrivanju izbranih odhod-
kov določenih s predpisom ali odločitvijo pristojnega organa
občine ali države se prenašajo med prihodke preko časov-
nih razmejitev.

Zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in
odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nana-
šajo na finančne naložbe in zadolževanje, ugotavljajo in raz-
členjujejo pravne osebe iz prvega odstavka tega člena svoje
prihodke in odhodke oziroma določene prejemke in izdatke
tudi na način, ki je s to odredbo določen za druge uporabni-
ke enotnega kontnega načrta. Podatke o tako ugotovljenih
prihodkih in odhodkih ter prejemkih in izdatkih, izkazujejo v
svojih poslovnih knjigah v skladu z določbami pravilnika o
enotnem kontnem načrtu. Na podlagi teh evidenc sestavijo
računovodske izkaze oziroma poročila v skladu s predpi-
som, ki ga izda minister pristojen za finance.

Pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med
posredne ali neposredne uporabnike proračuna, ne zago-
tavljajo podatkov iz prejšnjega člena.

Med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena se
štejejo vsi uporabniki enotnega kontnega načrta iz 13. člena
zakona, razen državnega in občinskih proračunov, državnih
in občinskih organov ter organizacij, ožjih delov lokalnih
skupnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in
javnih skladov, ki so jih ustanovile občine ali država.

VII. RAZPOREJANJE PRESEŽKA PRIHODKOV
NAD ODHODKI PRAVNIH OSEB, KI PRIDOBIVAJO

PRIHODKE NA TRGU

17. člen
Ugotovljeni presežek prihodkov pravne osebe iz prve-

ga odstavka 16. člena te odredbe se najprej porabi za
pokritje presežka odhodkov iz prejšnjih let, preostanek pa
se razporedi za druge namene v skladu s predpisi.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru,
če ustanovitelj pred sprejemom letnega poročila zagotovi
pokritje presežka odhodkov iz preteklih let iz drugih virov,
ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki lahko razpore-
di za druge namene v skladu s predpisi.

VIII. EVIDENTIRANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV
REŽIJSKIH OBRATOV

18. člen
Režijski obrati iz 17. člena zakona o gospodarskih

javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) eviden-
čno ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke na
način, ki je določen za pravne osebe iz četrtega odstavka
15. člena zakona o računovodstvu.

Znesek prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje javne
službe iz sredstev javnih financ, predstavlja razlika med od-
hodki ter prihodki doseženimi z opravljanjem javne službe.
Na podlagi teh evidenc sestavijo računovodske izkaze oziro-
ma poročila v skladu s predpisom, ki ga izda minister pristo-
jen za finance.

IX. EVIDENTIRANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOSEŽENIH IZ UPRAVLJANJA NAMENSKIM

PREMOŽENJEM V JAVNIH SKLADIH

19. člen
Javni skladi, ki upravljajo z namenskim premoženjem iz

10. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00)
morajo poleg podatkov o stanju in gibanju sredstev namen-
skega premoženja, ki jih določa zakon, zagotavljati v svojih
poslovnih knjigah tudi podatke o prihodkih in odhodkih do-
seženih z upravljanjem namenskega premoženja ugotovlje-
nih v skladu z določbami te odredbe.

Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka sestavijo
javni skladi računovodske izkaze oziroma poročila v skladu s
predpisom, ki ga izda minister pristojen za finance.

X. KONČNA DOLOČBA

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

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se tudi za
leto 2002.

Št. 402-6/02
Ljubljana, dne 20. maja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

2619. Odredba o načinu in postopku vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila

Na podlagi 2., 3., 4., in 5. točke prvega odstavka 74.
člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02)
izdaja minister za finance

O D R E D B O
o načinu in postopku vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov

državnega in občinskih proračunov pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odredba določa način in postopek vodenja računov

neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občin-
skih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila (v nadaljevanju: UJP).

2. člen
Pojmi v tej odredbi pomenijo:
– plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski

uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme nje-
govega podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev
prek enotnega zakladniškega računa,

– kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na
podračunu,

– obračun stroškov: obračun, ki vsebuje podatke obra-
čuna provizije za opravljene storitve plačilnega prometa in
tudi posebne stroške v zvezi z vodenjem enotnega zakladni-
škega računa države oziroma občine,

– delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posamez-
nega neposrednega uporabnika državnega oziroma občin-
skega proračuna, ki so bile na določeni delovni dan eviden-
tirane prek skupnega podračuna.

3. člen
Računi neposrednih in posrednih uporabnikov držav-

nega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: proračunski
uporabniki) pri UJP se vodijo kot podračuni sistema enotne-
ga zakladniškega računa države oziroma občine.

4. člen
Podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov dr-

žavnega oziroma občinskih proračunov (v nadaljevanju: po-
dračuni proračunskih uporabnikov) se vodijo v tolarjih, v
primeru potreb po deviznem poslovanju pa tudi v tujih valu-
tah, vendar največ v valutah, v katerih se vodi enotni zakla-
dniški račun.

UJP prek podračunov enotnega zakladniškega računa
izvršuje le negotovinsko tolarsko in devizno poslovanje pro-
računskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka. Dvige in po-
loge tolarske in tuje gotovine lahko proračunski uporabniki
izvršijo le pri Banki Slovenije, ki vodi enotni zakladniški ra-
čun države oziroma občin ter pri poslovnih bankah z dvigom
tolarske in tuje gotovine s posebnega računa z ničelnim
stanjem ter s pologom tolarske in tuje gotovine na podra-
čun.

5. člen
Proračunski uporabniki smejo prejemati oziroma naka-

zovati sredstva le preko sistema EZR države oziroma obči-
ne, v katerega so vključeni.

6. člen
Proračunski uporabniki smejo v breme svojega podra-

čuna posredovati:
– plačila v dobro podračunov proračunskih uporabni-

kov v okviru istega sistema EZR oziroma drugih sistemov
EZR,

– plačila v dobro drugih komitentov Banke Slovenije
oziroma v dobro Banke Slovenije,

– plačila v dobro bank, hranilnic in hranilno kreditnih
služb ter njihovih komitentov,

– plačila v dobro tujih bank in njihovih komitentov,
– plačila v dobro svojih posebnih računov z ničelnim

stanjem, odprtih pri poslovnih bankah.

7. člen
Proračunski uporabnik prosto razpolaga s sredstvi na

podračunu, razen v delu, ki izhaja iz izdanih sklepov oziroma
odločb v skladu s predpisi o izvršbi in zavarovanju.

8. člen
Proračunski uporabnik lahko v breme svojega podra-

čuna predloži le plačilna navodila, ki so opredeljena v pose-
bnem navodilu.

Plačilna navodila lahko proračunski uporabnik predloži
UJP z datumom izvršitve istega dne ter z datumom izvršitve
vnaprej, vendar ne več kot šestdeset dni od dneva predloži-
tve.

9. člen
Proračunski uporabnik sme UJP predložiti plačilno na-

vodilo v višini kritja na podračunu na dan zahtevane izvršitve
navodila.

Plačilno navodilo imetnika podračuna, ki se glasi na
znesek, ki presega evidentirano stanje na njegovem podra-
čunu se postavi v čakalno vrsto za izvršitev ob zagotoviti
zadostnega kritja na podračunu.

Če na podračunu predlagatalja plačilnega navodila iz
prejšnjega odstavka tudi koncem delovnega dne ni zagotov-
ljeno zadostno kritje, UJP plačilno navodilo zavrne.

10. člen
UJP pripiše posameznemu podračunu obresti, ki izha-

jajo iz upravljanja s sredstvi na podračunih v obliki nočnih
depozitov pri poslovnih bankah oziroma iz obresti na vpogle-
dna sredstva na računih pri Banki Slovenije.

Pripis obresti oziroma način obrestovanja iz prejšnjega
odstavka določa poseben predpis.

11. člen
UJP proračunskemu uporabniku izda obračun stroškov

na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenja EZR, katere-
ga del je podračun, izda Banka Slovenije.

Proračunski uporabnik stroške iz prvega odstavka tega
člena plača Banki Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na
osnovi direktne obremenitve. V ta namen proračunski upo-
rabnik podpiše pri UJP posebno izjavo.

Ne glede na določila prvega odstavka tega člena UJP
za stroške, ki izvirajo iz naslova nalaganja prostih denarnih
sredstev izven sistema EZR države oziroma občine prek
zakladniškega podračuna, izda obračun ministrstvu za finan-
ce oziroma za finance pristojnemu občinskemu organu.

12. člen
UJP obvešča proračunskega uporabnika o spremem-

bah in stanju na podračunu z izpiskom o prometu in stanju
na podračunu vsak delovni dan, ko je nastala sprememba v
stanju sredstev na podračunu.

Ne glede na določila prvega odstavka izpisek o prome-
tu in stanju na podračunu prek katerega posluje več nepo-
srednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proraču-
nov prejme ministrstvo za finance oziroma za finance pristo-
jen organ občinske uprave, neposredni uporabniki državne-
ga oziroma občinskih proračunov pa so strani UJP obveščeni
z delnim izpisom podračuna.

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ne glede na določila 4. člena te odredbe proračunski

uporabniki, ki imajo ob dnevu vzpostavitve sistema enotne-
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ga zakladniškega računa odprt transakcijski račun oziroma
drug račun za potrebe deviznega poslovanja pri poslovnih
bankah, prejemajo in nakazujejo devizna sredstva prek le-
teh do roka, določenega s posebnim predpisom.

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

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 29.
junija 2002.

Št. 431-12/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.

2620. Odredba o vzpostavitvi sistemov enotnega
zakladniškega računa

Na podlagi 61. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) v zvezi s
četrtim do šestim odstavkom 8. člena zakona o plačilnem
prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o vzpostavitvi sistemov enotnega

zakladniškega računa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odredba določa način vzpostavitve sistema enotne-

ga zakladniškega računa države in sistemov enotnih zakla-
dniških računov občin (v nadaljevanju: sistemov EZR).

2. člen
Sistemi EZR se vzpostavijo na ravni države in na ravni

vsake občine.
V sisteme EZR so s svojimi računi vključeni neposredni

in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov
določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list
RS, št. 97/01).

3. člen
Sistem EZR države vključuje enotni zakladniški račun

države (v nadaljevanju: EZR države), ter sistem podračunov
in knjigovodskih računov.

Sistem EZR občin vključuje enotni zakladniški račun
občine (v nadaljevanju: EZR občine) ter sistem podračunov
in knjigovodskih računov.

4. člen
V sistem EZR države so vključeni:
a) neposredni uporabniki državnega proračuna pod

točko A/1 iz Seznama neposrednih in posrednih uporabni-
kov poračunov, ki je sestavni del odredbe o določitvi nepo-
srednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov oziroma (ali) iz seznama, ki ga skladno z dru-
gim odstavkom 3. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja mini-

strstvo za finance (v nadaljevanju: seznam proračunskih
uporabnikov),

b) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanja Slovenije,

c) ostali posredni uporabniki proračunov pod točko B
iz Seznama proračunskih uporabnikov, če:

– je ustanovitelj posrednega uporabnika država,
– je ustanovitelj posrednega uporabnika eden ali več

posrednih uporabnikov državnega proračuna,
– sta ustanovitelja posrednega uporabnika država in

občina,
d) na predlog župana neposredni in posredni uporabni-

ki občinskega proračuna, ki so v skladu s 5. členom te
odredbe razvrščeni v sistem EZR občine, katere župan pre-
dlaga vključitev v sistem EZR države.

5. člen
Občine pod točko A/II 1 iz seznama proračunskih upo-

rabnikov lahko s soglasjem ministrstva za finance vzpostavi-
jo sistem enotnega zakladniškega računa občine.

V posamezen sistem EZR občine iz predhodnega od-
stavka so vključeni:

a) neposredni uporabniki občinskega proračuna pod
točko A 1 iz Seznama proračunskih uporabnikov, ki pripada-
jo občini, za katero se vzpostavlja sistem EZR,

b) posredni uporabniki proračunov pod točko B iz Sez-
nama proračunskih uporabnikov, če:

– je ustanovitelj posrednega uporabnika občina, za ka-
tero se vzpostavlja sistem EZR

– je ustanovitelj posrednega uporabnika več občin, pa
ima posredni uporabnik sedež v občini, za katero se vzpo-
stavlja sistem EZR,

– je ustanovitelj posrednega uporabnika eden ali več
posrednih uporabnikov, občinskega proračuna, za katero
se vzpostavlja sistem EZR,

– je ustanovitelj posrednega uporabnika več posrednih
uporabnikov, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki
proračunov različnih občin, pa ima posredni uporabnik se-
dež v občini, za katero se vzpostavlja sistem EZR.

6. člen
EZR države oziroma občine je račun sistema EZR in

ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposre-
dnih in posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih
proračunov, ki so vključeni v sistem EZR države oziroma
občine. EZR države oziroma občine vodi Banka Slovenije.

Podračuni EZR države oziroma občine so sestavni deli
EZR države oziroma občine. Kot podračuni EZR države
oziroma občin se odprejo dosedanji računi neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega pro-
računa, dosedanji računi za plačevanje obveznih dajatev in
drugih javnofinačnih prihodkov ter računi za upravljanje s
prostimi denarnimi sredstvi, imenovani zakladniški podraču-
ni. Podračune EZR države oziroma občine vodi Uprava za
javna plačila (v nadaljevanju: UJP).

7. člen
Podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov dr-

žavnega oziroma občinskih proračunov imajo s statusno
pravnega, obligacijskega, davčnega, računovodskega vidi-
ka in vidika predpisov o izvrši in zavarovanju enak status kot
transakcijskim računi po zakonu o plačilnem prometu.

8. člen
Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskega

proračuna delujejo prek skupnega podračuna državnega
oziroma občinskega proračuna.



Stran 5522 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Vsak posredni uporabnik državnega oziroma občinske-
ga proračuna ima v sistemu EZR praviloma en podračun.

9. člen
Dosedanji računi neposrednih uporabnikov državnega

proračuna, ki ne bodo zaprti po uradni dolžnosti do vzposta-
vitve sistema EZR države, se odprejo kot podračuni sistema
EZR.

10. člen
Dosedanji računi neposrednih uporabnikov občinske-

ga proračuna, ki do vzpostavitve sistema EZR občine ne
bodo zaprti, se odprejo kot podračuni sistema EZR občine,
v katerega so razvrščeni v skladu s kriteriji iz 5. člena te
odredbe.

11. člen
Vezni in izločeni računi posrednih uporabnikov držav-

nega oziroma občinskih proračunov, ki do dneva vzpostavi-
tve sistemov EZR, pri Agenciji Republike Slovenije za plačil-
ni promet ne bodo zaprti, se odprejo kot podračuni sistema
EZR, v katerega je posamezen posredni uporabnik državne-
ga oziroma občinskega proračuna vključen.

12. člen
Neposredni in posredni uporabniki državnega in občin-

skega proračuna, razvrščeni v sistem EZR države oziroma
občine v skladu s kriteriji razvrščanja iz te odredbe, se
vključijo v posamezen sistem EZR z dnevom vzpostavitve
sistemov EZR države oziroma posameznih občin.

II. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna iz 10.

člena te odredbe so dolžni prilagoditi svoje poslovanje za
prejemanje in nakazovanje sredstev prek podračuna občin-
skega proračuna ob vključitvi v enotno upravljanje s prostimi
denarnimi sredstvi.

14. člen
Posredni uporabniki državnega oziroma občinskih pro-

računov so dolžni podračune iz 11. člena te odredbe, z
izjemo tistih, ki so predpisani z zakonom, zapreti najkasneje
do 31. decembra 2002, sicer jih zapre UJP, sredstva pa
prenese na osnovni podračun proračunskega uporabnika.

15. člen
Sistemi EZR se vzpostavijo z 29. junijem 2002.

16. člen
Prenos sredstev z računov neposrednih in posrednih

proračunskih uporabnikov državnega oziroma občinskih pro-
računov, računov za plačevanje obveznih dajatev in drugih
javnofinačnih prihodkov, odprtih pri Agenciji Republike Slo-
venije za plačilni promet, na podračune sistemov EZR drža-
ve oziroma občin in njihovo zapiranje se izvrši v skladu s
posebnim navodilom

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

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 29.
junija 2002.

Št. 431-11/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.

2621. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister, pristojen za finance

P R A V I L N I K
o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Proračuni, neposredni in posredni uporabniki prora-

čuna ter osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravne ose-
be javnega prava), ki so zavezane voditi poslovne knjige v
skladu z določbami zakona o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99, v nadaljevanju: zakon), evidentirajo in izka-
zujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke, odhod-
ke in druge izdatke, sredstva ter obveznosti do virov sred-
stev v skladu z določbami zakona, odredbe o razčlenjeva-
nju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javne-
ga prava, izdane na podlagi drugega odstavka 15. člena
zakona (v nadaljevanju: odredba) in določbami tega pravil-
nika.

Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se izkazujejo
na kontih predpisanih v enotnem kontnem načrtu, ki je se-
stavni del tega pravilnika (Priloga I).

Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z
vsebino kontov, ki je predpisana s tem pravilnikom.

V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja čle-
nitev:

– razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko,
– skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko,
– podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko,
– konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko,
– podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko.
Uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadalj-

njo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.

2. člen
Izrazi v tem pravilniku, ki se nanašajo na pravne osebe

iz 1. člena tega pravilnika imajo naslednji pomen:
– Uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne ose-

be javnega prava iz 1. člena tega pravilnika.
– Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so

pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena
zakona.

– Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so prav-
ne osebe javnega prava iz 1. člena tega pravilnika razen
pravnih oseb javnega prava iz prejšnje alinee tega člena.
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II. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN PODSKUPIN

Razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju

3. člen
Konti skupine 00 – neopredmetena dolgoročna

sredstva
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odlože-

ni stroški, dolgoročne premoženjske pravice, druga neo-
predmetena dolgoročna sredstva, terjatve za predujme iz
naslova vlaganj v neopredmetena dolgoročna sredstva in
neopredmetena dolgoročna sredstva, v gradnji ali izdelavi.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiže-
nju vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za iz-
kazani znesek povečajo splošni sklad.

4. člen
Konti skupine 01 – popravek vrednosti neopred-

metenih dolgoročnih sredstev
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti

dolgoročnih premoženjskih pravic in drugih neopredmete-
nih dolgoročnih sredstev. Zmanjševanje vrednosti dolgoroč-
no odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu, od-
prtem v okviru skupine 00 in ne preko popravka vrednosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiže-
nju popravka vrednosti na kontih te skupine, za izkazani
znesek zmanjšajo splošni sklad.

5. člen
Konti skupine 02 – nepremičnine
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost stavbnih,

gozdnih in drugih zemljišč, zgradb ter terjatev za predujme
za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine v grad-
nji ali izdelavi ter nepremičnine trajno zunaj uporabe. V vre-
dnost gozdnih zemljišč se všteva tudi vrednost gozdne lesne
mase. Pri zemljiščih in zgradbah se ločeno izkazujeta nabav-
na vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiže-
nju na kontih te skupine za znesek spremembe nabavne
vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo splošni sklad.

6. člen
Konti skupine 03 – popravek vrednosti nepremič-

nin
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti

zgradb. Ločeno se izkazuje popravek vrednosti zgradb traj-
no izven uporabe. Zmanjševanje vrednosti zemljišč se izka-
zuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 02 in ne
preko popravka vrednosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiže-
nju na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti
popravka zmanjšajo oziroma povečajo splošni sklad.

7. člen
Konti skupine 04 – oprema in druga opredmetena

osnovna sredstva
Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme,

drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev,
večletnih nasadov, osnovne črede, drugih opredmetenih
osnovnih sredstev, terjatev za dane predujme za opremo in
druga opredmetena osnovna sredstva, opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi, nado-
mestnih delov ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujeta nabav-
na vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiže-
nju na kontih te skupine za znesek sprememb nabavne
vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo splošni sklad.

8. člen
Konti skupine 05 – popravek vrednosti opreme in

drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti

opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 me-
secev, večletnih nasadov, osnovne črede, drugih opredme-
tenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiže-
nju v dobro na kontih te skupine za znesek spremembe
vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo splošni
sklad.

9. člen
Konti skupine 06 – dolgoročne kapitalske in dru-

ge naložbe
Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in

druge dolgoročne kapitalske naložbe, naložbene nepremič-
nine, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška
dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne kapitalske
naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej
se izkazujejo popravki vrednosti teh naložb.

V tej skupini se izkazujejo tudi naložbe v namensko
premoženje tistih javnih skladov ter drugih pravnih oseb
javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki
urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v
svoji lasti. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh na-
ložb.

Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje naložb v namen-
sko premoženje javnih skladov ter drugih pravnih oseb jav-
nega prava, za katere se sestavlja premoženjska bilanca
države oziroma občine.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiže-
nju na kontih te skupine za izkazani znesek povečajo splošni
sklad, za zneske zmanjšanja naložbe pa se splošni sklad
zmanjša.

10. člen
Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in

depoziti
Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posoji-

la v državi in v tujino, dana na podlagi posojilnih pogodb, z
odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga
dolgoročno dana posojila in dolgoročno dani depoziti.

Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročno
danih posojil in depozitov.

Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročno da-
nih posojil in depozitov danih uporabnikom enotnega kon-
tnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca
države oziroma občine.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiže-
nju na kontih te skupine za povečanje zneska danih posojil
oziroma depozitov, razen depozita začasno prostih sred-
stev, povečajo splošni sklad, za zneske odplačil pa splošni
sklad zmanjšajo.

11. člen
Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslova-

nja
Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani

blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega
najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do prav-
nih in fizičnih oseb v državi in v tujini. V tej skupini se
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izkazujejo tudi dolgoročne terjatve iz naslova unovčenih po-
roštev.

Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih
terjatev iz poslovanja.

Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih ter-
jatev iz poslovanja do uporabnikov enotnega kontnega načr-
ta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziro-
ma občine.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiže-
nju na kontih te skupine za znesek povečanja dolgoročnih
terjatev povečajo, za znesek plačila ali drugega zmanjšanja
dolgoročnih terjatev pa zmanjšajo dolgoročno razmejene
prihodke oziroma splošni sklad.

12. člen
Konti skupine 09 – terjatve za sredstva dana v

upravljanje
Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva,

ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravlja-
nje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom
enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premo-
ženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo loče-
no.

Vrednost sredstev danih v upravljanje se ob prenosu
sredstev v upravljanje knjiži na ustrezen konto skupine 09 in
se izkažejo kot terjatev v znesku, enakem čisti vrednosti
sredstev danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupi-
ne se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje se usklajujejo z
obveznostjo za sredstva prejeta v upravljanje, izkazano v
poslovnih knjigah upravljalca, ki se nanaša na opredmetena
in neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne fi-
nančne naložbe.

To skupino uporabljajo le neposredni uporabniki prora-
čuna države in občine.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v primerih
iz drugega odstavka 43. člena tega pravilnika za izkazano
vrednost terjatve povečajo splošni sklad.

Razred 1: kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne
časovne razmejitve

13. člen
Konti skupine 10 – denarna sredstva v blagajni in

takoj unovčljive vrednostnice
Na kontih skupine 10 se izkazujejo gotovina (bankovci

in kovanci), prejeti čeki, druge takoj unovčljive vrednostnice
ter denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni
se izkazujejo ločeno. Izdani čeki se izkažejo kot odbitna
postavka.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
prejemkov v blagajni odobrijo prihodke oziroma drug konto,
ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov iz blagajne pa
se obremenijo odhodki oziroma drug konto, ki ustreza vrsti
izdatka.

14. člen
Konti skupine 11 – dobroimetje pri bankah in dru-

gih finančnih ustanovah
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (nego-

tovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih usta-
novah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izlo-
čena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi,
devizni akreditivi, tolarski depozitni računi ter druga denarna
sredstva za posebne namene.

Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji
valuti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
prejemkov priznajo prihodke oziroma odobrijo drug konto,
ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov pa se izkažejo
odhodki oziroma se obremeni drug konto, ki ustreza vrsti
izdatka.

15. člen
Konti skupine 12 – kratkoročne terjatve do kup-

cev
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terja-

tve do kupcev iz prodaje stalnih ali obratnih sredstev. V tej
skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti.

Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v
tujini.

Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih
terjatev do kupcev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz proda-
je kapitalskih naložb, odobrijo ustrezni konto skupine 28.

16. člen
Konti skupine 13 – dani predujmi in varščine
Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za

obratna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila
obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske da-
nih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru
pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za zne-
sek danega predujma obremenijo ustrezni konto odhodkov.

17. člen
Konti skupine 14 – kratkoročne terjatve do upora-

bnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne

terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere
se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine,
ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz
naslova vračil preveč plačanih dajatev.

Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentira-
nje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finan-
čnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih
terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kon-
tnega načrta.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zne-
ske terjatev v skladu z navodili za posamezno vrsto teh
terjatev.

18. člen
Konti skupine 15 – kratkoročne finančne naložbe
Na kontih skupine 15 se izkazujejo kratkoročno dana

posojila, naložbe v vrednostne papirje, depoziti in druge
finančne naložbe.

Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih
finančnih naložb.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo
zneske povečanja kratkoročnih finančnih naložb v okviru
skupine 44, zneske zmanjšanja pa v okviru skupine 75, ob
hkratni spremembi splošnega sklada.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se naložbe
začasno prostih denarnih sredstev, ne evidentirajo v okviru
skupine 44 in ne v okviru splošnega sklada, temveč se
evidentirajo le na kontih stanja.

19. člen
Konti skupine 16 – kratkoročne terjatve iz financi-

ranja
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Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova
obresti in terjatev iz naslova dividend in deležev v dobičku
ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih
terjatev iz financiranja.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki,
odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen
konto.

20. člen
Konti skupine 17 – druge kratkoročne terjatve
Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terja-

tve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne
terjatve.

Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratko-
ročnih terjatev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki
odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen
konto.

21. člen
Konti skupine 18 – neplačani odhodki
Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma

zneski povezani s pridobitvijo finančnih naložb, ki še niso bili
plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkaza-
ne obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo
tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki, ob obreme-
nitvi ustreznega konta razreda 4.

Podatkov v okviru te skupine kontov ne izkazujejo dolo-
čeni uporabniki enotnega kontnega načrta, lahko pa upo-
rabljajo to skupino za evidenčno izkazovanje neplačanih
odhodkov oziroma izdatkov.

22. člen
Konti skupine 19 – aktivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice in dru-

ge aktivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek

vrednosti vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključe-
na v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni
vir sredstev v okviru skupine 29. Za znesek vrednosti porab-
ljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupi-
ni izkazujejo tudi predhodno nezaračunane prihodke za pre-
jete predujme ter vračunane odhodke in izdatke zaradi po-
daljšanega proračunskega leta.

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej
skupini izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej plačane
stroške oziroma odhodke ter prihodke, ki niso mogli biti
zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo.

Razred 2: kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve

23. člen
Konti skupine 20 – kratkoročne obveznosti za pre-

jete predujme in varščine
Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila

in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej
skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine
19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

24. člen
Konti skupine 21 – kratkoročne obveznosti do za-

poslenih
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do za-

poslenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delov-
nega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če
se od prejemka obračunajo dajatve po odbitku, se obvez-
nost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

25. člen
Konti skupine 22 – kratkoročne obveznosti do do-

baviteljev
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in ne-

zaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V
tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti,
prejeti doma ali v tujini.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali
izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

26. člen
Konti skupine 23 – druge kratkoročne obveznosti

iz poslovanja
Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obvez-

nosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne ob-
veznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izda-
nih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratko-
ročne obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obre-
menijo ustrezni konto skupine 18 oziroma drug ustrezen
konto.

27. člen
Konti skupine 24 – kratkoročne obveznosti do upo-

rabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne

obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za
katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma
občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen
obveznosti za obračunane dajatve.

Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentira-
nje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti
do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslova-
nja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja,
če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega
kontnega načrta.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zne-
ske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh
obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo
v okviru tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva
za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne pri-
hodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz
sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se
izkažejo neplačani odhodki v okviru skupine 18.

28. člen
Konti skupine 25 – kratkoročne obveznosti do fi-

nancerjev
Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta

posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih
kratkoročnih vrednostnih papirjev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo
zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih prejetih poso-
jil tudi na ustreznih kontih razreda 5, ob hkratni spremembi
splošnega sklada.
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29. člen
Konti skupine 26 – kratkoročne obveznosti iz fi-

nanciranja
Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslo-

va obresti in druge obveznosti iz financiranja.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske

obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali
drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18 oziroma
drug ustrezen konto.

30. člen
Konti skupine 28 – neplačani prihodki
Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma

zneski povezani s prodajo finančnih naložb, ki še niso bili
plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob porav-
navi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo
tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri
ustrezni konto razreda 7.

Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo določeni
uporabniki enotnega kontnega načrta, lahko pa uporabljajo
to skupino za evidenčno izkazovanje neplačanih prihodkov
oziroma prejemkov.

31. člen
Konti skupine 29 – pasivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani

odhodki, kratkoročno odloženi prihodki ter druge pasivne
časovne razmejitve.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupi-
ni izkazujejo zneske plačil za obratna sredstva, ki so bili že
priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob na-
stanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe
obratnih sredstev obremeni ustrezni konto pasivnih časov-
nih razmejitev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih
te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja
proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za
dane predujme.

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej
skupini izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej vračuna-
ne stroške oziroma odhodke ter kratkoročno odločene pri-
hodke, za katerih pripoznanje še niso izpolnjeni pogoji.

Razred 3: zaloge

32. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, za znesek

vrednosti nabavljenega materiala, drobnega inventarja, em-
balaže in blaga ter za znesek vrednosti nedokončane proiz-
vodnje in storitev ter proizvodov, oblikujejo ustrezen vir sred-
stev v skupini 29. Ob porabi zalog in za ugotovljene primanj-
kljaje se vir sredstev zmanjša, za ugotovljene presežke pa
poveča.

33. člen
Konti skupine 30 – obračun nabave materiala
Na kontih skupine 30 se izkazuje oblikovanje nabav-

ne vrednosti kupljenega materiala ter odvisni nabavni stro-
ški, tako dajatve, v okviru nabavne cene, kot tudi nepo-
sredni izdatki za nabavo. Kadar se uporabljajo konti te
skupine, se preko posebnega konta obračuna nabave,
opravi prenos obračunane nabavne vrednosti na zaloge
materiala.

34. člen
Konti skupine 31 – zaloge materiala
Na kontih skupine 31 se izkazujejo vrednosti zalog

osnovnega materiala v zalogi, nabavljenih polizdelkov in se-
stavnih delov, goriva in maziva v zalogi, režijskega materiala
(pisarniškega materiala), nepotrebnega in zastarelega mate-
riala, odpadnega materiala v skladu z izbrano metodo vre-
dnotenja. Material v obdelavi, dodelavi in na poti se izkazuje
posebej.

V tej skupini se izkazujejo tudi popravki vrednosti zasta-
relega materiala. Pri vodenju zalog po stalnih cenah se
vodijo odmiki od stalnih cen na posebnih kontih odmikov.

35. člen
Konti skupine 32 – zaloge drobnega inventarja in

embalaže
Na kontih skupine 32 se izkazuje samo tisti drobni

inventar in embalaža, pri katerih je ocenjen rok uporabe
največ leto dni, lahko pa tudi drobni inventar, katerega doba
koristnosti je daljša od enega leta, njegova vrednost pa
manjša od tolarske protivrednosti 100 eurov.

Skupina se razčleni na konte drobnega inventarja in
embalaže v skladišču. Pri vodenju zalog po stalnih cenah je
poseben konto odmikov od stalnih cen.

Pravna oseba vzpostavi za drobni inventar, dan v upo-
rabo, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta,
zunajknjigovodsko količinsko evidenco po nahajališčih.

36. člen
Konti skupine 33 – nedokončana proizvodnja in

storitve
Na kontih skupine 33 se izkazujejo nedokončana pro-

izvodnja in storitve, polizdelki, ustavljena nedokončana pro-
izvodnja, proizvodnja v dodelavi, predelavi in obdelavi ter
odmiki od cen proizvodnje.

37. člen
Konti skupine 34 – proizvodi
Na kontih skupine 34 se izkazujejo proizvodi v lastnem

skladišču, v tujem skladišču in v lastni prodajalni, proizvodi v
dodelavi in obdelavi ter odmiki od cen proizvodov.

38. člen
Konti skupine 35 – obračun nabave blaga
Na kontih skupine 35 se izkazuje vrednost blaga po

obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obra-
čun nabave blaga.

39. člen
Konti skupine 36 – zaloge blaga
Na kontih skupine 36 se izkazuje blago v lastnem skla-

dišču, v tujem skladišču in v prodajalni, vračunani DDV v
zalogah blaga ter vračunana razlika v cenah zalog blaga.

Razred 4: odhodki in drugi izdatki

40. člen
Konti skupine 40 – tekoči odhodki
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajema-

jo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stro-
škov za blago in storitve, plačila investicijskih stroškov za
vojsko in policijo, obresti za servisiranje domačega in tujega
dolga, ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade
in rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih.
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Vračila preveč izplačanih odhodkov državnega prora-
čuna in proračuna občine se izkazujejo v dobro posamezne
vrste odhodka.

41. člen
Konti skupine 41 – tekoči transferi
Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna

plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo
ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma
prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne stori-
tve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splo-
šne narave in ne investicijskega značaja. Konti te skupine so
razčlenjeni glede na prejemnika sredstev.

Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni
odhodki pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihod-
ki, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer
sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.

42. člen
Konti skupine 42 – investicijski odhodki
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena

pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in ne-
opredmetenih dolgoročnih sredstev. V okviru te skupine se
izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za
investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove
osnovnih sredstev.

Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma
izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega pre-
moženja države, občine in drugih uporabnikov enotnega
kontnega načrta in povečujejo ali ohranjajo vrednost opred-
metenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev v bilancah stanja.

Investicijski odhodki so tudi plačila za namene iz prej-
šnjega odstavka, za katera se pri prejemniku sredstev vzpo-
stavi obveznost iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje.

43. člen
Konti skupine 43 – investicijski transferi
Na kontih skupine 43 se izkazujejo plačila, ki pred-

stavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu inve-
sticijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov
nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali
drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmete-
nih dolgoročnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje,
obnove in drugo.

Investicijski transferi so lahko tudi plačila za namene iz
prvega odstavka tega člena, za katera se pri prejemniku
sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev prejetih v
upravljanje.

Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti investicijski
transferni odhodki, razen odhodkov iz prejšnjega odstavka
pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki, ki ne
predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev
med uporabniki enotnega kontnega načrta.

44. člen
Konti skupine 44 – dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev
Na kontih skupine 44 se izkazujejo plačila, ki so rezul-

tat dogovora o posojanju sredstev, plačila za nakup kapital-
skih vložkov države in občin ter plačila namenskih sredstev
javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti. Ta plačila imajo za rezultat
nastanek finančne terjatve do prejemnika teh sredstev ali pa
vzpostavitev kapitalskega deleža v lastniški strukturi prejem-
nika sredstev. Na teh kontih se izkazujejo tudi plačila po-
roštev podjetjem in finančnim institucijam in drugim in po-

menijo vzpostavitev terjatev uporabnikov enotnega kontne-
ga načrta do prejemnikov teh sredstev. Prav tako se v okviru
te skupine izkazuje tudi poraba sredstev kupnin, pridoblje-
nih iz naslova privatizacije podjetij na podlagi posebnega
zakona.

45. člen
Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih

uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 46 se izkazujejo stroški in odhodki

določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Izkazovanje stroškov mora biti urejeno tako, da je iz

evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za
posamezno dejavnost javnih služb.

Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih
in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta
med letom evidenčno izkazujejo odhodke tudi na ustreznih
kontih skupine 40, 41, 42, 43 in 44, ob odobritvi podskupi-
ne 499 – evidenčni promet odhodkov in drugih izdatkov
določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Pravne
osebe javnega prava, ki niso uvrščene med neposredne ali
posredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo teh podat-
kov.

V okviru skupine 46 se evidenčno knjižijo tudi zneski
stroškov in odhodkov režijskih obratov iz 12. člena odred-
be, ob odobritvi podskupine 497 – evidenčni promet stro-
škov in odhodkov režijskih obratov.

Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi upora-
bniki enotnega kontnega načrta, razen v primeru evidenčne-
ga knjiženja po prejšnjem odstavku.

Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo stroški in
odhodki po posameznih vrstah:

– konti podskupine 460 – stroški materiala; v tej pod-
skupini se izkazujejo stroški materiala, kupljenih polizdel-
kov, vgrajenih delov, pomožnega materiala, energije, nado-
mestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževa-
nje osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja in lastne
embalaže, uskladitev stroškov materiala zaradi ugotovljenih
popisnih razlik, stroški pisarniškega materiala in strokovne
literature ter drugi stroški materiala,

– konti podskupine 461 – stroški storitev; v tej pod-
skupini se izkazujejo stroški storitev pri proizvajanju proizvo-
dov, stroški transportnih storitev in storitev, povezanih z
vzdrževanjem, najemnine, povračila stroškov zaposlencem
v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa in bančnih stori-
tev, stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški sejmov,
reklame in reprezentance, stroški storitev fizičnih oseb, ki
ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo
pravno osebo ter drugi stroški storitev,

– konti podskupine 462 – amortizacija; v tej podskupi-
ni se izkazuje amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev,
amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev, amorti-
zacija drobnega inventarja in embalaže. Posebej se izkazuje
amortizacija sredstev za opravljanje dejavnosti javnih služb
ter za opravljanje dejavnosti na trgu. V okviru te skupine se
izkazuje tudi zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nado-
mešča v breme obveznosti do virov sredstev,

– konti podskupine 463 – rezervacije; v tej podskupini
se izkazujejo dolgoročne rezervacije za stroške reorganiza-
cije pravne osebe, za pokrivanje pričakovanih izgub iz kočlji-
vih pogodb in za pokrivanje drugih obveznosti, ki se nanaša-
jo na sedanje učinke,

– konti podskupine 464 – stroški dela; v tej podskupi-
ni se izkazujejo plače zaposlencev, nadomestila plač zapo-
slencev, stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja za-
poslencev, regres za letni dopust, povračila in drugi prejem-
ki zaposlencev, delodajalčevi prispevki in druge delodajal-
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čeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in
drugih prejemkov zaposlencev ter nagrade vajencem skupaj
z dajatvami, ki bremenijo pravno osebo,

– konti podskupine 465 – drugi stroški; v tej podskupi-
ni se izkazujejo dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida,
izdatki za varstvo okolja, nagrade dijakom in študentom na
delovni praksi skupaj z dajatvami, štipendije dijakom in štu-
dentom ter ostali podobni stroški,

– konti podskupine 466 – stroški prodanih zalog; v tej
podskupini se izkazujejo stroški prodanih zalog ter ugotov-
ljeni presežki in primanjkljaji,

– konti podskupine 467 – finančni odhodki; v tej pod-
skupini se izkazujejo odhodki za obresti, odhodki od prevre-
dnotenja dolgov zaradi ohranitve vrednosti, odhodki od pro-
daje finančnih naložb, drugi finančni odhodki in prevredno-
tevalni finančni odhodki zaradi oslabitve finančnih naložb ter
odhodi zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij,

– konti podskupine 468 – izredni odhodki; v tej pod-
skupini se izkazujejo denarne kazni, odškodnine in druge
neobičajne postavke,

– konti podskupine 469 – prevrednotevalni poslovni
odhodki; v tej podskupini se izkazujejo prevrednotevalni
odhodki zaradi oslabitve zalog, terjatev iz poslovanja, neo-
predmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnov-
nih sredstev ter zaradi odtujitve neopredmetenih dolgoroč-
nih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

46. člen
Konti skupine 47 – sredstva nakazana neposre-

dnim uporabnikom proračuna
Na kontih skupine 47 se izkazujejo nakazana sredstva

neposrednim uporabnikom, ki so zagotovljena v okviru pro-
računa države oziroma občine za njihovo nadaljnjo porabo
oziroma za financiranje funkcij, za izvajanje nalog in druge
namene.

47. člen
Konti skupine 49 – prenos odhodkov in drugih

izdatkov
Na kontih podskupine 490 in 491 se evidentira prenos

odhodkov in drugih izdatkov razreda 4 ob koncu obračun-
skega obdobja.

Na kontih podskupine 497 – evidenčni promet stro-
škov in odhodkov režijskih obratov se izkazujejo stroški in
odhodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazuje-
jo na ustreznih kontih skupine 46.

Na kontih podskupine 498 – evidenčni promet odhod-
kov v breme rezervnega in drugih proračunskih skladov, se
med letom izkazujejo odhodki, ki se evidentirajo na kontih
odhodkov razreda 4, glede na vrsto odhodka.

Na kontih podskupine 499 – evidenčni promet odhod-
kov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se
med letom izkazujejo odhodki, ki jih določeni uporabniki
enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru skupine 40,
41, 42, 43 in 44. Podatki na evidenčnih kontih se lahko
knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni kole-
darski mesec.

Ob zaključku leta se konti podskupin 498 in 499 za-
prejo v dobro ustreznih kontov skupin 40, 41, 42 in 43,
podskupine 497 pa v dobro ustreznih kontov skupine 46.

Razred 5: račun financiranja

48. člen
Konti skupine 50 – zadolževanje
Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev,

pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in

sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostih papirjev doma in v
tujini, z obremenitvijo ustreznega konta skupine 90.

V tej skupini se na kontih kratkoročnega zadolževanja
izkazuje kratkoročno zadolževanje in odplačila kratkoročne-
ga zadolževanja tekočega leta.

Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajal-
cev.

49. člen
Konti skupine 55 – odplačila dolga
Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnic od

domačega dolgoročnega dolga in od zunanjega dolgoroč-
nega dolga na osnovi najetih kreditov ali z izdajo vrednostnih
papirjev, z odobritvijo ustreznega konta skupine 90.

Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajal-
cev.

50. člen
Konti skupine 59 – ugotovljena razlika
Ob koncu obračunskega obdobja se za znesek, izka-

zan na kontih skupine 50, odobri ustrezen konto skupine
59, za znesek, izkazan na kontih skupine 55, pa obremeni.

Razlika se prenese na konte podskupine 800.
Na kontih podskupine 599 – evidenčni promet zadol-

ževanja in odplačil dolgov – se med letom izkazujejo prejem-
ki in izdatki, ki jih določeni uporabniki enotnega kontnega
načrta izkazujejo v okviru skupine 50 oziroma 55. Podatki
na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki
se sestavi za posamezni koledarski mesec.

Ob zaključku leta se konti skupin 50 in 55 zaprejo v
breme ustreznih podskupin 590 oziroma 599.

Razred 7: prihodki in drugi prejemki

51. člen
Konti skupine 70 – davčni prihodki
Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih

uvrščamo med tekoče prihodke državnega ali občinskega
proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov:
davek na dodano vrednost, davek na dohodek: dohodnina,
davek na dobiček, davek na plačilno listo in delovno silo,
davek na premoženje, domači davki na blago in storitve,
davki na mednarodno trgovino in transakcije. V tej skupini
se izkazujejo tudi vsi obvezni prispevki zaposlencev, deloda-
jalcev, samozaposlenih, ki se vplačujejo v proračun, Zavodu
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavo-
du za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihod-
kov državnega proračuna in proračuna občine se izkazujejo
v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo
nanaša.

52. člen
Konti skupine 71 – nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči prihodki,

ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V okviru te
skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku,
prihodki od obresti, prihodke od premoženja, takse in pri-
stojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarje-
ni s prodajo blaga in storitev na trgu. V tej skupini se ne
izkazujejo prejete obresti na sredstva proračunskih skladov,
ki se knjižijo kot povečanje sklada ter tiste prejete obresti, ki
se izkazujejo v okviru skupin 73 in 75.

53. člen
Konti skupine 72 – kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridoblje-

ni iz naslova prodaje realnega premoženja, to je: zgradb,
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opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, premoženjskih
pravic (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interven-
tnih oziroma blagovnih rezerv.

54. člen
Konti skupine 73 – prejete donacije
Na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta

denarna darila, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih
pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali doma-
čih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij,
mednarodnih nevladnih organizacij, od tujih vlad in njihovih
institucij in od tujih pravnih ali fizičnih oseb ter obresti od
upravljanja s temi sredstvi.

Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi po-
sebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in pro-
gramu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za
katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogo-
jev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva, pre-
jeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi
posebnih darilnih in podobnih pogodb.

V to skupino prihodkov pa ne spadajo prihodki iz naslo-
va prejetih sredstev od drugih javnofinančnih institucij, to je
iz državnega proračuna, lokalnih proračunov, skladov soci-
alnega zavarovanja in drugih javnih skladov, ki spadajo v
okvir transfernih prihodkov in so zajeti v posebni skupini
prihodkov 74.

55. člen
Konti skupine 74 – transferni prihodki
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, preje-

ta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega prora-
čuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega
zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti
prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz na-
slova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to
niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in
storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna
države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega
financiranja.

Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni
prihodki pobotajo s transfernimi odhodki (tekoči transferi in
investicijski transferi), to je tistimi vrstami odhodkov, ki ne
predstavljajo končne porabe, pač pa le transfer sredstev
med uporabniki enotnega kontnega načrta.

56. člen
Konti skupine 75 – prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev
Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pri-

dobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim
ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam,
posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodar-
skim  družbam.

Zajeta so tudi sredstva, pridobljena iz naslova prodaje
kapitalskih deležev države oziroma občin v finančnih insti-
tucijah ali podjetjih in prejeta vračila v tekočem letu unov-
čenih poroštev iz preteklih let. V to skupino so zajeta tudi
sredstva, pridobljena na podlagi posebnega zakona o upo-
rabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in obresti od
upravljanja s temi sredstvi ter druge prejete obresti od
kupnin. V tej skupini se izkazujejo tudi sredstva pridobljena
na osnovi stanovanjskega zakona in drugih pravnih predpi-
sov, ki urejajo področje privatizacije in lastninjenja  družbe-
ne lastnine.

57. člen
Konti skupine 76 – zaračunani prihodki določenih

uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki določe-

nih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Prihodke v zve-
zi z opravljanjem dejavnosti javne službe je treba izkazovati
ločeno od ostalih prihodkov.

Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih
in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta
med letom evidenčno izkazujejo prihodke na ustreznih kon-
tih skupin 71, 72, 73, 74 in 75 z odobritvijo konta 799 –
evidenčni promet prihodkov in drugih prejemkov določenih
uporabnikov določenih uporabnikov enotnega kontnega na-
črta. Pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med
neposredne ali posredne uporabnike proračuna, ne zago-
tavljajo teh podatkov.

V okviru te skupine se evidenčno izkazujejo tudi zneski
prihodkov režijskih obratov iz 12. člena odredbe z obreme-
nitvijo podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režij-
skih obratov.

Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi upora-
bniki enotnega kontnega načrta, razen v primerih eviden-
čnega knjiženja po prejšnjem odstavku.

Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo prihodki po
posameznih vrstah:

– konti podskupine 760 – prihodki od prodaje proizvo-
dov in storitev; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od
prodaje proizvodov in storitev na domačem in na tujem trgu
ter od dotacij (transferov) in donacij, doseženih na podlagi
prodaje proizvodov in storitev. Posebej se izkazujejo prihod-
ki iz sredstev javnih financ. V okviru te skupine se izkazujejo
tudi vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov oziroma stori-
tev,

– konti podskupine 761 – prihodki od prodaje blaga in
materiala; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od prodaje
blaga in materiala na domačem in tujem trgu ter od subven-
cij, kompenzacij, dotacij in donacij, doseženih na podlagi
prodaje blaga. Posebej se izkazujejo prihodki iz sredstev
javnih financ,

– konti podskupine 762 – finančni prihodki; v tej pod-
skupini se izkazujejo prihodki za obresti, prihodki od prevre-
dnotenja naložb in dolgov zaradi ohranitve realne vrednosti,
prihodki od prodaje finančnih naložb in drugi finančni pri-
hodki,

– konti podskupine 763 – izredni prihodki; v tej pod-
skupini se izkazujejo prejete kazni in odškodnine, nenamen-
ske donacije ter drugi izredni prihodki,

– konti podskupine 764 – prevrednotovalni poslovni
prihodki; v tej podskupini se izkazujejo prevrednotovalni
prihodki nastali pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, odpisih obvez-
nosti iz preteklih let ter drugi prevrednotovalni prihodki.

58. člen
Konti skupine 77 – prejeta sredstva iz proračuna

za nadaljnjo porabo
Na kontih skupine 77 se izkazujejo prejeta sredstva iz

proračuna za nadaljnjo porabo, ki jih neposredni uporabnik
pridobi v skladu s proračunom države oziroma občine za
financiranje funkcij, za izvajanje nalog in druge namene.

59. člen
Konti skupine 79 – prenos prihodkov in drugih

prejemkov
Na kontih podskupine 790 se evidentira prenos pri-

hodkov in drugih prejemkov razreda 7 ob koncu obračun-
skega obdobja na ustrezni konto skupine 80.
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Na kontih podskupine 797 – evidenčni promet prihod-
kov režijskih obratov se izkazujejo prihodki, ki jih režijski
obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih
skupine 76.

Na kontih podskupine 799 – evidenčni promet prihod-
kov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se
izkazujejo prihodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v
okviru skupine 71, 72, 73, 74 in 75. Podatki na evidenčnih
kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za
posamezni koledarski mesec.

Ob zaključku leta se konti podskupin 790, 797 oziro-
ma 799 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76 in 77.

Razred 8: ugotovitev rezultatov

60. člen
Konti skupine 80 – ugotovitev rezultatov
Na kontih skupine 80 se knjižijo zneski prenesenih

odhodkov in drugih izdatkov, izkazanih na kontih razreda 4
ter prenesenih prihodkov in drugih prejemkov, izkazanih na
kontih razreda 7, razen zneska prejetih obresti na sredstva
rezervnega sklada oziroma ostalih proračunskih skladov, ki
neposredno povečujejo rezervni sklad oziroma ostale prora-
čunske sklade. V okviru te skupine se knjižijo tudi zneski
prejemkov in izdatkov, preneseni s kontov razreda 5.

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkaže-
jo v okviru te skupine tudi znesek presežka prihodkov (od-
hodkov) iz preteklih let, ki je namenjen pokrivanju izbranih
odhodkov (prihodkov) obravnavanega poslovnega leta.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta prenesejo
presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in
drugimi izdatki oziroma presežek odhodkov in drugih izdat-
kov nad prihodki in drugimi prejemki, na ustrezni konto
skupine 90 oziroma 94.

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pre-
nesejo presežek zaračunanih prihodkov nad zaračunanimi
odhodki ali presežek zaračunanih odhodkov nad zaračuna-
nimi prihodki v dobro oziroma breme ustreznega konta
skupine 98.

Razred 9: lastni viri in dolgoročne obveznosti

61. člen
Konti skupine 90 – splošni sklad
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V

okviru skupine 90 se ločeno izkazujejo; sklad za neopred-
metena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sred-
stva, sklad za finančne naložbe, sklad za unovčena po-
roštva, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklad
za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in
drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti, splošni sklad za posebne namene ter splošni
sklad za drugo.

Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva
in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vre-
dnost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmete-
nih osnovnih sredstev in zmanjšujejo popravki in odpisi na-
bavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in
zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih nalož-
bah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoroč-
nih finančnih naložbah.

Splošni sklad za unovčena poroštva povečujejo oziro-
ma zmanjšujejo spremembe knjigovodske vrednosti terjatev
iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva.

Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje
povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva
dana v upravljanje.

Splošni sklad za namensko premoženje, preneseno
javnim skladom ter drugim pravnim osebam javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti, povečujejo oziroma
zmanjšujejo spremembe namenskega premoženja, prene-
senega javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega
se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje
z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. Ob
plačilu obveznosti se bremeni ustrezen konto skupine 90, s
tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev
za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov.

Splošni sklad za drugo izkazuje druge spremembe splo-
šnega sklada, ki niso navedene v prejšnjih odstavkih.

Te skupine ne uporabljajo določeni uporabniki enotne-
ga kontnega načrta.

62. člen
Konti skupine 91 – rezervni sklad
Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega

rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v
javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini
409.

Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni
ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno zagotav-
ljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma
rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stro-
škov oziroma odhodkov.

To skupino uporabljajo državni proračun in proračuni
občin ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter
javni skladi.

63. člen
Konti skupine 92 – dolgoročno razmejeni prihodki
Na kontih skupine 92 izkazujejo drugi uporabniki enot-

nega kontnega načrta prihodke, ki še niso bili plačani in za
katere je vzpostavljena terjatev v okviru skupine 08.

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazu-
jejo v okviru te skupine zneske prihodkov, ki se v skladu z
računovodskimi standardi še ne vštevajo v prihodke.

64. člen
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih skupine 93 se izkazujejo dolgoročne rezer-

vacije iz naslova donacij, ki jih je donator namenil za pokriva-
nje določenih stroškov ter dolgoročne rezervacije, oblikova-
ne za tveganja in druge namene. Rezervacije se izkazujejo
ločeno po namenih, za katere so bile oblikovane.

To skupino kontov uporabljajo samo določeni upora-
bniki enotnega kontnega načrta.

65. člen
Konti skupine 94 – sklad premoženja v javnih skla-

dih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v
njihovi lasti

Na kontih skupine 94 se ločeno izkazujejo sestavni deli
skladov premoženja v javnih skladih oziroma drugih pravnih
osebah javnega prava, ki je v skladu z določbami zakonov
njihova last.

V javnih skladih se v okviru tega sklada izkazujejo:
sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredme-
tena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za
unovčena poroštva ter sklad za drugo.
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Pri drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo pre-
moženje v svoji lasti, se v okviru tega sklada izkazujejo:
sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredme-
tena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe ter prese-
žek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov
nad prihodki.

Posamezni sestavni deli sklada premoženja v javnih
skladih so:

– sklad namenskega premoženja je vrednost sredstev,
ki so v skladu s predpisi, v lasti javnega sklada,

– sklad namenskega premoženja za unovčena poroštva
je knjigovodska vrednost terjatev iz naslova regresnih za-
htevkov za unovčena poroštva, ki so bila poravnana iz sred-
stev, ki jih je sklad pridobil z opravljanjem dejavnosti, za
katero je bil ustanovljen,

– sklad namenskega premoženja za drugo je presežek
prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad
prihodki, dosežen z opravljanjem dejavnosti sklada, zman-
jšan za znesek sklada za unovčena poroštva,

Posamezni sestavni deli sklada premoženja v drugih
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti, so:

– sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in
opredmetena osnovna sredstva je znesek knjigovodske vre-
dnosti teh sredstev, povečane za znesek sredstev neporab-
ljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sred-
stev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev ter zmanjšane
za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sred-
stev in znesek dolgoročnih rezervacij, namenjenih nadome-
stitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z
donacijami,

– sklad za dolgoročne finančne naložbe je znesek knji-
govodske vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb in neod-
plačanega zneska glavnice dolgoročno danih kreditov in
depozitov,

– presežek prihodkov nad odhodki je presežek vre-
dnosti aktive nad pasivo,

– presežek odhodkov nad prihodki je presežek vre-
dnosti pasive nad aktivo.

66. člen
Konti skupine 96 – dolgoročne finančne obvezno-

sti
Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski naje-

tih finančnih kreditov.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na

konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov zaradi
ohranitve realne vrednosti, z obremenitvijo ustreznega konta
splošnega sklada.

Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dol-
goročnih obveznosti za prejete kredite od uporabnikov enot-
nega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska
bilanca države oziroma občine.

67. člen
Konti skupine 97 – druge dolgoročne obveznosti
Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obvez-

nosti iz financiranja in iz poslovanja, med njimi tudi obvezno-
sti za unovčena poroštva. Na kontih te skupine se izkazujejo
tudi zneski prejetih dolgoročnih blagovnih kreditov.

Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dru-
gih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kon-
tnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca
države oziroma občine.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo
obveznosti v breme splošnega sklada ali drugega ustrezne-
ga konta.

68. člen
Konti skupine 98 – obveznosti za sredstva prejeta

v upravljanje
Na kontih skupine 98 se izkazujejo obveznosti za sred-

stva prejeta v upravljanje.
V okviru te skupine se ločeno zagotavljajo podatki za

obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opred-
metena osnovna sredstva, za obveznosti za dolgoročne fi-
nančne naložbe ter o presežku prihodkov nad odhodki ozi-
roma presežku odhodkov nad prihodki.

Posamezni sestavni deli obveznosti za sredstva prejeta
v upravljanje so:

– obveznost za neopredmetena dolgoročna sredstva
in opredmetena osnovna sredstva sestavlja knjigovodska
vrednost teh sredstev, povečana za znesek neporabljene
obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev,
prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter zmanjšana za
znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev
in znesek dolgoročnih rezervacij, namenjenih nadomestitvi
stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z do-
nacijami,

– obveznost za dolgoročne finančne naložbe predstav-
lja knjigovodska vrednost dolgoročnih kapitalskih naložb in
neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih kreditih
in depozitih,

– presežek prihodkov nad odhodki je presežek vre-
dnosti aktive nad pasivo,

– presežek odhodkov nad prihodki je presežek vre-
dnosti pasive nad aktivo.

Obveznost za neopredmetena dolgoročna sredstva in
opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter prejeta ali prerazporejena sredstva za
pridobitev teh sredstev. Obveznost pa zmanjšujejo popravki
in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pokrivajo
v breme te obveznosti.

Obveznost za dolgoročne finančne naložbe povečujejo
in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih nalo-
žbah ter dolgoročno danih kreditih in depozitih.

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in
opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne na-
ložbe povečujejo oziroma zmanjšujejo tudi druge spremem-
be, v skladu z določbami tretjega odstavka tega člena.

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta morajo
zagotoviti ločeno izkazovanje obveznosti za sredstva prejeta
v upravljanje po posameznih pravnih osebah, za katere se
sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

S pravnimi osebami iz prejšnjega odstavka so mišljeni
ustanovitelji pravne osebe, če ni s pogodbo ali drugim prav-
nim aktom določeno, da so lastniki sredstev danih v uprav-
ljanje tudi druge pravne osebe.

69. člen
Konti skupine 99 – izvenbilančna evidenca
Na kontih skupine 99 se izkazujejo aktivni in pasivni

konti izvenbilančne evidence.
Izkazujejo se dana poroštva, hipoteke in drugi podatki

o možnih (potencialnih) obveznostih, ki pa še ne vplivajo na
spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

70. člen
Zatečeno stanje se uskladil od 1. 1. 2002 dalje z

določbami tega pravilnika, v roku 30. dni po uveljavitvi tega
pravilnika.
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71. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske upora-
bnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
86/99, 110/99, 23/00, 37/00, 2/01, 35/01, 62/01,
105/01 in 38/02).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 402-5/02
Ljubljana, dne 20. maja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

PRILOGA I

ENOTNI KONTNI NAČRT

RAZRED 0: DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA
V UPRAVLJANJU

00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED-
STVA

001 DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI
003 DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE
005 DRUGA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA

SREDSTVA
006 TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA

VLAGANJ V NEOPREDMETENA DOLGO-
ROČNA SREDSTVA

007 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED-
STVA V GRADNJI ALI IZDELAVI

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDME-
TENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

010 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDME-
TENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

02 NEPREMIČNINE
020 ZEMLJIŠČA
021 ZGRADBE
022 TERJATVE ZA PREDUJME ZA NEPREMIČ-

NINE
023 NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI
029 NEPREMIČNINE TRAJNO ZUNAJ UPORABE

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
031 POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB
039 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

TRAJNO ZUNAJ UPORABE

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

040 OPREMA
041 DROBNI INVENTAR
043 VEČLETNI NASADI

044 OSNOVNA ČREDA
045 DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SRED-

STVA
046 TERJATVE ZA PREDUJME ZA OPREMO IN

DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SRED-
STVA

047 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO

048 NADOMESTNI DELI
049 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA

OSNOVNA SREDSTVA TRAJNO ZUNAJ
UPORABE

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

050 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME
051 POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA

INVENTARJA
053 POPRAVEK VREDNOSTI VEČLETNIH

NASADOV
054 POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNE ČREDE
055 POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH OPREDM-

ETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
059 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN

DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV TRAJNO ZUNAJ UPORABE

06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE
060 NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI
061 NALOŽBE V DELNICE V TUJINI
062 DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE

NALOŽBE V DRŽAVI
063 DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE

NALOŽBE V TUJINI
064 NALOŽBENE NEPREMIČNINE
065 NALOŽBE V PLEMENITE KOVINE, DRAGE

KAMNE, UMETNIŠKA DELA IN PODOBNO
066 NAMENSKO PREMOŽENJE, PRENESENO

JAVNIM SKLADOM
067 PREMOŽENJE, PRENESENO V LAST

DRUGIM PRAVNIM OSEBAM JAVNEGA
PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI
LASTI

069 POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH
KAPITALSKIH NALOŽB

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

070 DOLGOROČNO DANA POSOJILA NA
PODLAGI POSOJILNIH POGODB V DRŽAVI

071 DOLGOROČNO DANA POSOJILA NA
PODLAGI POSOJILNIH POGODB V TUJINO

072 DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z OD-
KUPOM DOMAČIH VREDNOSTNIH PAPIR-
JEV

073 DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z OD-
KUPOM TUJIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

074 DOLGOROČNO DANI DEPOZITI
075 DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA
079 POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNO

DANIH POSOJIL
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08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVAN-
JA

080 DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA DANA
V DRŽAVI

081 DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA DANA
V TUJINI

084 DOLGOROČNE TERJATVE ZA UNOVČENA
POROŠTVA

085 DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

086 DOLGOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA
FINANČNEGA NAJEMA

089 POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH
TERJATEV IZ POSLOVANJA

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAV-
LJANJE

090 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVL-
JANJE NEPOSREDNIM UPORABNIKOM
PRORAČUNA

091 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVL-
JANJE POSREDNIM UPORABNIKOM
PRORAČUNA

092 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA JAVNIM
PODJETJEM

093 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVL-
JANJE DRUGIM

RAZRED 1: KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZME-
JITVE

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

100 TOLARSKA SREDSTVA V BLAGAJNI
101 DEVIZNA SREDSTVA V BLAGAJNI
102 IZDANI ČEKI (ODBITNA POSTAVKA)
103 PREJETI ČEKI
105 DRUGE TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOST-

NICE
109 DENAR NA POTI

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH
FINANČNIH USTANOVAH

110 TOLARSKA SREDSTVA NA RAČUNIH
111 TOLARSKI DEPOZITI NA ODPOKLIC
112 DEVIZNA SREDSTVA NA RAČUNIH
113 DEVIZNI DEPOZITI NA ODPOKLIC
114 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNIH

RAČUNIH ZA POSEBNE NAMENE
115 TOLARSKA SREDSTVA NA DEPOZITNIH

RAČUNIH
116 DEVIZNA SREDSTVA NA DEPOZITNIH

RAČUNIH

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
120 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V

DRŽAVI
121 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V

TUJINI
129 POPRAVEK VREDNOSTI KRATKOROČNIH

TERJATEV DO KUPCEV

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
130 KRATKOROČNO DANI PREDUJMI
131 KRATKOROČNO DANE VARŠČINE

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB-
NIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

140 KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED-
NIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE

141 KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED-
NIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE

142 KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH
UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE

143 KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH
UPORAB. PRORAČUNA OBČINE

144 KRATKOROČNE TERJATVE DO ZZZS IN
ZPIZ

149 POPRAVKI KRATKOROČNIH TERJATEV DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
150 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V

VREDNOSTNE PAPIRJE
151 KRATKOROČNO DANA POSOJILA
152 KRATKOROČNO DANI DEPOZITI
153 KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA

PROSTIH DENARNIH SREDSTEV –
DRŽAVNA ZAKLADNICA

155 DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE
NALOŽBE

159 POPRAVEK KRATKOROČNIH FINANČNIH
NALOŽB

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINAN-
CIRANJA

160 KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA
OBRESTI

161 KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA
DIVIDEND

162 KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA
DELEŽEV V DOBIČKU

163 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

169 POPRAVEK KRATKOROČNIH TERJATEV IZ
FINANCIRANJA

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
170 KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH

IN DRUGIH INSTITUCIJ
174 TERJATVE ZA VSTOPNI DAVEK NA DODANO

VREDNOST
175 OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE
176 TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE

PRIHODKE
177 TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA NEDAVČNE

PRIHODKE
179 POPRAVEK OSTALIH KRATKOROČNIH

TERJATEV

18 NEPLAČANI ODHODKI
180 TEKOČI ODHODKI
181 TEKOČI TRANSFERI
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182 INVESTICIJSKI ODHODKI
183 INVESTICIJSKI TRANSFERI

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
190 KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI
191 PREHODNO NEZARAČUNANI PRIHODKI
192 VREDNOTNICE
193 VRAČUNANI PRIHODKI ZARADI PO-

DALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA
194 PREHODNO NEZARAČUNANI PRIHODKI ZA

PREJETE PREDUJME
195 VRAČUNANI IZDATKI ZARADI PODALJŠANJA

PRORAČUNSKEGA LETA
199 DRUGE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

RAZRED 2: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PRE-
JETE PREDUJME IN VARŠČINE

200 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE
PREDUJME

201 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE
VARŠČINE

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOS-
LENIH

210 OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE IN NADO-
MESTILA PLAČ

212 OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH
PLAČ IN NADOMESTIL PLAČ

213 OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ KOSMATIH PLAČ
IN NADOMESTIL PLAČ

214 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

215 OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ DRUGIH
PREJEMKOV, KI SE NE OBRAČUNAVAJO
SKUPAJ S PLAČAMI

216 OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ DRUGIH PRE-
JEMKOV, KI SE NE OBRAČUNAVAJO
SKUPAJ S PLAČAMI

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DO-
BAVITELJEV

220 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DO-
BAVITELJEV V DRŽAVI

221 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DO-
BAVITELJEV V TUJINI

222 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA NE-
ZARAČUNANO BLAGO IN STORITVE

223 KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PRE-
JETI V DRŽAVI

224 KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PRE-
JETI V TUJINI

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

230 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA DAJATVE
231 OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO

VREDNOST

233 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI NA PODLAGI
IZDANIH MENIC  IN DRUGIH PLAČILNIH
INSTRUMENTOV

234 OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

235 OBVEZNOSTI NA PODLAGI ODTEGLJAJEV
OD PREJEMKOV ZAPOSLENIH

236 OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE
DAJATVE

237 OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA NE-
DAVČNE DAJATVE

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPO-
RABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

240 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČU-
NA DRŽAVE

241 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČU-
NA OBČINE

242 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSRED-
NIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE

243 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSRED-
NIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE

244 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZZZS IN
ZPIZ

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FI-
NANCERJEV

250 KRATKOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI
251 KRATKOROČNI KREDITI, PREJETI IZ TUJINE
252 OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH

VREDNOSTNIH PAPIRJEV

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINAN-
CIRANJA

260 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINAN-
CIRANJA

28 NEPLAČANI PRIHODKI
280 DAVČNI PRIHODKI
281 NEDAVČNI PRIHODKI
282 KAPITALSKI PRIHODKI
283 PREJETE DONACIJE
284 TRANSFERNI PRIHODKI
285 DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
290 VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI
291 KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI
292 VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI ZA

OBRATNA SREDSTVA
293 VRAČUNANI ODHODKI ZARADI PODALJŠAN-

JA PRORAČUNSKEGA LETA
294 PREHODNO OBRAČUNANI ODHODKI ZA

DANE PREDUJME
299 DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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RAZRED 3: ZALOGE

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA
300 VREDNOST MATERIALA PO OBRAČUNIH

DOBAVITELJEV
301 ODVISNI STROŠKI NABAVE MATERIALA
302 DRUGI STROŠKI NABAVE MATERIALA
309 OBRAČUN NABAVE MATERIALA

31 ZALOGE MATERIALA
310 MATERIAL V SKLADIŠČU
311 MATERIAL V OBDELAVI, DODELAVI IN NA

POTI
319 ODMIKI OD CEN ZALOG MATERIALA

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

320 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE V SKLADIŠČU

329 ODMIKI OD CEN DROBNEGA INVENTARJA
IN EMBALAŽE

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

330 NEDOKONČANA PROIZVODNJA
331 NEDOKONČANE STORITVE
332 POLIZDELKI
333 USTAVLJENA NEDOKONČANA PROIZVODN-

JA
334 PROIZVODNJA V DODELAVI, OBDELAVI IN

MANIPULACIJI
339 ODMIKI OD CEN PROIZVODNJE

34 PROIZVODI
340 PROIZVODI V LASTNEM SKLADIŠČU
341 PROIZVODI V TUJEM SKLADIŠČU
342 PROIZVODI V LASTNI PRODAJALNI
343 VRAČUNANI DAVKI OD PROIZVODOV V

PRODAJALNI
344 PROIZVODI V DODELAVI, OBDELAVI IN

MANIPULACIJI
349 ODMIKI OD CEN PROIZVODOV

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA
350 VREDNOST BLAGA PO OBRAČUNIH DO-

BAVITELJEV
351 ODVISNI STROŠKI NABAVE BLAGA
359 OBRAČUN NABAVE BLAGA

36 ZALOGE BLAGA

360 BLAGO V LASTNEM SKLADIŠČU
361 BLAGO V TUJEM SKLADIŠČU
363 BLAGO V PRODAJALNI
364 VRAČUNANI DAVEK V ZALOGAH BLAGA
369 VRAČUNANA RAZLIKA V CENAH ZALOG

BLAGA

RAZRED 4: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40 TEKOČI ODHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Splošni dodatki
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih
4001 Regres za letni dopust
400100 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
400200 Dodatki za ločeno življenje
400201 Terenski dodatek
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
4003 Sredstva za delovno uspešnost
400300 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi
400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400901 Odpravnine
400902 Solidarnostne pomoči
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne

bolezni
4012 Prispevek za zaposlovanje
401200 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
401300 Prispevek za starševsko varstvo

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 Založniške in tiskarske storitve
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402005 Stroški prevajalskih storitev
402006 Stroški oglaševalskih storitev
402007 Računalniške storitve
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne

storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402010 Hrana, storitve menz in restavracij
402099 Drugi splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
402100 Uniforme in službena obleka
402101 Knjige
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni

material
402103 Kmetijski vložki
402104 Material in oprema za vojsko
402105 Material in specialna oprema za policijo
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402106 Material za kazensko poboljševalne domove
402107 Laboratorijski materiali
402108 Drobno orodje in naprave
402109 Zaračunljive tiskovine
402199 Drugi posebni materiali in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komu-

nikacije
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402202 Poraba druge energije
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402299 Druge storitve komunikacij in komunale
4023 Prevozni stroški in storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil
402302 Nadomestni deli za vozila
402303 Najem vozil in selitveni stroški
402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402399 Drugi prevozni in transportni stroški
4024 Izdatki za službena potovanja
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve

v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405 Stroški prevoza v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in

računalnikov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 Zavarovalne premije za opremo
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarov-

anje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske

objekte
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne

prostore
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604 Najem računalniške in programske opreme
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
4027 Kazni in odškodnine
402700 Kazni zaradi sodnih postopkov
402701 Odškodnine neupravičeno obsojenim
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov
402799 Druge odškodnine in kazni
4028 Davek na izplačane plače
402800 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po pogodbah o delu
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

402904 Nadomestila članom posebnih komisij
402905 Sejnine udeležencem odborov
402906 Stroški izpitnih komisij
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom
402909 Stroški sodnih postopkov
402910 Plačila za delo zaprtih oseb
402912 Posebni davek na določene prejemke
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in

drugo
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402923 Druge članarine
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim

za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike

Slovenije
402935 Stroški plačilnega agenta
402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi
402999 Drugi operativni odhodki

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4030 Plačila obresti od kreditov – Banki Slovenije
403000 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –

Banki Slovenije
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim

bankam
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –

poslovnim bankam
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –

poslovnim bankam
4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim

institucijam
403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –

drugim finančnim institucijam
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –

drugim finančnim institucijam
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim

kreditodajalcem
403300 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –

drugim ravnem države
403301 Plačila obrsti od dolgoročnih kreditov –

drugim ravnem države
403302 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –

skladom socialnega zavarovanja
403303 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –

skladom socilanega zavarovanja
403304 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –

drugim javnim skladom
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –

drugim javnim skladom
403306 Plačila obrsti od kratkoročnih kreditov –

državnemu proračunu
403307 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –

državnemu proračunu
403308 Plačila obresti od kratkročnih kreditov –

drugim domačim kreditodajalcem
403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –

drugim domačim kreditodajalcem
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih

na domačem trgu
403400 Plačila obresti od kratkoročnih rednostnih

papirjev – zadolžnice
403401 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih

papirjev – enomesečne zakladne menice
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403402 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih
papirjev – trimesečne zakladne menice

403403 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih
papirjev – šestmesečne zakladne menice

403404 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih
papirjev – dvanajstmesečna zakladna menica

403409 Plačila obresti od drugih kratkoročnih vrednos-
tnih papirjev, izdanih na domačem trgu

403410 Plačila obresti od dolgoročnih vrednostnih
papirjev, izdanih na domačem trgu

404 PLAČILA TUJIH OBRESTI
4040 Plačila obresti od kreditov – mednarodnim

finančnim institucijam
404000 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –

mednarodnim finančnim institucijam
404001 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –

mednarodnim finančnim institucijam
4041 Plačila obresti od kreditov – tujim vladam
404100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – tujim

vladam
404101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – tujim

vladam
4042 Plačila obresti od kreditov – tujim poslovnim

bankam in finančnim institucijam
404200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – tujim

poslovnim bankam in finančnim institucijam
404201 Plačila obresti od dolgorčnih kreditov – tujim

poslovnim bankam in finančnim institucijam
4043 Plačila obresti od kreditov – drugim tujim

kreditodajalcem
404300 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –

drugim tujim kreditodajalcem
404301 Plačila obresti od dolgorčnih kreditov –

drugim tujim kreditodajalcem
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih

na tujih trgih
404400 Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih

papirjev, izdanih na tujih trgih
404401 Plačila obresti od dolgoročnih vrednostnih

papirjev, izdanih na tujih trgih

409 REZERVE
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva
4092 Druge rezerve
409299 Druge rezerve
4093 Sredstva za posebne namene
409300 Sredstva proračunskih skladov
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih

skladih
409800 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih

skladih

41 TEKOČI TRANSFERI

410 SUBVENCIJE
4100 Subvencije javnim podjetjem
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem
410001 Subvencioniranje obresti javnim podjetjem
410002 Subvencioniranje prispevkov za socialno

varnost javnim podjetjem
410003 Sredstva za preusposabljanje presežnih

delavcev v javnih podjetjih
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem

410005 Sredstva za prestrukturiranje in prenovo
proizvodnje v javnih podjetjih

410006 Sredstva za zapiranje proizvodnje v javnih
podjetjih

410007 Subvencioniranje glavnic dolga javnih podjetij
410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v

javnih podjetjih
410099 Druge subvencije javnim podjetjem
4101 Subvencije finančnim institucijam
410101 Subvencioniranje obresti finančnim instituci-

jam
410104 Pokrivanje izgub finančnim institucijam
410199 Druge subvencije finančnim institucijam
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in

zasebnikom
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem

in zasebnikom
410202 Subvencioniranje prispevkov za socialno

varnost privatnim podjetjem
410203 Sredstva za preusposabljanje presežnih

delavcev privatnim podjetjem
410204 Pokrivanje izgub privatnim podjetjem
410205 Sredstva za prestrukturiranje in prenovo

proizvodnje v privatnih podjetjih
410206 Sredstva za zapiranje proizvodnje v privatnih

podjetjih
410207 Regresiranje tekoče proizvodnje v privatnih

podjetjih
410208 Sredstva za pripravo brezposelnih na zapos-

litev v privatnih podjetjih
410209 Sredstva za preusposabljanje zaposlenih v

privatnih podjetjih
410210 Sredstva za zaposlovanje invalidnih oseb v

privatnih podjetjih
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih

podjetjih
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih
410213 Sredstva za spodbujanje izvoznih aktivnosti v

privatnih podjetjih
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega

razvoja v privatnih podjetjih
410215 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v

privatnih podjetjih
410216 Subvencioniranje glavnic dolga privatnim

podjetjem
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410218 Subvencioniranje turističnih programov in

promocijskih aktivnosti
410219 Subvencioniranje standardov kakovosti
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in

zasebnikom

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD-
INJSTVOM

4110 Transferi nezaposlenim
411000 Denarno nadomestilo
411001 Denarno nadomestilo v enkratnem znesku
411002 Denarna pomoč
411099 Drugi transferi nezaposlenim
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
411100 Otroški dodatek
411101 Dodatek za nego otroka
411102 Dodatek za veliko družino
411103 Darilo ob rojstvu otroka
411104 Starševsko nadomestilo
411105 Očetovsko nadomestilo
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411106 Nadomestilo za nego in varstvo otroka
411107 Posvojiteljsko nadomestilo
411108 Starševski dodatek
411199 Drugi družinski prejemki

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411200 Denarni dodatek
411201 Denarne pomoči kot edini vir
411202 Sredstva za varstvo duševno in telesno

prizadetih
411203 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega

vira
411204 Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno

prizadetih
411205 Varstvo družin vojakov
411206 Varstveni dodatki k starostnim pokojninam
411207 Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam
411208 Varstveni dodatki k družinskim pokojninam
411209 Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih

republikah SFRJ
411210 Dodatek za pomoč in postrežbo
411211 Preživnine
411212 Nadomestilo za telesno okvaro
411213 Denarna socialna pomoč
411214 Državne pokojnine
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne

varnosti

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in
žrtvam vojnega nasilja

411300 Varstvo vojnih invalidov
411301 Varstvo vojnih veteranov
411302 Varstvo žrtev vojnega nasilja
411303 Republiške priznavalnine
411304 Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje
411305 Sredstva iz naslova drugih zakonskih pravic na

področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in
žrtev vojnega nasilja

411399 Drugi transferi vojnim invalidom, veteranom in
žrtvam vojnega nasilja

4114 Pokojnine
411400 Starostne pokojnine
411401 Invalidske pokojnine
411402 Družinske pokojnine
411403 Kmečke pokojnine
411404 Vojaške pokojnine
411405 Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah

bivše SFRJ
411406 Pokojnine, nakazane v druge republike bivše

SFRJ
411407 Pokojnine, nakazane v tujino
411408 Dodatek za rekreacijo upokojencem
411499 Druge pokojnine
4115 Nadomestila plač
411500 Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim

delovnim časom
411501 Nadomestila plač zaradi manjše plače na

drugem delovnem mestu
411502 Nadomestila plač za čas čakanja na

razporeditev na drugo delovno mesto
411503 Nadomestilo plač za čakanje na poklicno

rehabilitacijo
411599 Druga nadomestila plač
4116 Boleznine
411600 Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega

zdravstvenega zavarovanja
411699 Druge boleznine

4117 Štipendije
411700 Republiške štipendije
411701 Kadrovske štipendije
411799 Druge štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411901 Regresiranje potovanj mladine
411902 Doplačila za šolo v naravi
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
411904 Regresiranje študentske prehrane
411905 Regresiranje obrestne mere za kreditiranje

študentov
411906 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov
411907 Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno

zavarovanje določenih kategorij prebivalcev
411908 Denarne nagrade in priznanja
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411910 Plačilo dnevnic, potnih in drugih stroškov v

zvezi z zdravljenjem
411911 Plačilo pogrebnin
411912 Plačilo posmrtnin
411920 Subvencioniranje stanarin
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodin-

jstvom

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACI-
JAM IN USTANOVAM

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države
413000 Dopolnilna sredstva občinam
413001 Sredstva za celostni razvoj podeželja in

obnovo vasi
413002 Sredstva za demografsko ogrožena območja
413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim skup-

nostim
413004 Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih

skupnosti
413099 Drugi tekoči transferi občinam
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarov-

anja
413100 Tekoči transferi sredstev iz državnega proraču-

na v ZPIZ
413101 Dodatni transferi sredstev iz državnega

proračuna v ZPIZ
413102 Plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje

upokojencev, ki ga plačuje ZPIZ
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje

oseb, ki ga plačujejo občine
413106 Plačila prispevka delodajalca za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje od starševskih
nadomestil

413107 Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno
zavarovanje od starševskih nadomestil

413108 Plačila prispevka delodajalca za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje od nadomestil za čas
brezposelnosti

413109 Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno
zavarovanje od nadomestil za čas brezposel-
nosti

413110 Plačila prispevka delodajalca za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje od nadomestil zaradi
bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za
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zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno
izplačuje upravičencem

413111 Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno
zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske
odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
upravičencem

413112 Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno
zavarovanje od nadomestil iz invalidskega
zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno
izplačuje upravičencem

413199 Drugi tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in
agencije

413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in
agencije

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb

413300 Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb – sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim

413301 Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb – sredstva za prispevke
delodajalcev

413302 Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb – za izdatke za blago in
storitve

413303 Tekoči transferi v javne zavode – za zdravila
413304 Tekoči transferi v javne zavode – za orto-

pedske pripomočke
413305 Tekoči transferi v javne zavode – za cepiva,

transfuzijo krvi in sanitetni material
413306 Tekoči transferi v javne zavode – za konvenci-

je
4134 Tekoči transferi v državni proračun
413400 Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje

od starševskih nadomestil
413401 Plačila prispevka delodajalca za starševsko

varstvo od starševskih nadomestil
413402 Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje

od nadomestil za čas brezposelnosti
413403 Plačila prispevka delodajalca za starševsko

varstvo od nadomestil za čas brezposelnosti
413404 Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje

od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti,
ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije neposredno izplačuje upravičencem

413405 Plačila prispevka delodajalca za starševsko
varstvo od nadomestil zaradi bolezenske
odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
upravičencem

413406 Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje
od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki
jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarov-
anje Slovenije neposredno izplačuje up-
ravičencem

413407 Plačila prispevka delodajalca za starševsko
varstvo od nadomestil iz invalidskega zavarov-
anja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije neposredno

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam
414000 Tekoči transferi mednarodnim institucijam

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
institucijam

414100 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
institucijam

4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v
tujini

414200 Tekoči transferi v tujino – za zdravljenje v tujini
414201 Tekoči transferi v tujino – iz naslova konvencij

z drugimi državami
414299 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v

tujini – drugo
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
414399 Drugi tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED-
STEV

4200 Nakup zgradb in prostorov
420000 Nakup poslovnih stavb
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
420002 Nakup zgradb in prostorov za počitek in

rekreacijo
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
420100 Nakup motornih koles in motorjev
420101 Nakup avtomobilov
420102 Nakup avtobusov in minibusov
420103 Nakup tovornjakov in kombijev
420104 Nakup reševalnih vozil
420105 Nakup helikopterjev in letal
420106 Nakup ladij in čolnov
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup računalnikov in programske opreme
420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420204 Nakup drugega pohištva
420220 Nakup opreme za menze
420221 Nakup laboratorijske opreme
420222 Nakup velike specializirane računalniške

napeljave
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter

napeljav
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420226 Nakup pristaniške opreme in napeljav
420227 Nakup letališke opreme in instalacij
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in

mehanizacije
420229 Nakup rudniške opreme in mehanizacije
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje

vodnega režima
420232 Nakup konstrukcijske opreme
420233 Nakup gasilske opreme
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest
420236 Nakup policijske opreme
420237 Nakup opreme za varovanje
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav
420239 Nakupo audiovizualne opreme
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420242 Nakup geodetske opreme
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420243 Nakup hidrometeorološke opreme
420244 Nakup opreme za učilnice
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za

otroška igrišča
420246 Nakup opreme za knjižnice
420247 Nakup opreme za socialne zavode
420299 Nakup druge opreme in napeljav
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420400 Priprava zemljišča
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 Obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemijišč
420601 Nakup gozdov
420603 Pridobivanje mineralov
420604 Pridobitev pravic raziskovanja
420605 Pridobitev pravic do ribolova
420699 Druge pravice do naravnih bogastev
4207 Nakup nematerialnega premoženja
420700 Pridobitev patentov
420701 Pridobitev pravice tiskanja in

razmnoževanja
420702 Pridobitev blagovnih znamk
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih

sredstev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

420800 Študija o izvedljivosti projekta
420801 Investicijski nadzor
420802 Investicijski inženiring
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
420805 Plačilo nadomestila za spremembo namem-

bnosti zemljišč
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
420900 Nakup mesa
420901 Nakup sladkorja
420902 Nakup žitaric
420903 Nakup goriva
420904 Nakup zdravil, sanitetnega materiala in

veterinarskih sredstev
420999 Nakup drugih blagovnih rezerv

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
430000 Investicijski transferi drugim ravnem države
430001 Investicijski transferi neposrednim uporab-

nikom državnega proračuna
4301 Investicijski transferi javnim skladom in

agencijam
430100 Investicijski transferi javnim skladom in

agencijam
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
430200 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem
430300 Investicijski transferi javnim podjetjem
4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam
430400 Kapitalski transferi finančnim institucijam

4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in
zasebnikom

430500 Investicijski transferi privatnim podjetjem in
zasebnikom

4306 Investicijski transferi posameznikom
430600 Investicijski transferi posameznikom
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim

izvajalcem javnih služb
430700 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim

izvajalcem javnih služb
4308 Investicijski transferi v tujino
430800 Investicijski transferi v tujino

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV

440 DANA POSOJILA
4400 Dana posojila posameznikom
440000 Dana posojila posameznikom – kratkoročna

posojila
440001 Dana posojila posameznikom – dolgoročna

posojila
4401 Dana posojila javnim skladom
440100 Dana posojila javnim skladom – kratkoročna

posojila
440101 Dana posojila javnim skladom – dolgoročna

posojila
4402 Dana posojila javnim podjetjem
440200 Dana posojila javnim podjetjem – kratkoročna

posojila
440201 Dana posojila javnim podjetjem – dolgoročna

posojila
4403 Dana posojila finančnim institucijam
440300 Dana posojila finančnim institucijam – kratko-

ročna posojila
440301 Dana posojila finančnim institucijam – dolgo-

ročna posojila
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zaseb-

nikom
440400 Dana posojila privatnim podjetjem in zaseb-

nikom – kratkoročna posojila
440401 Dana posojila privatnim podjetjem in zaseb-

nikom – dolgoročna posojila
4405 Dana posojila drugim ravnem države
440500 Dana posojila drugim ravnem države –

kratkoročna posojila
440501 Dana posojila drugim ravnem države –

dolgoročna posojila
4406 Dana posojila v tujino
440600 Dana posojila v tujino – kratkoročna

posojila
440601 Dana posojila v tujino – dolgoročna posojila
4407 Dana posojila državnemu proračunu
440700 Dana posojila državnemu proračunu –

kratkoročna posojila
440701 Dana posojila državnemu proračunu –

dolgoročna posojila

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
NALOŽB

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih pod-
jetjih

441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih pod-
jetjih

4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih
institucijah
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441100 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih
institucijah

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

4413 Skupna vlaganja ( joint ventures )
441300 Skupna vlaganja
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino
441400 Povečanje kapitalskih deležev v tujino
4415 Povečanje drugih finančnih naložb
441500 Povečanje drugih finančnih naložb

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
442000 Dana posojila posameznikom iz sredstev

kupnin – kratkoročna posojila
442001 Dana posojila posameznikom iz sredstev

kupnin – dolgoročna posojila
442002 Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev

kupnin – kratkoročna posojila
442003 Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev

kupnin – dolgoročna posojila
442004 Dana posojila privatnim podjetjem in zaseb-

nikom iz sredstev kupnin – kratkoročna
posojila

442005 Dana posojila privatnim podjetjem in zaseb-
nikom iz sredstev kupnin – dolgoročna
posojila

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in
agencije

442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in
agencije

4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz
sredstev kupnin

442200 Povečanje kapitalskih deležev države iz
sredstev kupnin v javnih podjetjih

442201 Povečanje kapitalskih deležev države iz
sredstev kupnin v privatnih podjetjih

443 POVEČANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN
DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI
LASTI

4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih

443000 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih

4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih
osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti

443100 Povečanje premoženja v drugih pravnih
osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti

46 ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

460 STROŠKI MATERIALA
461 STROŠKI STORITEV
462 AMORTIZACIJA
463 REZERVACIJE
464 STROŠKI DELA
465 DRUGI STROŠKI

466 STROŠKI PRODANIH ZALOG
467 FINANČNI ODHODKI
468 IZREDNI ODHODKI
469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHOD-

KI

47 SREDSTVA NAKAZANA NEPOSREDNIM
UPORABNIKOM PRORAČUNA

470 SREDSTVA NAKAZANA NEPOSRENIM
UPORABNIKOM PRORAČUNA

49 PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATK-
OV

490 PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATK-
OV

491 PRENOS STROŠKOV NA ZALOGE
497 EVIDENČNI PROMET STROŠKOV IN

ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV
498 EVIDENČNI PROMET ODHODKOV V

BREME REZERVNEGA SKLADA
499 EVIDENČNI PROMET ODHODKOV IN

DRUGIH IZDATKOV DOLOČENIH UPORAB-
NIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

RAZRED 5: RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije – kratkoročni

krediti
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah – kratko-

ročni krediti
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah – dolgoroč-

ni krediti
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
500200 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah –

kratkoročni krediti
500201 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah –

dolgoročni krediti
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajal-

cih
500300 Najeti krediti pri drugih ravneh države –

kratkoročni krediti
500301 Najeti krediti pri drugih ravneh države –

dolgoročni krediti
500302 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovan-

ja – kratkoročni krediti
500303 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovan-

ja – dolgoročni krediti
500304 Najeti krediti pri drugih javnih skladih –

kratkoročni krediti
500305 Najeti krediti pri drugih javnih skladih –

dolgoročni krediti
500306 Najeti krediti pri državnem proračunu –

kratkoročni krediti
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu –

dolgoročni krediti
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500308 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajal-
cih – kratkoročni krediti

500309 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajal-
cih – dolgoročni krediti

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
papirjev na domačem trgu

500400 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na
domačem trgu – zadolžnice

500401 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na
domačem trgu – enomesečne zakladne
menice

500402 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na
domačem trgu – trimesečne zakladne menice

500403 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na
domačem trgu – šestmesečne zakladne
menice

500404 Izdani kratkoročni vrednostni papirji na
domačem trgu – dvanajstmesečna zakladna
menica

500409 Drugi kratkoročni vrednostni papirji, izdani na
domačem trgu

500410 Dolgoročni vrednostni papirji, izdani na
domačem trgu

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih

institucijah
501000 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih

institucijah – kratkoročni krediti
501001 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih

institucijah – dolgoročni krediti
5011 Najeti krediti pri tujih vladah
501100 Najeti krediti pri tujih vladah – kratkoročni

krediti
501101 Najeti krediti pri tujih vladah – dolgoročni

krediti
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in

finančnih institucijah
501200 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in

finančnih institucijah – kratkoročni krediti
501201 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in

finančnih institucijah – dolgoročni
krediti

5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
501300 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih –

kratkoročni krediti
501301 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih –

dolgoročni krediti
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih

papirjev
501400 Kratkoročni vrednostni papirji, izdani na tujih

trgih
501401 Dolgoročni vrednostni papirji, izdani na tujih

trgih

55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije
550000 Odplačila kreditov Banki Slovenije – kratko-

ročni krediti
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam –

kratkoročni krediti
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam –

dolgoročni krediti

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim instituci-
jam

550200 Odplačila kreditov drugim finančnim instituci-
jam – kratkoročni krediti

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim instituci-
jam – dolgoročni krediti

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditoda-
jalcem

550300 Odplačila kreditov drugim ravnem države –
kratkoročni krediti

550301 Odplačila kreditov drugim ravnem države –
dolgoročni krediti

550302 Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja – kratkoročni krediti

550303 Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja – dolgoročni krediti

550304 Odplačila kreditov drugim javnim skladom –
kratkoročni krediti

550305 Odplačila kreditov drugim javnim skladom –
dolgoročni krediti

550306 Odplačila kreditov državnemu proračunu –
kratkoročni krediti

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu –
dolgoročni krediti

550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditoda-
jalcem – kratkoročni krediti

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditoda-
jalcem – dolgoročni krediti

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,
izdanih na domačem trgu

550400 Odplačila glavnicekratkoročnih vrednostnih
papirjev, izdanih na domačem trgu –
zadolžnice

550401 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih
papirjev, izdanih na domačem trgu – enom-
esečne zakladne menice

550402 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih
papirjev, izdanih na domačem trgu – trimes-
ečne zakladne menice

550403 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih
papirjev, izdanih na domačem trgu – šest-
mesečne zakladne menice

550404 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih
papirjev, izdanih na domačem trgu – dvanajst-
mesečna zakladna menica

550409 Odplačila glavnice drugih kratkoročnih
vrednostnih papirjev, izdanih na domačem
trgu

550410 Odplačila glavnice drugih dolgoročnih vred-
nostnih papirjev, izdanih na domačem trgu

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim

institucijam
551000 Odplačila dolga mednarodnim finančnim

institucijam – kratkoročni krediti
551001 Odplačila dolga mednarodnim finančnim

institucijam – dolgoročni krediti
5511 Odplačila dolga tujim vladam
551100 Odplačila dolga tujim vladam – kratkoročni

krediti
551101 Odplačila dolga tujim vladam – dolgoročni

krediti
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in

finančnim instititucijam
551200 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in

finančnim instititucijam – kratkoročni krediti
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551201 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in
finančnim instititucijam – dolgoročni krediti

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem
551300 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

– kratkoročni krediti
551301 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

– dolgoročni krediti
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,

izdanih na tujih trgih
551400 Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih

papirjev, izdanih na tujih trgih
551401 Odplačila glavnice dolgoročnih vrednostnih

papirjev, izdanih na tujih trgih

59 UGOTOVLJENA RAZLIKA

590 UGOTOVLJENA RAZLIKA
599 EVIDENČNI PROMET ZADOLŽEVANJA IN

ODPLAČIL DOLGA

RAZRED 6: PROST

RAZRED 7: PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7000 Dohodnina
700001 Dohodnina – letni poračun
700002 Akontacija dohodnine – od plač in drugih

osebnih prejemkov iz delovnega razmerja
700003 Akontacija dohodnine – od pokojnin
700004 Akontacija dohodnine – od prejemkov,

doseženih na podlagi pogodbe o delu
700005 Akontacija dohodnine – od drugih prejemkov,

vklučno z nagradami in podobnimi prejemki
700006 Akontacija dohodnine – od dohodka iz

kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega
dohodka od kmetijskih zemljišč

700007 Akontacija dohodnine – od dohodka iz
kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega
dohodka od gozdnih zemljišč

700008 Akontacija dohodnine – od dohodka iz
dejavnosti

700009 Akontacija dohodnine – od dohodka iz
dejavnosti od vsakega posameznega prejemka

700010 Akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala
od nepremičnin

700011 Akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala
od vrednostnih papirjev in drugih deležev v
kapitalu

700012 Akontacija dohodnine – od dohodkov,
doseženih z udeležbo pri dobičku

700013 Akontacija dohodnine – od obresti na posojila,
dana fizičnim in pravnim osebam

700014 Akontacija dohodnine – od dohodkov iz
premoženja, doseženega z oddajanjem
zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov,
garaž in prostorov za počitek in rekreacijo

700015 Akontacija dohodnine – od dohodkov iz
premoženjskih pravic – iz avtorskih pravic

700016 Akontacija dohodnine – od dohodkov iz
premoženjskih pravic – od izumov, znakov
razlikovanja in tehničnih izboljšav

700017 Zamudne obresti od dohodnine
7001 Davek od dobička pravnih oseb
700100 Davek od dobička pravnih oseb
700101 Zamudne obresti od davka od dobička pravnih

oseb
7002 Drugi davki na dohodek in dobiček
700299 Drugi davki na dohodek in dobiček

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
7010 Prispevki zaposlenih
701000 Prispevek za zaposlovanje – od zaposlenih pri

pravnih osebah
701001 Prispevki za zaposlovanje – od zaposlenih pri

fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701002 Prispevek za starševsko varstvo – od zapos-

lenih pri pravnih osebah
701003 Prispevek za starševsko varstvo – od zapos-

lenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo de-
javnost

701004 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od zaposlenih pri pravnih
osebah

701005 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od zaposlenih pri fizičnih
osebah, ki opravljajo dejavnost

701006 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od
zaposlenih pri pravnih osebah

701007 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od
zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo
dejavnost

701008 Prispevki za zdravstveno zavarovanje – od
zaposlenih pri tujem delodajalcu

7011 Prispevki delodajalcev
701100 Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene pri

pravnih osebah
701101 Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene pri

fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701102 Prispevek za starševsko varstvo – za zapos-

lene pri pravnih osebah
701103 Prispevek za starševsko varstvo – za zapos-

lene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701104 Prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje – za zaposlene pri pravnih osebah
701105 Prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje – za zaposlene pri fizičnih
osebah, ki opravljajo dejavnost

701106 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za zaposlene pri lastnikih
kmetijskih zemljišč

701107 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za učence, ki so v učnem
razmerju

701108 Posebni prispevek za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje – za zavarovalno dobo s
povečanjem za zaposlene pri pravnih osebah

701109 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – za
zaposlene pri pravnih osebah

701110 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni – za zavarovance

701111 Pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za posebne primere zavarovanja

701112 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarov-
anje za posebne primere zavarovanja iz drugih
pravnih razmerij
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7012 Prispevki samozaposlenih
701200 Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih oseb,

ki opravljajo dejavnost – od zavarovalne
osnove

701201 Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih oseb,
ki opravljajo dejavnost – od zavarovalne
osnove

701202 Prispevek za starševsko varstvo – od fizičnih
oseb, ki opravljajo dejavnost

701203 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost – od zavarovalne osnove

701204 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost – iz zavarovalne osnove

701205 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje kmetov – lastnikov kmetijskih
zemljišč

701206 Posebni prispevek za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje – za zavarovalno dobo s
povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost
in pri njih zaposlenih

701207 Prispevek za zdravstveno zavarovanje –
kmetov in članov njihovih gospodinjstev in
drugih oseb, ki plačujejo prispevek od
katastrskega dohodka

701208 Prispevek za zdravstveno zavarovanje –
kmetov, ki plačujejo prispevek od osnove za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

701209 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb,
ki plačujejo prispevek v pavšalu

701210 Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb,
ki niso zavarovane iz drugih naslovov

701211 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicna
obolenja kmetov

701212 Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni

701213 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki
samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost

7013 Ostali prispevki za socialno varnost
701300 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za

zaposlovanje
701301 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za

starševsko varstvo
701302 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje
701303 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za

zdravstveno zavarovanje
701304 Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno

varnost
701305 Pozneje vplačani ukinjeni prispevki za socialno

varnost
701306 Pozneje vplačani prispevki za ZPIZ iz preteklih let
701307 Prispevek delojemalca za zaposlovanje od

starševskih nadomestil
701308 Pripsevek delojemalca za starševsko varstvo

od starševskih nadomestil
701309 Prispevek delojemalca za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje od starševskih nado-
mestil

701310 Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarov-
anje od starševskih nadomestil

701311 Prispevek delojemalca za zaposlovanje od
nadomestil zaradi bolezenske odstotnosti, ki
jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
neposredno izplačuje upravičencem

701312 Prispevek delojemalca za starševsko varstvo
od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti,
ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije neposredno izplačuje upravičencem

701313 Prispevek delojemalca za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od nadomestil zaradi
bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno
izplačuje upravičencem

701314 Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarov-
anje od nadomestil zaradi bolezenske odsot-
nosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije neposredno izplačuje upravičencem

701315 Prispevek delojemalca za zaposlovanje od
nadomestil za čas brezposelnosti

701316 Prispevek delojemalca za starševsko varstvo
od nadomestil za čas brezposelnosti

701317 Prispevek delojemalca za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od nadomestil za čas
brezposelnosti

701318 Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarov-
anje od nadomestil za čas brezposelnosti

701319 Prispevek delojemalca za zaposlovanje od
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovan-
je Slovenije neposredno izplačuje up-
ravičencem

701320 Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarov-
anje od nadomestil iz invalidskega zavarovan-
ja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
upravičencem

701321 Prispevek delojemalca za starševsko varstvo
od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki
ga Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarov-
anje Slovenije neposredno izplačuje up-
ravičencem

702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO
SILO

7020 Davek na izplačane plače
702000 Davek na izplačane plače
702001 Zamudne obresti od davka na izplačane plače
7021 Posebni davek na določene prejemke
702100 Posebni davek na določene prejemke (na

pogodbeno delo)
702101 Zamudne obresti od posebnega davka na

določene prejemke

703 DAVKI NA PREMOŽENJE
7030 Davki na nepremičnine
703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih

oseb
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek

in rekreacijo
703002 Zamudne obresti od davkov ne nepremičnine
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

– od pravnih oseb
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

– od fizičnih oseb
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča
703006 Davek od premoženja od stavb – od pravnih

oseb
703007 Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in

gozdov
703008 Davek od premoženja od stavbnih zemljišč
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703009 Drugi davki od premoženja od nepremičnim
7031 Davki na premičnine
703100 Davek od premoženja – na posest plovnih

objektov
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine
703102 Davek od premoženja – na posest motornih

vozil
703103 Drugi davki od premoženja od premičnim
7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in

darila
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno

premoženje
703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih

oseb
703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih

oseb
703302 Davek na promet nepremičnin – od pravnih in

fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

703303 Zamudne obresti od davka na promet ne-
premičnin

703304 Davek na bilančno vsoto bank
703305 Zamudne obresti za davek na bilančno vsoto

bank

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7040 Splošni prometni davki, davki na dodano

vrednost
704000 Davek na dodano vrednost po obračunu
704001 Davek na dodano vrednost od uvoženega

blaga
704002 Zamudne obresti od davka na dodano

vrednost po obračunu
704003 Zamudne obresti od davka na dodano

vrednost od uvoženega blaga
704010 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 1

tarife davka od prometa proizvodov
704011 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 2

tarife davka od prometa proizvodov
704012 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 3

tarife davka od prometa proizvodov
704013 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 4

tarife davka od prometa proizvodov
704014 Davek od prometa mot. benc. MB 86 iz 1.

točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov

704015 Davek od prometa mot. benc. MB 98 iz 1.
točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov

704016 Davek od prometa mot. benc. NMB 91 in
NMB 95 iz 1. točke tarifne št. 5 tarife davka
na promet proizvodov

704017 Davek od prometa plinskega olja – dieselsk.
goriva D-1 in D-3 iz 2. točke tarifne št. 5 tarife
davka na promet proizvodov

704018 Davek od prometa plinskega olja – dieselske-
ga goriva D-2 iz 2.točke tarifne št. 5 tarife
davka na promet proizvodov

704019 Davek od prometa ekstra lahkega kurilnega
olja (EL) in lahkega specialnega kurilnega olja
(LS) iz 3. točke tarifne št. 5 tarife davka na
promet proizvodov

704020 Davek od prometa kurilnega olja – mazuta iz
4. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov

704021 Davek od prometa reaktivnega goriva in
letalskega bencina iz 5. točke tarifne št. 5
tarife davka na promet proizvodov

704022 Davek od prometa utekočinjenega naftnega
plina iz 7. točke tarifne št. 5 tarife davka na
promet proizvodov

704023 Davek od prometa drugih naftnih derivatov iz
tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov

704024 Davek od prometa tobačnih izdelkov iz tarifne
št. 6 tarife davka na promet proizvodov

704025 Davek od prometa alkoholnih pijač iz tarifne
št. 7 tarife davka na promet proizvodov

704026 Davek od prometa proizvodov, zaračunan pri
uvozu proizvodov

704027 Zamudne obresti od davka od prometa
proizvodov

704028 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 1 tarife
davka od prometa storitev

704029 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 2 tarife
davka od prometa storitev

704030 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 3 tarife
davka od prometa storitev

704031 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 4 tarife
davka od prometa storitev

704032 Zamudne obresti od davka na promet storitev
7041 Drudi davki na blago in storitve
704100 Posebni prometni davek od cigaret
704101 Zamudne obresti od posebnega prometnega

davka od cigaret
704102 Posebni prometni davek od alkoholnih pijač
704103 Zamudne obresti od posebnega prometnega

davka od alkoholnih pijač
704104 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2

– od tekočih goriv
704105 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2

– od plinastih goriv
704106 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2

– od trdih goriv
704107 Zamudne obresti od takse za obremenjevanje

zraka z emisijo CO2
704108 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2

– od gorljivih organskih snovi
7042 Trošarine (akcize)
704200 Trošarina od mineralnih olj in plina
704201 Trošarina od alkohola in alkoholnih pijač
704202 Trošarina od tobačnih izdelkov
704203 Zamudne obresti od trošarin
7043 Dobički fiskalnih monopolov
704399 Dobički fiskalnih monopolov
7044 Davki na posebne storitve
704400 Posebni prometni davek od posebnih iger na

srečo
704402 Zamudne obresti od posebnega prometnega

davka od posebnih iger na srečo
704403 Davek na dobitke od iger na srečo
704404 Posebna taksa na igralne avtomate
704405 Zamudne obresti od davka na dobiček od iger

na srečo
704406 Davek od klasičnih iger na srečo
704407 Zamudne obresti od klasičnih iger

na srečo
704408 Davek od posebnih iger na srečo
704409 Zamudne obresti od davka od posebnih iger

na srečo
704410 Davek od prometa zavarovalnih poslov
704411 Zamudne obresti od davka od prometa

zavarovalnih poslov
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7045 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
dejavnosti

704599 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
dejavnosti

7046 Letna povračila za uporabo cest
704600 Letna povračila za uporabo cest
704602 Povračila za uporabo cest za tuja motorna

vozila
704603 Pristojbine od registracijskih tablic po poseb-

nem naročilu
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Taksa za obremenjevanje vode
704701 Zamudne obresti od takse za obremenjevanje

vode
704702 Vodna povračila
704703 Zamudne obresti od vodnih povračil
704704 Turistična taksa
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predm-

ete – od pravnih oseb
704707 Komunalne takse za taksam zavezane predm-

ete – od fizičnih oseb in zasebnikov
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
704709 Druge komunalne takse
704710 Odškodnine za spremembo namembnosti

kmetijskega zemljišča in gozda
704711 Zamudne obresti iz naslova odškodnine za

spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča in gozda

704712 Cestnine na avtocestah
704713 Požarna taksa
704714 Odškodnine od izkopanih rudnin
704715 Priključne takse
704716 Ekološke takse
704717 Taksa za obremenjevanje okolja zaradi

uporabe mazalnih olj in tekočin
704718 Sredstva za v+B1634zdrževanje melioracijskih

sistemov
704719 Taksa za obremenjevanje okolja zaradi

odlaganja odpadkov
7048 Davki na motorna vozila
704800 Davek od novih motornih vozil
704801 Zamudne obresti od davka od novih motornih

vozil
704802 Davek na promet rabljenih motornih vozil
704803 Zamudne obresti od davka na promet rabljenih

motornih vozil

705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN
TRANSAKCIJE

7050 Carine
705000 Carina od pravnih oseb
705001 Carina od fizičnih oseb in zasebnikov
705002 Zamudne obresti od carin
7051 Druge uvozne dajatve
705100 Posebne davščine pri uvozu kmetijskih

proizvodov in živil
705101 Zamudne obresti od posebnih davščin pri

uvozu kmetijskih proizvodov in živil
705102 Pozneje plačane ukinjene uvozne dajatve
7052 Izvozne dajatve
705299 Izvozne dajatve
7053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
705399 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
7054 Dobički od menjave tujih valut
705499 Dobički od menjave tujih valut
7055 Davki na menjavo tujih valut
705599 Davki na menjavo tujih valut

7056 Drugi davki na mednarodno trgovino in
transakcije

705699 Drugi davki na mednarodno trgovino in
transakcije

706 DRUGI DAVKI
7060 Drugi davki
706000 Pozneje plačani odloženi davki in prispevki, ki

jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo
davkov

706001 Pozneje vplačani ukinjeni davki in prispevki
706002 Prisilne izterjave davkov in prispevkov
706099 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
javnih podjetij, javnih skladov in javnih fi-
nančnih institucij

710000 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
javnih podjetij

710001 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
javnih skladov in javnih finančnih institucij

710002 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad
odhodki Banke Slovenije

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

710100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
drugih podjetij

710101 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
finančnih institucij

7102 Prihodki od obresti
710200 Prihodki od obresti od sredstev na

vpogled
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih

depozitov iz nenamenskih sredstev
710202 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih

depozitov iz stalne rezerve- redna sredstva
710203 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih

depozitov iz stalne rezerve- druga sredstva
710204 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih

depozitov iz sredstev DARS
710205 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih

depozitov iz ostalih namenskih sredstev
710206 Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz

nenamenskih sredstev
710207 Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz

ostalih namenskih sredstev
710208 Prihodki od obresti od danih posojil – javnim

podjetjem
710209 Prihodki od obresti od danih posojil – finančn-

im institucijam
710210 Prihodki od obresti od danih posojil – privat-

nim podjetjem in zasebnikom
710211 Prihodki od obresti od danih posojil –

občanom
710212 Prihodki od obresti od danih posojil – drugim

javnim skladom in agencijam
710213 Prihodki od obresti od danih posojil – drugim

ravnem države
710214 Prihodki od obresti od od danih posojil v tujino
710215 Drugi prihodki od obresti
710216 Prihodki od obresti od danih posojil –

državnemu proračunu
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710217 Obresti od depozitov pri Banki Slovenije iz
naslova izdanih zakladnih menic

7103 Prihodki od premoženja
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska

zemljišča in gozdove
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
710303 Prihodki od najemnin za opremo
710304 Prihodki od drugih najemnin
710305 Prihodki od zakupnin
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710307 Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od

posebnih iger na srečo
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od

posebnih iger na srečo
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko

pravico
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno

pravico
710399 Drugi prihodki od premoženja

711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7110 Sodne takse
711000 Sodne takse
7111 Upravne takse in pristojbine
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 97-98

ZUT)
711101 Upravne takse s področja notranjih in splošnih

upravnih zadev ((tar.št. 11-27 iz ZUT)
711102 Carinske takse in takse s področja trošarin

(tar. št. 43-50 iz ZUT)
711103 Konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT)
711104 Pristojbina za varstvo industrijske lastnine
711105 Tarifa za varnost plovbe
711106 Pristojbina za pregled zrakoplova
711107 Upravne takse za zdravstvene preglede rastlin

v notranjem prometu (tar. št. 52 iz ZUT)
711108 Upravne takse za zdravstvene preglede rastlin

pri uvozu, izvozu in tranzitu (tar. št. 52 iz ZUT)
711109 Upravne takse za izdajo zdravstvenih spričeval

živali (tar. št. 53 iz ZUT)
711110 Upravne takse za zdravstveno varstvo živali

(tar. št. 54 iz ZUT)
711111 Upravne takse za veterinarsko-sanitarne

preglede v notranjem prometu in na meji (tar.
št. 55-58 in 60-62 iz ZUT)

711112 Upravne takse za zdravstvena spričevala za
fitokarantenske preglede na meji (tar. št. 59 iz
ZUT)

711113 Pristojbine za preverjanje strokovne us-
posobljenosti letalskega osebja

711114 Upravne takse s področja homologacije vozil
(tar.št. 68-69 iz ZUT)

711115 Upravne takse za pridobitev in vzdrževanje
akreditacije (tar. št. 67 iz ZUT)

711116 Pristojbina od zavarovalnih premij in drugih
zavarovalnih poslov

711117 Pristojbina za uporabo radijskih frekvenc
711118 Pristojbina za varstvo novih sort rastlin in

vzdrževanje žlahtniteljske pravice rastlin
711119 Upravne takse za preskuse odobritve tipa

meril, overovitve etanolov in meril ter presku-
šanje in žigosanje predmetov iz plemenitih
kovin (tar. št. 70-71 iz ZUT)

711120 Upravne takse s področja prometa in zvez (tar.
št. 28-34 iz ZUT)

711121 Gradbene upravne takse (tar. št. 35-42 iz ZUT)
711122 Upravne takse s področja prometa s kemikali-

jami (tar.št. 63-64 iz ZUT)
711123 Upravne takse na področju varstva

konkurence (tar. št. 65 iz ZUT)
711124 Upravne takse na področju pravic intelektu-

alne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT)
711125 Upravna taksa na področju varstva pri delu

(tar. št. 72 iz ZUT)
711126 Upravna taksa za ugotovitev zdravstvene

neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe
(tar.št. 51 iz ZUT)

711128 Pristojbine za razširjanje programskih vsebin
711129 Taksa za postopek revizije javnega naročanja
711199 Druge pristojbine

712 DENARNE KAZNI
7120 Denarne kazni
712000 Denarne kazni – za kazniva dejanja in gospo-

darske prestopke
712001 Denarne kazni za prekrške
712003 Druge denarne kazni
712004 Denarne kazni – za carinske prekrške in

denarna sredstva od prodanega blaga
712005 Denarne kazni – v upravni izvršbi
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

prostora
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških
712009 Povprečnine kazenskega postopka
712010 Povprečnine postopka o prekrških
712099 Druge povprečnine in denarne kazni

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov
713002 Prihodki obratov družbene prehrane
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti
713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne,

športne in druge prireditve
713005 Prihodki od vstopnin
713006 Prihodki od kotizacij za seminarje, posve-

tovanja, simpozije in druga strokovna srečanja
713008 Prihodki od prodaje pomorskih kart
713099 Drugi prihodki od prodaje

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno

varnost
714000 Dokup pokojninske dobe oseb, ki samostojno

opravljajo dejavnost
714001 Dokup pokojninske dobe oseb, ki so opravl-

jale kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni
poklic

714002 Dokup pokojninske dobe – za presežne
delavce

714003 Dokup pokojninske dobe – za čas rednega
šolanja na višji ali visoki šoli

714004 Dokup pokojninske dobe – za čas služenja
vojaškega roka ali prebitega v vojaški službi, ki
ni vštet v pokojninsko dobo

714005 Dokup pokojninske dobe za ugodnejšo
odmero pokojnine

714006 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zavarovancev prostovoljnega
zavarovanja



Stran 5548 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

714007 Dokup pokojninske dobe za čas brezposel-
nosti

714008 Dokup pokojninske dobe za čas nege in
varstva otroka

714009 Dokup pokojninske dobe za čas zaposlitve v
državi, s katero ni sklenjena konvencija

714099 Drugi prostovoljni prispevki za socialno
varnost

7141 Drugi nedavčni prihodki
714100 Drugi nedavčni prihodki
714101 Posebni prispevek za obnovo Posočja
714102 Zamudne obresti od posebnega prispevka za

obnovo Posočja
714103 Prihodki iz naslova konvencij z drugimi

državami
714104 Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje

določenih programov tekočega značaja
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje

določenih programov investicijskega značaja
714108 Sredstva za investicije, pridobljena z občinski-

mi samoprispevki
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevni-

mi samoprispevki
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov
714111 Prihodki od zaračunljivih tiskovin – potnih listin
714112 Prihodki od zaračunljivih tiskovin – osebnih

izkaznic
714113 Prihodki od zaračunljivih tiskovin – registrskih

tablic
714114 Prihodki od ostalih zaračunljivih tiskovin
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in

poslovnih prostorov
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in

stanovanj
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil
720101 Prihodki od prodaje helikopterjev in letal
720102 Prihodki od prodaje ladij in čolnov
720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev
7202 Prihodki od prodaje opreme
720200 Prihodki od prodaje pisarniške opreme
720201 Prihodki od prodaje računalnške opreme
720299 Prihodki od prodaje druge opreme
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
721000 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog
721199 Prihodki od prodaje drugih zalog

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
gozdov

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722001 Prihodki od prodaje gozdov
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in

drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev
722200 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in

drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73 PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo

porabo
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih

oseb za tekočo porabo
730001 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih

oseb za tekočo porabo
730002 Prejete obresti od donacij iz domačih virov za

tekočo porabo
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije
730100 Prejete donacije in darila od domačih pravnih

oseb za investicije
730101 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih

oseb za investicije
730102 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov

iz sredstev donacij za investicije

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
731000 Prejete donacije od mednarodnih institucij za

tekočo porabo
731001 Prejete donacije od mednarodnih nevladnih

organizacij za tekočo porabo
731003 Prejete donacije od tujih vlad in vladnih

instititucij za tekočo porabo
731004 Prejete donacije od tujih pravnih oseb za

tekočo porabo
731005 Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za

tekočo porabo
731006 Prejete obresti od donacij iz tujine za tekočo

porabo
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije
731100 Prejete donacije od mednarodnih institucij za

investicije
731102 Prejete donacije od mednarodnih nevladnih

organizacij za investicije
731103 Prejete donacije od tujih vlad in vladnih

institucij za investicije
731104 Prejete donacije od tujih pravnih oseb za

investicije
731105 Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za

investicije
731106 Prejete obresti od donacij iz tujine za investici-

je

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti

državnega proračuna
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740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije

740002 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
naslova dodatnih obveznosti do ZPIZ

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

740006 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
od starševskih nadomestil

740007 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za zdravstveno zavarovanje od starše-
vskih nadomestil

740008 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za zaposlovanje od starševskih nadomes-
til

740009 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za starševsko varstvo od starševskih
nadomestil

740010 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
od nadomestil za čas brezposelnosti

740011 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za zdravstveno zavarovanje od nadomes-
til za čas brezposelnosti

740012 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za zaposlovanje od nadomestil za čas
brezposelnosti

740013 Prejeta sredstva iz naslova prispevka za
starševsko varstvo od nadomestil za čas
brezposelnosti

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti

740100 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti za tekočo porabo

740101 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti za investicije

740102 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti iz naslova plačila prispevkov za
zdravstveno zavarovanje določenih oseb

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarov-
anja

740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarov-
anja za tekočo porabo

740201 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarov-
anja za investicije

740202 Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka
za zdravstveno zavarovanje upokojencev

740203 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti,
ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije neposredno izplačuje upravičencem

740204 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za zdravstveno zavarovanje od nadomes-
til zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod
za zdravstveno zavarovanje neposredno
izplačuje upravičencem

740205 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za zaposlovanje od nadomestil zaradi
bolezenske odsotnosti, ki ga Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno
izplačuje upravičencem

740206 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za starševsko varstvo od nadomestil
zaradi bolezenske odsotnosti, ki ga Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno
izplačuje upravičencem

740207 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za zdravstveno zavarovanje od nadomes-
til iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je neposredno izplačuje upravičencem

740208 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za zaposlovanje od nadomestil iz invalid-
skega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije neposred-
no izplačuje upravičencem

740209 Prejeta sredstva iz naslova prispevka deloda-
jalca za starševsko varstvo od nadomestil iz
invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je neposredno izplačuje upravičencem

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
740300 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za

tekočo porabo
740301 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za

investicije

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
7500 Prejeta vračila danih posojil – od posameznik-

ov
750000 Prejeta vračila danih posojil – od posameznik-

ov in neprofitnih institucij- kratkoročna posojila
750001 Prejeta vračila danih posojil – od posameznik-

ov in neprofitnih institucij- dolgorčna posojila
7501 Prejeta vračila danih posojil – od javnih

skladov
750100 Prejeta vračila danih posojil – od javnih

skladov – kratkoročna posojila
750101 Prejeta vračila danih posojil – od javnih

skladov – dolgoročna posojila
7502 Prejeta vračila danih posojil – od javnih

podjetij
750200 Prejeta vračila danih posojil – od javnih

podjetij – kratkoročna posojila
750201 Prejeta vračila danih posojil – od javnih

podjetij – dolgoročna posojila
7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih

institucij
750300 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih

institucij – kratkoročna posojila
750301 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih

institucij – dolgoročna posojila
7504 Prejeta vračila danih posojil – od privatnih

podjetij in zasebnikov
750400 Prejeta vračila danih posojil – od privatnih

podjetij in zasebnikov – kratkoročna posojila
750401 Prejeta vračila danih posojil – od privatnih

podjetij in zasebnikov – dolgoročna posojila
7505 Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni

države
750500 Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni

države – kratkoročna posojila
750501 Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni

države – dolgoročna posojila
7506 Prejeta vračila danih posojil – iz tujine
750600 Prejeta vračila danih posojil – iz tujine –

kratkoročna posojila
750601 Prejeta vračila danih posojil – iz tujine –

dolgoročna posojila
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7507 Prejeta vračila danih posojil – državnemu
proračunu

750700 Prejeta vračila danih posojil – državnemu
proračunu – kratkoročna posojila

750701 Prejeta vračila danih posojil – državnemu
proračunu – dolgoročna posojila

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih

deležev v javnih podjetjih
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih

deležev v javnih podjetjih
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih

deležev v finančnih institucijah
751100 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih

deležev v finančnih institucijah
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih

deležev v privatnih podjetjih
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih

deležev v privatnih podjetjih
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih

kapitalskih deležev
751300 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih

kapitalskih deležev doma in v tujini

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije
752001 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov

iz sredstev kupnin
752002 Druge prejete obresti iz sredstev kupnin

76 ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČENIH
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATE-
RIALA

762 FINANČNI PRIHODKI
763 IZREDNI PRIHODKI
764 PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHOD-

KI

77 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA
NADALJNJO PORABO

770 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA
NADALJNJO PORABO

79 PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PRE-
JEMKOV

790 PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PRE-
JEMKOV

797 EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV
REŽIJSKIH OBRATOV

799 EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV IN
DRUGIH PREJEMKOV DOLOČENIH UPO-
RABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

RAZRED 8: UGOTOVITEV REZULTATA

80 UGOTOVITEV REZULTATA
800 Ugotovitev rezultata
801 Presežek prihodkov prejšnjih let namenjen

pokritju odhodkov tekočega leta
802 Presežek odhodkov prejšnjih let, ki se pokriva

iz prihodkov tekočega leta
803 Presežek prihodkov in prenos
804 Presežek odhodkov in prenos

RAZRED 9: LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OB-
VEZNOSTI

90 SPLOŠNI SKLAD
900 SPLOŠNI SKLAD
9000 Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna

sredstva in opredmetena osnovna sredstva
9001 Splošni sklad za finančne naložbe
9002 Splošni sklad za vnovčena poroštva
9003 Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v

upravljanje
9004 Splošni sklad za namenska sredstva, prenese-

na javnim skladom
9005 Splošni sklad za sredstva, prenesena drugim

pravnim osebam javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

9006 Splošni sklad za posebne namene
9009 Splošni sklad za drugo

91 REZERVNI SKLAD
910 REZERVNI SKLAD
911 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih

skladih

92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI
920 DOLGOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI
921 DOLGOROČNO NEPLAČANI PRIHODKI

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE
930 DOLGOROČNE REZERVACIJE IZ NASLOVA

DOLGOROČNO ODLOŽENIH
PRIHODKOV

931 DOLGOROČNE REZERVACIJE IZ NASLOVA
DOLGOROČNO VNAPREJ
VRAČUNANIH ODHODKOV

932 DOLGOROČNE REZERVACIJE NAMENJENE
NADOMEŠČANJU STROŠKOV
AMORTIZACIJE

935 DRUGE DOLGOROČNE REZERVACIJE

94 SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V
JAVNIH SKLADIH

9400 Sklad namenskega premoženja v javnih
skladih za neopredmetena dolgoročna
sredstva
in opredmetena osnovna sredstva
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9401 Sklad namenskega premoženja v javnih
skladih za finančne naložbe

9402 Sklad namenskega premoženja v javnih
skladih za unovčena poroštva

9403 Sklad namenskega premoženja v javnih
skladih za drugo

941 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI
LASTI

9410 Sklad premoženja v drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopred-
metena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva

9411 Sklad premoženja v drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne
naložbe

9412 Presežek prihodkov nad odhodki
9413 Presežek odhodkov nad prihodki

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
960 DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI
961 DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V TUJINI
962 DOLGOROČNO IZDANE VREDNOSTNICE

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
970 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINAN-

CIRANJA
971 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ

POSLOVANJA

98 OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V
UPRAVLJANJE

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

99 IZVENBILANČNA EVIDENCA
990 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
999 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

2622. Navodilo o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev

Na podlagi drugega odstavka 42. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za
finance

N A V O D I L O
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih

dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev

1. člen
Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe jav-

nega prava redno odpisujejo oziroma obračunavajo amorti-
zacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmete-
nih osnovnih sredstev (v nadaljevanju osnovna sredstva), kot
je to določeno s tem navodilom.

Redni odpis je oblikovanje popravkov vrednosti osnov-
nih sredstev v poslovnih knjigah, za znesek amortizacije,
obračunan po letnem obračunu.

Izredni odpis se opravi v primeru odtujitve osnovnih
sredstev, trajne izločitve iz uporabe in zaradi prevrednotenja
zaradi oslabitve osnovnih sredstev.

2. člen
Popravek vrednosti, ki je povezan z amortiziranjem, se

ne pojavlja pri:
– zemljiščih in drugih naravnih bogastvih,
– opredmetenih osnovnih sredstev do njihovega pre-

nosa v uporabo,
– opredmetenih osnovnih sredstev kulturnega, zgodo-

vinskega ali umetniškega pomena,
– lokalnih zemljatih ali makadamskih cestah ter zgrad-

bah, ki so njihov sestavni del,
– zgradbah (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in

opremi slovenske vojske ter zgradbah (razen stanovanj in
stanovanjskih hiš) in opremi, ki so na podlagi posebnih
predpisov rezerva za obrambo oziroma za opravljanje funkcij
javne in državne varnosti,

– opredmetenih osnovnih sredstvih trajno zunaj upora-
be,

– spodnjem ustroju železniških prog, cest, letališč in
drugih javnih površin,

– drugih opredmetenih osnovnih sredstvih, katerih upo-
raba ni časovno omejena.

3. člen
Izredni odpis osnovnih sredstev se pri določenih upo-

rabnikih enotnega kontnega načrta, ob njihovi odtujitvi, izlo-
čitvi iz uporabe in pri prevrednotenju zaradi oslabitve, izka-
zuje glede na način pokrivanja stroškov amortizacije.

Ne glede na način pokrivanja stroškov amortizacije, se
v primeru iz drugega odstavka 13. člena odredbe o razčle-
njevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava, za znesek zmanjšanja knjigovodske vredno-
sti osnovnega sredstva, zmanjša obveznost do vira sredstev.

Dobički, nastali pri odtujitvi ali izločitvi osnovnih sred-
stev, se enako kot izredni odpisi, izkazujejo glede na način
pokrivanja stroškov amortizacije.

4. člen
Osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično, z

uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja,
ki se mora dosledno uporabljati iz obračunskega obdobja v
obračunsko obdobje.

5. člen
Neopredmetena dolgoročna sredstva zajemajo nalož-

be v pridobljene dolgoročne pravice do industrijske lastnine
in dolgoročno odložene stroške.

6. člen
Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgrad-

be, proizvajalna oprema, druga oprema, osnovna čreda in
večletni nasadi.
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Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična
nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega
tolarske vrednosti 500 evrov, se lahko izkazuje skupinsko
kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih po-
samična nabavna vrednost ne presega tolarske vrednosti
100 evrov, se lahko razporedi med material.

7. člen
Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami

rednega odpisa iz priloge I, ki je sestavni del tega navodila.
Usredstveni stroški naložb v tuja osnovna sredstva se

amortizirajo v dobi pravne pravice.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati

prvi dan naslednjega meseca potem, ko se je začelo upo-
rabljati za opravljanje dejavnosti.

Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se začne amorti-
zirati prvi dan naslednjega meseca, ko je na voljo za upora-
bo.

Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

8. člen
Ko je znesek nabavne vrednosti osnovnih sredstev enak

odpisani vrednosti osnovnih sredstev, se amortizacija ne
obračunava več, čeprav se sredstva še naprej uporabljajo za
opravljanje dejavnosti.

9. člen
Osnovno sredstvo, ki se poškoduje zaradi višje sile

(poplave, potresi, požari), ali z njim povezano osnovno sred-
stvo, ki ga zaradi tega ni mogoče uporabljati, se v obdobju,
potrebnem za njegovo popravilo, ne amortizira.

10. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pokri-

vajo stroške amortizacije v breme ustreznih obveznosti do
virov sredstev, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno

proizvoda ali storitve ali če ne pridobijo iz sredstev javnih
financ denarnih sredstev za kritje stroškov amortizacije. Vsa-
koletni stroški amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih
iz donacij, se nadomestijo v breme dolgoročnih rezervacij,
oblikovanih iz naslova donacij.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek
obračunane amortizacije oziroma za znesek oblikovanega
popravka vrednosti, zmanjšajo ustrezno obveznost do vira
sredstev.

11. člen
Pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta

se obračunano amortizacijo od razlike med povečano na-
bavno vrednostjo zaradi okrepitve osnovnega sredstva in
nabavno vrednostjo pred prevrednotenjem, ne obravnava
kot strošek amortizacije, temveč se neposredno vračuna v
breme ustrezne obveznosti do virov sredstev.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodi-

lo o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 86/99).

13. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se tudi za
obračun amortizacije za leto 2002.

Št. 402–7/02
Ljubljana, dne 20. maja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 21. 6. 2002 / Stran 5553



Stran 5554 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 21. 6. 2002 / Stran 5555

2623. Odredba o spremembi odredbe o aerosolnih
razpršilnikih

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 in 54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

O D R E D B O
o spremembi odredbe o aerosolnih

razpršilnikih

1. člen
V odredbi o aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št.

16/02) se v e) točki 5. člena beseda ‘’in” nadomesti z
besedo ‘’ali”.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-28/2002
Ljubljana, dne 10. junija 2002.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica za gospodarstvo

2624. Odredba o določitvi standarda stroškov dela in
standarda stroškov in odhodkov oskrbe
institucionalnega varstva starejših

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US RS, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) v povezavi s četrtim od-
stavkom 28. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

O D R E D B O
o določitvi standarda stroškov dela in standarda
stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega

varstva starejših

1. člen
Ta odredba določa standard stroškov dela iz prve aline-

je drugega odstavka 28. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 36/02, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ter standard
stroškov in odhodkov oskrbe iz druge alineje drugega od-
stavka 28. člena pravilnika, za oblikovanje cene storitev
institucionalnega varstva starejših, in sicer za standardno
storitev socialne oskrbe za osebe, ki so starejše od 65 let, ki
ne potrebujejo neposredne osebne pomoči-oskrbe I.
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2. člen
Standard stroškov dela se določi v naslednji višini:
– povprečni kvalifikacijski količnik za število

zaposlenih, potrebnih za opravljanje storitve v skladu
s predpisanimi normativi in standardi 3,15

– povprečni kvalifikacijski količnik za vodilni
oziroma vodstveni kader (en vodilni oziroma
vodstveni na 180 oskrbovancev-uporabnikov) 0,07

– drugi stroški dela: 37.629 SIT mesečno
na zaposlenega.

3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe se določi v

naslednji višini:
994 SIT dnevno oziroma 30.234,17 SIT povprečno

mesečno.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-012/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

2625.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
delovnim tlakom nad 16 bar

Na podlagi 31. člena energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje in prostor

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

o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom

nad 16 bar

1. člen
V pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratova-

nje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar
(Uradni list RS, št. 60/01) se v prvi točki drugega odstavka
7. člena črta besedilo »zaradi graditve v bližini«.

V 1.a točki drugega odstavka se črtata tretji in četrti
odstavek .

V 1.b točki se dodajo novi drugi, tretji in četrti odsta-
vek, ki se glasijo:

»Za odmike, ki so večji ali enaki minimalnemu varno-
stnemu odmiku je potrebno pridobiti soglasje upravljavca
plinovoda.

Za vse graditve, katerih odmiki so manjši od minimalnih
varnostnih odmikov je potrebno vložiti vlogo pri ministrstvu,
pristojnem za energetiko. Obvezna priloga k takšni vlogi je
mnenje upravljavca plinovoda. O dovolitvi ali zavrnitvi gradi-
tve, katere odmik je manjši od minimalnega varnostnega
odmika, odloča minister pristojen za energetiko, v uprav-
nem postopku.

Če želi upravljavec plinovoda graditi v manjšem odmiku
kot je minimalni varnostni odmik, o tem odloči ministrstvo,
pristojno za energetiko.«

2. člen
V napovednem stavku drugega odstavka 9. člena se za

besedo »je« vstavi beseda »praviloma«.
Dodata se novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Kolikor se na plinovodu izvede eden ali več varnostnih

ukrepov iz 30. člena tega pravilnika, je v pasu z omejitvijo
kmetijske dejavnosti dovoljeno izvrševati tisto kmetijsko de-
javnost na način in pod pogoji, ki jo dovoli opravljati upravlja-
vec plinovoda v pisnem mnenju.

Izvajalec kmetijske dejavnosti mora za izdajo mnenja
zaprositi upravljavca plinovoda.«

3. člen
V napovednem stavku 13. člena se za besedilom »ob-

jekti in območja«, dodata rimska številka »I.« in beseda »
kategorije«.

4. člen
V 2. točki 15. člena se za besedama »odprti bazeni«

dodata besedi »golf igrišča«.
V 2. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za območja iz te točke se štejejo igralna polja in

prostori za gledalce«.

5. člen
V 17. členu se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»Nadomestna gradnja po tem pravilniku je vsaka grad-

nja na lokaciji ali znotraj lokacije temeljev objekta, ki se
nadomešča z nadomestnim objektom in v odmiku, ki je od
osi plinovoda enak ali večji, kot ga je imel odstranjeni ob-
jekt«.

6. člen
V 27. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se

glasi:
»Soglasje k gradnji stanovanjske soseske, stanovanj-

skim blokom in posebnim objektom I. kategorije izda mini-
strstvo, pristojno za energetiko v upravnem postopku, če so
ne glede na imenski premer plinovoda izpolnjeni naslednji
dodatni pogoji:«

V 4. točki se besedilo »pristopi k analizi« nadomesti z
besedama »izdela analiza«.

7. člen
V 28. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se

glasi:
»Ministrstvo, pristojno za energetiko, izda v upravnem

postopku soglasje k gradnji plinovoda, ne glede na njegov
imenski premer, če je odmik plinovoda manjši od minimal-
nega varnostnega odmika za stanovanjske soseske, stano-
vanjske bloke in posebne objekte I. kategorije, če so izpol-
njeni naslednji dodatni pogoji:«

V 5. točki se beseda »pristopi« nadomesti z besedama
»izdela analiza«.

8. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naprave, ki so sestavni del plinovoda morajo biti od

drugih objektov oddaljene v varnostnem odmiku, kot to do-
loča Priloga 3 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.«

V tretjem odstavku se črtata besedi »niti minimalnega«.
V četrtem odstavku se črta beseda »minimalnega«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če gre za gradnjo objektov ob napravah plinovoda

mora biti k vlogi obvezno priloženo mnenje upravljalca plino-
voda.«.
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9. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri križanju in vzporednem vodenju plinovodov z dru-

gimi infrastrukturnimi objekti mora upravljavec plinovoda pri-
dobiti soglasje upravljavcev drugih infrastrukturnih objek-
tov.«

10. člen
V napovednem stavku 43. člena se besedilo »če plino-

vod poteka« nadomesti z besedilom »če se plinovod pribli-
žuje ali poteka.«

11. člen
Na koncu drugega odstavka 55. člena se črta pika in

doda besedilo »ali druga enakovredna sodobna metoda ne-
porušnih preiskav.«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 351-07-20/00
Ljubljana, dne 6. junija 2002.

mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje in prostor

2626. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar

Na podlagi 31. člena energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje in prostor

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

o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim

tlakom do vključno 16 bar

1. člen
V pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratova-

nje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom
do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02) se v 4. členu
za besedilom »Sistem za varovanje pred preseganjem tlaka
je sistem, ki neodvisno od sistema za regulacije tlaka zago-
tavlja, da izhodni tlak za regulatorjem tlaka ne preseže pred-
hodno nastavljene vrednosti« doda novo besedilo, ki se
glasi:

»Široka potrošnja so odjemalci, ki zemeljski plin upo-
rabljajo v stanovanjskih objektih in tudi v kotlovnicah in po-
slovnih objektih, kjer za obratovanje in vzdrževanje plinske
napeljave ni usposobljenega strokovnega osebja.«.

2. člen
V 9. členu se prvi in tretji odstavek spremenita tako, da

se glasita:
»Zemeljski plin, dobavljen odjemalcem, mora pravilo-

ma vsebovati značilen vonj, ki se ga doseže z dodajanjem
odorirnega sredstva. Zemeljski plin, namenjen za široko
potrošnjo mora biti odoriran. Količina odorirnega sredstva

mora biti tolikšna, da omogoča zaznavanje prisotnosti plina
v zraku v količini, večji od petine spodnje eksplozivne vred-
nosti.

Odorirnega sredstva ni treba dodajati zemeljskemu pli-
nu, ki ni namenjen za široko potrošnjo. Če zemeljski plin ni
odoriran, mora biti zagotovljena nadomestna metoda ali sred-
stvo za ugotavljanje netesnosti na notranji plinski napeljavi
odjemalca.«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 351-07-20/00
Ljubljana, dne 6. junija 2002.

mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje in prostor

2627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o odstranjevanju polikloriranih
bifenilov in polikloriranih terfenilov

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96, 9/99 – odl. US, zakon o ohranjanju narave – 56/99,
zakon o javnih skladih – 22/00) izdaja minister za okolje in
prostor

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

in polikloriranih terfenilov

1. člen
V pravilniku o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in

polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 15/00) se bese-
dilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:

“Meritev vsebnosti PCB se v naftnih derivatih in rablje-
nih oljih izvaja po metodah, določenih s standardoma SIST
12766-1 in SIST 12766-2, v izolacijskih tekočinah pa po
metodah, določenih s standardom IEC 61619.

Meritev vsebnosti PCB v naftnih derivatih in rabljenih
oljih ter v izolacijskih tekočinah se lahko izvaja tudi po drugih
preizkusnih metodah, če so rezultati validacij teh metod
enaki rezultatom validacij metod iz standardov iz prejšnjega
odstavka.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se za določi-
tev vsebnosti PCB v naftnih derivatih in rabljenih oljih ter v
izolacijskih tekočinah lahko uporabijo tudi druge preizkusne
metode, katerih občutljivost znaša vsaj 0,001% PCB od
teže tekočine in če vsebnost PCB v tekočini ne presega
0,003% PCB od teže tekočine.

Standardi iz prvega odstavka tega člena se hranijo in
so na vpogled pri organu, pristojnem za izdajanje slovenskih
nacionalnih standardov.“.

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

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 354-11-30/99
Ljubljana, dne 14. junija 2002.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

2628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in
preizkusov znanja

Na podlagi 22. člena zakona o pripravništvu, strokov-
nih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v
državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 35/85 –
prečiščeno besedilo in 39/85 – popr.) izdaja minister za
notranje zadeve

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

o opravljanju strokovnih izpitov
in preizkusov znanja

1. člen
V drugem odstavku 1. člena pravilnika o opravljanju

strokovnih izpitov in preizkusov znanja (Uradni list RS, št.
41/97 in 35/02) se besedilo »preizkusa znanja o pravilih
pisarniškega poslovanja in dolžnostih upravnih organov do
dokumentarnega gradiva« nadomesti z besedilom »strokov-
nega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom«.

2. člen
IV. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
»IV. STROKOVNI IZPIT IZ POSLOVANJA Z DOKUMEN-

TARNIM GRADIVOM

Obseg strokovnega izpita

37. člen
Program strokovnega izpita iz poslovanja z dokumen-

tarnim gradivom je določen posebej za naslednji ciljni skupi-
ni:

– delavci organov javne uprave, ki delajo na vodstvenih
delovnih mestih,

– delavci v glavnih pisarnah oziroma na delovnih me-
stih, na katerih se opravljajo naloge glavne pisarne ter drugi
delavci, pooblaščeni za sprejem pošte.

Program strokovnega izpita iz poslovanja z dokumen-
tarnim gradivom obsega:

– temeljni pojmi poslovanja z dokumentarnim gradi-
vom;

– pomen evidence dokumentarnega gradiva;
– vloga in pomen dosjejev;
– ravnanje s podatki; ukrepi za varovanje zadev, ki

vsebujejo tajne podatke;
– pomen in vrste pisarniških odredb in zaznamkov (evi-

dentiranje dela in usmerjanje delovnih procesov);
– roki za reševanje zadev in rokovnik;
– vrste dokumentarnega gradiva in zbirke tega gradiva;

načini hrambe.

38. člen
Komisija za strokovni izpit iz poslovanja

z dokumentarnim gradivom
Strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom

se opravlja pred tričlansko komisijo.
Predsednika in člane izpitne komisije imenuje minister,

pristojen za upravo, na predlog pristojnih državnih organov
iz vrst strokovnjakov za poslovanje z dokumentarnim gradi-
vom.

Zapisnikar

39. člen
Za zapisnikarja se uporabljajo določbe 11. člena tega

pravilnika.

Opravljanje strokovnega izpita iz poslovanja
z dokumentarnim gradivom

40. člen
Strokovni izpit za delavce organov javne uprave, ki

delajo na vodstvenih delovnih mestih se opravlja v ustni
obliki in traja največ 30 minut.

Strokovni izpit za delavce v glavnih pisarnah oziroma na
delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge glavne pi-
sarne ter druge delavce, pooblaščene za sprejem pošte, se
opravlja v pisni in ustni obliki. Pisni del izpita traja dve peda-
goški uri, ustni del izpita pa največ 30 minut ter se opravljata
praviloma v istem dnevu.

Ocena uspeha kandidata

41. člen
Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno »uspe-

šno« ali »neuspešno«.

42. člen
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz poslovanja z

dokumentarnim gradivom, ne opravlja dela posebnega dela
strokovnega izpita s področja: organizacija in pristojnosti
uprave, delovna razmerja, pisarniško poslovanje in protokol,
podpodročje: pisarniško poslovanje.

43. člen
Program je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin

strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.
Podrobnejše vsebine morajo vsebovati tudi pravne vire in
literaturo, potrebno za pripravo na izpit, in morajo biti dosto-
pne vsem kandidatom.

Te vsebine določi organizacijska enota, pristojna za
strokovne izpite in preizkuse znanja, ministrstva, pristojnega
za upravo.«

3. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »iz znanja

pravil pisarniškega poslovanja« nadomesti z besedilom »stro-
kovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom«.

4. člen
V 45. členu se besedilo »znanja iz pravil pisarniškega

poslovanja« nadomesti z besedilom »strokovnega izpita iz
poslovanja z dokumentarnim gradivom«.

5. člen
V 46. členu se besedilo »preizkusov znanja o pravilih iz

pisarniškega poslovanja« nadomesti z besedilom »strokov-
nih izpitov iz poslovanja z dokumentarnim gradivom«.
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6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 123-012-04-41/2002-3
Ljubljana, dne 27. maja 2002.

Minister
za notranje zadeve

dr. Rado Bohinc l. r.

2629. Pravilnik o pogojih hrambe in upravljanja z
zaseženimi predmeti, o postopku za vpis v
register pooblaščenih izvršiteljev ter o tarifi za
plačilo dela in stroškov pooblaščenega
izvršitelja

Na podlagi petega odstavka 3. člena in drugega od-
stavka 4. člena uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi
predmeti, premoženjem in varščinami (Uradni list RS, št.
22/02) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o pogojih hrambe in upravljanja z zaseženimi

predmeti, o postopku za vpis v register
pooblaščenih izvršiteljev ter o tarifi za plačilo

dela in stroškov pooblaščenega izvršitelja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati poo-

blaščeni izvršitelj za hrambo in upravljanje z zaseženimi pred-
meti po določbah uredbe o postopku upravljanja z zaseženi-
mi predmeti, premoženjem in varščinami (Uradni list RS, št.
22/02, v nadaljnjem besedilu: uredba), pogoje za tehnično
in fizično varovanje teh predmetov, postopek za vpis v regi-
ster pooblaščenih izvršiteljev ter tarifo za plačilo dela in
stroškov pooblaščenega izvršitelja.

2. člen
Hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti opravljajo

v skladu s pravili, določenimi z uredbo, tem pravilnikom in
predpisi, ki urejajo službo izvršitelja, tisti izvršitelji, ki so
pridobili pooblastilo ministra, pristojnega za pravosodje (v
nadaljnjem besedilu: minister) in so vpisani v register poo-
blaščenih izvršiteljev.

3. člen
Predpisi, ki urejajo neposredna dejanja in službo izvrši-

telja, se uporabljajo za dejanja pooblaščenega izvršitelja pri
hrambi in upravljanju z zaseženimi predmeti, kolikor ni z
uredbo ali s tem pravilnikom določeno drugače.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA

4. člen
Pooblastilo za hrambo in upravljanje z zaseženimi pred-

meti lahko pridobi izvršitelj, ki poleg pogojev, ki so z drugimi
predpisi določeni za dejavnost hrambe in upravljanja ter za
službo izvršitelja, izpolnjuje tudi posebne pogoje za hrambo
in upravljanje z zaseženimi predmeti, ki so določeni s tem
pravilnikom.

a) Pogoji za hrambo in upravljanje

5. člen
Izvršitelj je dolžan zagotoviti pogoje za hrambo in uprav-

ljanje zaseženih stvari tako, da je ves čas hrambe možna
oprava vseh dejanj, določenih z odredbo sodišča v skladu z
uredbo, tem pravilnikom in drugimi predpisi, ki urejajo slu-
žbo izvršitelja.

V ta namen mora izvršitelj zagotoviti:
– fizično in tehnično varovanje skladiščnega oziroma

drugega prostora, kjer se hranijo zaseženi predmeti, v skla-
du z zakonom, ki ureja zasebno varovanje;

– sef, ki se zaklepa z dvobradnim ključem, kombinacij-
sko ključavnico ali elektronsko ključavnico in je lahko kot
protivlomna varnostna prostostoječa ali vgradna, eno ali dvo-
vratna kovinska omara, izdelana iz najmanj 3 mm debele
jeklene pločevine, z varnostnim previsom vrat na tečajni
strani in trismernim zapahnim mehanizmom ali kot protivlom-
na blagajna varnostne stopnje I ali več v skladu s slovenskim
standardom SIST EN 1143-1 oziroma bančni sef s prostor-
nino najmanj 0,5 m3.

V primeru, ko na podlagi odredbe sodišča zaseženih
predmetov ni potrebno hraniti v prostoru, zavarovanim v
skladu s prvo oziroma drugo alinejo prejšnjega odstavka,
lahko izvršitelj zasežene predmete hrani tudi na drug prime-
ren način.

b) Usposobljenost

6. člen
Izvršitelj mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje

dejavnosti hrambe in upravljanja z zaseženimi predmeti.
Ustreznost usposobljenosti ocenjuje minister na podla-

gi izvršiteljeve vloge z navedeno strokovno izobrazbo, izkuš-
njami in dokazili iz petega odstavka 10. člena tega pravilni-
ka, mnenja Zbornice izvršiteljev in mnenja predsednika okraj-
nega sodišča, za območje katerega je izvršitelj imenovan.

Če na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka izpol-
njevanje pogoja usposobljenosti ni mogoče zanesljivo ugo-
toviti, lahko minister odredi poseben preizkus poznavanja
predpisov, ki urejajo dejavnost hrambe in upravljanja ter
predpisov s področja kazenskega prava, ki se opravi pod
pogoji in na način, ki jih določi minister v programu preizku-
sa strokovne usposobljenosti.

Program iz prejšnjega odstavka tega člena ter seznam
predpisov in strokovne literature, po katerih se preverja stro-
kovna usposobljenost za pooblaščenega izvršitelja, je na
razpolago pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo) in se objavi na spletnih straneh
ministrstva.

Če ima izvršitelj oziroma njegov namestnik strokovni
naslov univerzitetni diplomiran pravnik, preizkus strokovne
usposobljenosti iz tretjega odstavka tega člena ni potreben.

c) Zavarovanje odgovornosti

7. člen
Izvršitelj mora pred vpisom v register pooblaščenih izvr-

šiteljev skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, za katero je
odgovoren po uredbi. Najnižja zavarovalna vsota, za katero
mora skleniti pogodbo, znaša 10,000.000 tolarjev.

Sklenitev zavarovalne pogodbe se dokazuje z zava-
rovalno polico, ki se mora ministrstvu predložiti v overje-
nem prepisu ob začetku vsakokratnega zavarovalnega ob-
dobja.
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d) Vzpostavitev in vodenje evidence prevzetih
predmetov

8. člen
Pooblaščeni izvršitelj je dolžan voditi evidenco pre-

vzemnih zapisnikov ter vzpostaviti skupno evidenco o pre-
vzetih zaseženih predmetih (v nadaljevanju: skupna eviden-
ca) na obrazcih, določenih s tem pravilnikom (Obrazca ZA-
SEG št.1 in ZASEG št. 2).

Za vodenje evidence prevzemnih zapisnikov, skupne
evidence in evidence zadev pri pooblaščenem izvršitelju, se
smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja opravljanje
službe izvršitelja, kolikor s tem pravilnikom ni določeno dru-
gače.

Zadeva se evidentira kot zaključena z dnem, ko prene-
hata hramba in upravljanje in izvršitelj odredbodajalcu pošlje
končni obračun plačila za delo in povrnitev stroškov, ki so
mu nastali z opravo dejanj hrambe in upravljanja v posamez-
ni zadevi in do katerih je upravičen v skladu s tem pravilni-
kom.

e) Sklenitev evidence prevzetih predmetov

9. člen
Evidenca prevzemnih zapisnikov in skupna evidenca

se skleneta konec leta s sklepno izjavo tako, da se vanjo
zapiše besedilo z naslednjo vsebino:

– datum sklenitve evidence;
– zaporedna številka zadnjega prevzemnega zapisni-

ka;
– število v začetku leta nezaključenih zadev;
– število na novo prejetih zadev;
– skupno število obravnavanih zadev;
– število zaključenih zadev;
– skupno število na koncu leta nezaključenih zadev;
– število na koncu leta nezaključenih zadev po posa-

meznih vrstah prejetih predmetov (število nezaključenih za-
dev, v katerih so bile v hrambo in upravljanje prejete (a)
premičnine, (b) nepremičnine, (c) terjatve, (č) vrednostni
papirji, (d) druge premoženjske oziroma materialne pravice,
(e) poslovni deleži in (f) denar in (g) drugo).

Vsebino sklenjene evidence prevzemnih zapisnikov,
skupne evidence in sklepne izjave podpiše izvršitelj, pregle-
da in potrdi pa jih komisija za zasežene predmete iz 5. člena
uredbe.

Podpisano in potrjeno sklepno izjavo pošlje izvršitelj
najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu ministrstvu,
generalnemu državnemu tožilcu Republike Slovenije, mini-
strstvu, pristojnemu za notranje zadeve, in predsedniku
okrožnega sodišča v kraju, kjer ima izvršitelj sedež.

Ministrstvu pošlje izvršitelj tudi podpisano in potrjeno
skupno evidenco.

III. PODELITEV POOBLASTILA

a) Vloga za pridobitev pooblastila

10. člen
Minister s posebnim pozivom obvesti vse izvršitelje o

potrebi po imenovanju pooblaščenih izvršiteljev, najmanjše-
mu številu potrebnih imenovanj za območja posameznih
okrožnih sodišč in o pogojih za imenovanje ter jih pozove k
vložitvi vloge za pridobitev pooblastila v določenem roku, ki
ne sme biti krajši od 15 dni.

Pisno vlogo za pridobitev pooblastila vloži izvršitelj pri
ministrstvu.

Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati dokazila
o pravici uporabe in ustreznosti skladiščnih prostorov in
opreme ter o usposobljenosti izvršitelja za dejanja hrambe in
upravljanja z zaseženimi predmeti.

Dokazila o pravici uporabe in ustreznosti skladiščnih
prostorov so:

– predpogodba oziroma pogodba o zasebnem varova-
nju, sklenjena s pooblaščenim subjektom;

– dokazilo o pravici do uporabe (najemna pogodba)
oziroma lastništvu sefa in listina proizvajalca oziroma dobavi-
telja o lastnostih sefa;

– druge listine, ki dokazujejo pravico do uporabe in
ustreznost skladiščnega prostora in opreme (npr. izpisek iz
zemljiške knjige, za vpis v zemljiško knjigo primerna prodaj-
na, najemna oziroma zakupna pogodba, fakture, listine pro-
izvajalca oziroma dobavitelja o lastnostih opreme, uporabna
in druga predpisana upravna dovoljenja).

Dokazila o usposobljenosti za opravljanje dejanj hram-
be in upravljanja so potrdila o končanem šolanju in izobraz-
bi, o preteklih delovnih izkušnjah in strokovni usposobljeno-
sti, potrdila o dodatnem izpopolnjevanju in strokovna pripo-
ročila.

b) Pregled prostorov

11. člen
Za pravosodno upravo pristojna služba ministrstva (v

nadaljevanju: pristojna služba) pošlje fotokopije prejetih vlog
za pridobitev pooblastila komisijam za zasežene predmete
(5. člen uredbe) na sedež okrožnega sodišča, za katerega
so imenovane, da opravijo pregled opreme in prostorov
tistih prijavljenih izvršiteljev, ki imajo sedež na območju nji-
hovega okrožnega sodišča.

Po opravljenem pregledu komisija za zasežene pred-
mete ministrstvu posreduje svojo oceno o tem, ali prostori in
oprema izvršiteljev izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.

Na predlog komisije za zasežene predmete lahko mini-
ster dovoli ponoven pregled zaradi odprave manjših pomanj-
kljivosti, v roku petnajstih dni od dneva prejema zapisnika o
pregledu.

Komisija za zasežene predmete lahko vsak čas po
vpisu v register pooblaščenih izvršiteljev opravi nadzor nad
izpolnjevanjem pogojev glede ustreznosti prostorov in opre-
me, določenih s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

c) Odločanje o podelitvi pooblastila

12. člen
Ministrstvo vodi postopek za izdajo pooblastila v skladu

s tem pravilnikom po zakonu, ki ureja splošni upravni posto-
pek.

Pristojna služba na podlagi vlog, predložene dokumen-
tacije in ugotovitev pregleda iz prejšnjega člena, izdela obraz-
loženo mnenje o upravičenosti izdaje pooblastila izvršitelju.

Pred izdajo mnenja pristojna služba pridobi tudi mne-
nje Zbornice izvršiteljev in predsednika okrožnega sodišča,
za območje katerega se podeli pooblastilo.

Pristojna služba lahko dodatno preveri podatke iz vloge
in predložene dokumentacije s poizvedbami, pridobitvijo li-
stin ter z drugimi ustreznimi dokazili in postopki.

Na podlagi mnenj iz drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko minister za izvršitelje, ki niso izkazali pogoja
usposobljenosti, odredi še opravo preizkusa iz tretjega od-
stavka 6. člena tega pravilnika.
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Po prejemu mnenj iz drugega in tretjega odstavka tega
člena in morebitnem preizkusu iz prejšnjega odstavka tega
člena, minister odloči o podelitvi pooblastila vsem izvršite-
ljem, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom.

Če za območje posameznega okrožnega sodišča ni
mogoče imenovati najmanjšega števila izvršiteljev, ki je dolo-
čeno v 3. členu uredbe, minister ponovi poziv, lahko pa
začasno imenuje za to območje tudi izvršitelje z območja
drugih okrožnih sodišč, če s tem soglašajo.

IV. REGISTER POOBLAŠČENIH IZVRŠITELJEV

13. člen
Register pooblaščenih izvršiteljev vodi ministrstvo.

Register se lahko vodi tudi z uporabo informacijske te-
hnologije.

Register je sestavljen iz registrske knjige in zbirke li-
stin.

V registrsko knjigo se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v register in datum vpisa v

register;
2. osebno ime, sedež in registrska številka izkaznice

izvršitelja;
3. območje sodnega okrožja, za katero je izvršitelj ime-

novan;
4. številka in datum odločbe, s katero je minister poo-

blastil izvršitelja za opravljanje dejanj hrambe in upravljanja
na podlagi uredbe;

5. številka in datum odločbe, s katero je minister pre-
klical pooblastilo za opravljanje dejanj hrambe in upravljanja
na podlagi uredbe;

6. datum izbrisa iz registra na lastno zahtevo.
Vpise v register pooblaščenih izvršiteljev opravi po ura-

dni dolžnosti pristojna služba, po izdaji pooblastila iz šeste-
ga odstavka 12. člena tega pravilnika in po izvršiteljevi pre-
dložitvi overjene fotokopije pogodbe iz 7. člena tega pravil-
nika.

Registrsko knjigo overi ministrstvo s svojim pečatom in
podpisom uradne osebe, ki je pooblaščena za vodenje re-
gistra.

Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis oseb v
register, in listine, za katere ta pravilnik določa, da se pre-
dložijo ministrstvu, se vložijo v zbirko listin.

14. člen
Izvršitelj se izbriše iz registra pooblaščenih izvršiteljev:
– z dnem razrešitve izvršitelja po določbah zakona, ki

ureja službo izvršitelja;
– z dnem odvzema pooblastila.
Po izbrisu iz registra pooblaščenih izvršiteljev je dolžan

izvršitelj v najkasneje roku 15 dni skleniti vse evidence, ki
dolžan voditi v skladu z 8. členom tega pravilnika.

Sklenjene evidence pregleda in potrdi pristojna komisi-
ja za zasežene predmete, ki na podlagi pridobljenih podat-
kov obvesti vse izročitelje, da odredijo potrebne ukrepe za
zagotovitev ustreznega ravnanja z zaseženimi predmeti, če
se še vedno nahajajo v hrambi in upravljanju pri izbrisanem
izvršitelju.

Po opravi pregleda iz prejšnjega odstavka tega člena je
dolžan izvršitelj predati ministrstvu vso dokumentacijo, ki jo
je dolžan voditi na podlagi uredbe in pravilnika ter vse podpi-
sane in potrjene sklenjene evidence prevzemnih zapisnikov,
skupne evidence ter sklepno izjavo.

V. ODVZEM POOBLASTILA

15. člen
Pooblaščenemu izvršitelju se odvzame pooblastilo:
1. če ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem pravilni-

kom in uredbo;
2. če da pisno izjavo ministru, da ne želi opravljati

nalog pooblaščenega izvršitelja.
Posamezni razlogi za odvzem pooblastila iz prejšnjega

odstavka nastopijo:
– razlog iz 1. točke z izvršljivostjo odločbe, s katero se

ugotovi, da izvršitelj več ne izpolnjuje pogojev za podelitve
pooblastila;

– razlog iz 2. točke trideseti dan od dneva, ko minister
prejme pisno izjavo izvršitelja.

Odločbo o odvzemu pooblastila izda minister v skladu z
določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

16. člen
Izvršitelj je disciplinsko odgovoren za kršitev določb

tega pravilnika in uredbe, kar se ugotavlja v skladu s pravili in
po postopku, določenim z zakonom in predpisi, ki urejajo
disciplinsko odgovornost izvršitelja.

Predlog za izvedbo disciplinskega postopka lahko po-
leg oseb, določenih z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarova-
nje, vloži tudi komisija za zasežene predmete iz 5. člena
uredbe.

VI. TARIFA ZA PLAČILO DELA IN STROŠKOV
POOBLAŠČENEGA IZVRŠITELJA

a) Splošna določba

17. člen
Plačilo pooblaščenega izvršitelja za opravljeno delo in

povrnitev dejanskih stroškov, ki jih je imel s hrambo in uprav-
ljanjem, se obračuna v skladu z določbami tega pravilnika.

Za vrednotenje plačila za delo in povračila tistih stro-
škov, ki so opredeljeni v pravilniku o tarifi za plačilo dela
izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (v
nadaljevanju: tarifa), se smiselno uporabljajo pravila tarife,
razen če je s tem pravilnikom določeno drugače.

Za način in obračun plačila pooblaščenega izvršitelja
se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja o oprav-
ljanje službe izvršitelja, razen če je s tem pravilnikom dolo-
čeno drugače.

b) Predujem

18. člen
Izvršitelj lahko zahteva od organa, ki mu odredi hrambo

in upravljanje z zaseženimi predmeti (v nadaljnjem besedilu:
izročitelj), da na izvršiteljev račun plača predujem za plačilo
in stroške hrambe in upravljanja z zaseženimi predmeti za
vsak mesec hrambe in upravljanja posebej.

Višina predujma ne sme biti večja od seštevka predvi-
denega plačila za dejanja hrambe in upravljanja ter višine
stroškov, ki bodo pri tem nastali izvršitelju v enem mesecu.

Rok za plačilo predujma ne sme biti krajši od tridesetih
dni.

c) Odmera plačila po vrednosti predmetov

19. člen
Če je odmera cene izvršiteljske storitve v skladu s tarifo

vezana na vrednost terjatve, se za odmero plačila na podlagi
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tega pravilnika uporabi ocenjena vrednost zaseženega pred-
meta, ki jo v predkazenskem ali kazenskem postopku določi
sodišče oziroma drug pristojni državni organ.

č) Hramba in manipulacija

20. člen
Plačilo za hrambo zaseženih predmetov, ki jih izvršitelj

hrani v lastnih prostorih, znaša 1,5 točke na dan za vsakih
100 kg predmetov, če njihova skupna teža ne presega 5
ton, sicer pa eno točko na dan za vsakih 100 kg predmetov.

Plačilo za manipulacijo znaša 10 točk za vsakih 100 kg
predmetov, če njihova skupna teža ne presega 5 ton, sicer
pa 7 točk za vsakih 100 kg, vendar ne več kot 700 točk.

V primeru, ko je v skladu z odredbo za hrambo pred-
metov potrebno zagotoviti zasebno varovanje oziroma sef,
se plačilo za hrambo v lastnih prostorih poveča za 50 od-
stotkov.

d) Upravljanje z nepremičninami

21. člen
Plačilo za dejanja upravljanja z nepremično, ki se mora-

jo opraviti v skladu z odredbo izročitelja, pa niso določena v
tarifi, se obračunava po običajnih cenah, ki jih v kraju, kjer
se nahaja nepremična, obračunavajo fizične in pravne ose-
be, ki so pooblaščene za opravljanje teh dejanj.

Stroški za dejanja upravljanja z nepremičnino se obra-
čunavajo v skladu s tarifo.

Izročitelj je dolžan izvršitelju na podlagi ustreznih doka-
zil povrniti tudi druge potrebne stroške, ki niso zajeti v tarifi in
so nastali pri opravljanju z odredbo izročitelja določenih
dejanj upravljanja zaradi zagotovitve varstva pravic in izpol-
njevanja obveznosti tretjih oseb, rednega vzdrževanja in za-
varovanja vrednosti nepremičnine.

e) Upravljanje s premoženjskimi oziroma materialnimi
pravicami in poslovnimi deleži

22. člen
Plačilo za dejanja upravljanja s terjatvami, vrednostnimi

papirji in drugimi premoženjskimi oziroma materialnimi pravi-
cami ter poslovnimi deleži, znaša dva odstotka njihove pov-
prečne čiste letne vrednosti za vsako leto upravljanja, če je
upravljanje trajalo krajši čas, pa temu sorazmerni del letnega
plačila, vendar ne manj kot 1/12 letnega plačila.

Pri upravljanju s terjatvami, vrednostnimi papirji in dru-
gimi premoženjskimi oziroma materialnimi pravicami ter po-
slovnimi deleži iz prejšnjega odstavka, se smiselno uporab-
lja določba drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena.

f) Sestava prevzemnega zapisnika

23. člen
Plačilo za sestavo prevzemnega zapisnika in vpis v

skupno evidenco znaša 50 točk.

VII. KONČNI DOLOČBI

24. člen
Obrazca ZASEG št.1 in ZASEG št. 2 sta sestavni del

tega pravilnika in sta objavljena skupaj z njim.

25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 165-02-5/2002
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Minister za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.
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2630. Sklep o veljavnosti drugega dodatka k četrti
izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravi-
lih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00 in 7/02 ter 13/02 – zakon o krmi) izdaja minister za
zdravje

S K L E P
o veljavnosti drugega dodatka k četrti izdaji

Evropske farmakopeje

1
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (01) 5”, ki jo je spre-

jel Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo
(Delni sporazum) (CD-P-SP) dne 22. novembra 2001,
začne 1. julija 2002 v Republiki Sloveniji veljati drugi
dodatek (Supplement 4.2) k četrti izdaji Evropske farma-
kopeje (European Pharmacopoeia Fourth Edition), ki ga
je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (Europe-
an Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu
Evrope v Strasbourgu.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 9256-050/02
Ljubljana, dne 10. junija 2002.

Minister
za zdravje

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

2631. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Draga

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote
Draga

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Draga, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Dra-
ga, Draga 15, Draga. Javna razgrnitev se začne osmi dan po
objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Draga.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-06-2/2001/2
Ljubljana, dne 20. maja 2002.

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

2632. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Stari trg

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Stari trg

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Adlešiči, Pod smreko 10, Črnomelj. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Adlešiči.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-07-2/2002/2
Ljubljana, dne 20. maja 2002.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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2633. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vrbovec

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Vrbovec

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrbovec, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Pugled, Rožna ulica 39, Kočevje. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pugled.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-06-3/2001/2
Ljubljana, dne 20. maja 2002.

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

2634. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Remšnik

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Remšnik

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Remšnik,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Podvelka, Podvelka 1, Podvelka. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Podvelka.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-12-4/01/2
Ljubljana, dne 20. maja 2002.

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

2635. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Boč

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Boč

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Boč, izdela-
nega za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega bataljona 5, Sloven-
ska Bistrica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi
tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska
Bistrica.



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 21. 6. 2002 / Stran 5567

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-12-5/01/2
Ljubljana, dne 20. maja 2002.

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

2636. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Studenec

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Studenec

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Sevnica, Savska cesta 24, Sevnica. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sevnica.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-08-5/00/2
Ljubljana, dne 20. maja 2002.

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

2637. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Zreče

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Zreče

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zreče, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Slovenske Konjice, Šolska ulica 19, Slovenske Konjice.
Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenske
Konjice.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-09-2/2001/2
Ljubljana, dne 14. maja 2002.

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

2638. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora
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1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Za-
gora, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2010.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Bukovje, Bukovje 28, Bukovje, p. Postojna. Javna razgrni-
tev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-4/01/2
Ljubljana, dne 14. maja 2002.

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

2639. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Trebnje I

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Trebnje I

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Trebnje, Baragov trg 2, Trebnje. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Trebnje.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-07-1/2002/2
Ljubljana, dne 14. maja 2002.

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

2640. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Destrnik

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US,
59/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Destrnik

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Destrnik,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Ptuj, Zoisova pot 5, Ptuj. Javna razgrnitev se začne osmi
dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-12-6/01/2
Ljubljana, dne 14. maja 2002.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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2641. Pravilnik o kužnih boleznih živali

Na podlagi šestega odstavka 6. člena, tretjega odstav-
ka 12. člena, četrtega odstavka 13. člena in četrtega od-
stavka 14. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o kužnih boleznih živali

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa razvrstitev kužnih bolezni živali, po-

goje za pridobitev in ohranjanje zdravstvenih statusov, način
obveščanja, poročanja in prijavljanja kužnih bolezni živali,
laboratorijske teste in metode, odvzem vzorcev in pošiljanje
materiala v diagnostično preiskavo.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo živali;
2. čreda pomeni skupino živali na gospodarstvu kot

epidemiološko enoto; če je na gospodarstvu več čred, vsa-
ka od njih predstavlja ločeno enoto, vse pa morajo imeti
enak zdravstveni status;

3. primer bolezni je vsaka uradna potrditev katerekoli
bolezni, navedene v prilogi I tega pravilnika, pri katerikoli živi
ali mrtvi živali ali njenem delu;

4. izbruh (pojav) bolezni pomeni enega ali več ura-
dno potrjenih primerov bolezni na gospodarstvu ali prostoru,
ki se nahaja na območju države;

5. primarni izbruh bolezni je izbruh bolezni, ki ni
epizootiološko vezan na predhodne izbruhe na istem obmo-
čju ali prvi izbruh bolezni na drugem območju;

6. del države pomeni območje vsaj enega območne-
ga urada Veterinarske uprave Republike Slovenije;

7. DSNB je Državno središče za nadzor bolezni, ki
spremlja in vodi ukrepe v primeru izbruha bolezni iz seznama
A priloge I tega pravilnika.

II. RAZVRSTITEV KUŽNIH BOLEZNI ŽIVALI

3. člen
Seznami bolezni

Kužne bolezni živali, zaradi katerih se izvajajo splošni in
posebni preventivni ter drugi predpisani ukrepi, se glede na
vrsto infekcije in ukrepe za njihovo preprečevanje in zatira-
nje razvrstijo v seznam A, B, C in zoonoze, kot je določeno v
prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen
Obvezno prijavljive kužne bolezni

Obvezno prijavljive kužne bolezni živali so bolezni, na-
vedene v seznamu A priloge I, in bolezni iz 1., 2., 7., 14.,
16., 19., 20., 26., 36., 39., 41., 42., 46., 49., 52., 57.,
80. in 82. točke seznama B priloge I tega pravilnika.

Pri sumu na katerokoli bolezen iz prejšnjega odstavka
je potrebno takoj poskrbeti, da se kužna bolezen ugotovi
oziroma da se sum na kužno bolezen ovrže.

5. člen
Načrti ukrepov

Kužne bolezni živali, za katere je potrebno predpisati
načrte ukrepov v primeru njihovega izbruha, so bolezni iz 1.

do 14. točke seznama A priloge I in bolezen iz 26. točke
seznama B priloge I tega pravilnika.

Za ostale bolezni pa se načrti iz prejšnjega odstavka
lahko predpišejo glede na epizootiološko situacijo.

Načrt ukrepov ureja najmanj vsebine, navedene v prilo-
gi II, ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Zdravstveni status

Promet z govedom oziroma ovcami in kozami ter s
proizvodi oziroma izdelki iz teh živali je možen le, če:

– govedo izvira iz črede, ki ima status črede, uradno
proste bruceloze, enzootske goveje levkoze in tuberkuloze;

– če ovca ali koza izvira iz gospodarstva, ki ima status
gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis).

Status črede oziroma gospodarstva ugotavlja uradni
veterinar območnega urada Veterinarske uprave Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) z odločbo v uprav-
nem postopku po uradni dolžnosti.

Na podlagi ugotovljenih statusov čred oziroma gospo-
darstev lahko minister, pristojen za veterinarstvo (v nadalj-
njem besedilu: minister) proglasi državo ali del države za
uradno prostega bolezni iz prvega odstavka tega člena.

Podrobnejši pogoji za pridobitev in ohranitev zdravstve-
nega statusa čred za govedo in za status države ali dela
države glede bolezni iz prve alinee prvega odstavka tega
člena so navedeni v prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilni-
ka, ter za zdravstveni status gospodarstva za ovce in koze in
za status države ali dela države glede bolezni iz druge alinee
prvega odstavka tega člena v prilogi V, ki je sestavni del tega
pravilnika.

Pogoje, potrebne za ohranjanje zdravstvenega statusa
čred, mora zagotavljati imetnik živali.

7. člen
Minister lahko na podlagi obveznega nacionalnega pro-

grama ali prostovoljnega programa za nadzor kužnih bolezni
živali, ki ga potrdi VURS, ter rezultatov teh programov proglasi
državo ali del države za prostega tudi naslednjih bolezni:

– za govedo in prašiče: Aujezskijeva bolezen, infekci-
ozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis
– IBR/IPV, bruceloza prašičev (infekcija z Brucello suis),
virusno vnetje želodca in črevesja pri prašičih – TGE;

– za ovce in koze: praskavec, kužna agalakcija, paratu-
berkuloza, kazeozni limfadenitis, pulmonalna adenomatoza,
maedi-visna, virusni artritis/encefalitis koz.

Za bolezni pri ostalih vrstah živali se programi iz prej-
šnjega odstavka lahko pripravijo glede na epizootiološko
situacijo v državi ali delu države.

III. OBVEŠČANJE, POROČANJE IN PRIJAVLJANJE
KUŽNIH BOLEZNI ŽIVALI

8. člen
Obveščanje in poročanje o kužnih boleznih živali v državi

Če se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znamenja,
po katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za kužno
boleznijo, mora imetnik živali o tem takoj obvestiti veterinar-
sko organizacijo.

9. člen
Če gre za sum bolezni iz seznama A priloge I tega

pravilnika, mora veterinarska organizacija, ki sum postavi, o
tem takoj telefonsko in po telefaksu na obrazcu, ki mora
vsebovati predpisane podatke, obvestiti glavni urad VURS,



Stran 5570 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

ki nemudoma skliče člane DSNB. V ta namen glavni urad
VURS zagotovi dežurno telefonsko številko.

O rezultatu diagnostične preiskave mora pooblaščeni
laboratorij takoj telefonsko (na dežurno telefonsko številko)
in po telefaksu obvestiti glavni urad VURS.

Podatki, ki jih mora vsebovati obrazec iz prvega odstav-
ka tega člena, so določeni v prilogi VII, ki je sestavni del tega
pravilnika.

10. člen
Če gre za sum bolezni iz 1., 2., 7., 14., 16., 19., 20.,

26., 36., 39., 41., 42., 46., 49., 52., 57., 80. in 82.
točke seznama B priloge I tega pravilnika, mora veterinarska
organizacija o sumu na bolezen takoj obvestiti območni urad
VURS.

O rezultatu diagnostične preiskave mora pooblaščeni
laboratorij takoj telefonsko in po telefaksu na predpisanem
obrazcu oziroma preko računalnika ob uporabi računalni-
škega programa za kužne bolezni (v nadaljnjem besedilu:
preko računalnika) obvestiti območni urad VURS.

Če gre za prvi pojav ene od bolezni iz prvega odstavka
tega člena v državi, mora pooblaščeni laboratorij o rezultatu
diagnostične preiskave takoj telefonsko in po telefaksu ob-
vestiti glavni urad VURS.

11. člen
Če gre za bolezen iz seznama B priloge I tega pravilni-

ka, ki ni navedena v prejšnjem členu, ali za bolezen iz
seznama C priloge I tega pravilnika, mora veterinarska
organizacija obvestiti območni urad VURS le, če se z diag-
nostičnim izvidom bolezen ugotovi. Poročilo o pojavih teh
bolezni se izvede enkrat mesečno do 10. v mesecu za
pretekli mesec, na predpisanem obrazcu oziroma preko
računalnika.

12. člen
Če gre za sum bolezni iz seznama zoonoz priloge I tega

pravilnika, poteka obveščanje v skladu z 9., 10. ali
11. členom tega pravilnika, odvisno od tega, v kateri sez-
nam (A, B ali C) je bolezen razvrščena.

Ob sumu ali ugotovitvi zoonoze mora uradni veterinar
obvestiti tudi pristojno zdravstveno službo.

13. člen
Rezultati diagnostičnih preiskav

Rezultate diagnostičnih preiskav mora pooblaščen la-
boratorij pošiljati območnemu uradu VURS in pošiljatelju na
predpisanem obrazcu oziroma preko računalnika.

Enkrat mesečno, najpozneje pa do 20. v mesecu,
mora pooblaščeni laboratorij poročati o rezultatih diagno-
stičnih preiskav uradu za kužne bolezni živali VURS na pred-
pisanem obrazcu oziroma preko računalnika.

Rezultate diagnostičnih preiskav pri steklini mora poo-
blaščeni laboratorij poslati uradu za kužne bolezni živali VURS
najpozneje do 3. v mesecu za pretekli mesec na predpisa-
nem obrazcu oziroma preko računalnika.

Enkrat mesečno, najpozneje pa do 20. v mesecu,
morajo območni uradi VURS poročati uradu za kužne bolez-
ni VURS o pojavu kužnih bolezni na predpisanem obrazcu
oziroma preko računalnika.

14. člen
Obvezno mednarodno prijavljive bolezni

Obvezno mednarodno prijavljive bolezni so vse bolezni
seznama A priloge I tega pravilnika in bolezni iz 26., 57. in
82. točke seznama B priloge I tega pravilnika.

Obvezno je prijavljanje:
– primarnih izbruhov katerekoli bolezni, navedene v

prejšnjem odstavku;
– odprave ukrepov, ki so bili uvedeni v zvezi z izbruhom

bolezni, navedene v prejšnjem odstavku.
VURS mora bolezen prijaviti nemudoma ali najkasneje

v roku 24 ur Mednarodnemu uradu za kužne bolezni v
Parizu (OIE), Evropski komisiji in pristojnim veterinarskim
organom vseh sosednjih držav.

Prijava mora vsebovati informacije, določene v prilogi
III, ki je sestavni del tega pravilnika, in mora biti poslana po
telefaksu ali elektronski pošti oziroma mora potekati po ra-
čunalniškem programu ADNS.

Ne glede na drugi odstavek tega člena mora VURS
vsak prvi delovni dan v tednu prijavljati OIE, Evropski komisiji
in pristojnim veterinarskim organom vseh sosednjih držav
pojave sekundarnih izbruhov katerekoli bolezni iz prvega
odstavka tega člena, ki se je pojavila v državi.

Prijava bolezni iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
informacije iz priloge III tega pravilnika.

IV. DOLOČITEV LABORATORIJSKIH TESTOV IN METOD,
ODVZEM VZORCEV TER POŠILJANJE MATERIALA

V DIAGNOSTIČNO PREISKAVO

15. člen
Laboratorijski testi in metode za preiskave posameznih

kužnih bolezni iz tega pravilnika ter način odvzema vzorcev
in pošiljanje materiala na diagnostične preiskave, so določe-
ni v prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika.

Preiskave na kužne bolezni živali, za katere ni na razpo-
lago ustreznih prostorov ali metod in opreme, se opravljajo v
referenčnih laboratorijih OIE ali v drugih referenčnih labora-
torijih, s katerimi ima Nacionalni veterinarski inštitut (v na-
daljnjem besedilu: NVI) sklenjeno pogodbo.

Koordinacijo jemanja vzorcev iz prejšnjega odstavka in
njihovega pošiljanja v referenčne laboratorije vodi NVI.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Do izdaje ustreznega predpisa, ki bo urejal obrazce

oziroma računalniški program za kužne bolezni iz 10., 11.,
12. in 13. člena tega pravilnika, se še naprej uporabljajo
obrazci in računalniški program, ki so se uporabljali do
uveljavitve tega pravilnika.

17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o razvrstitvi živalskih kužnih bolezni, določitvi načina in
postopka obveščanja ter določitvi laboratorijskih testov in
metod (Uradni list RS, št. 34/96 in 54/96).

18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, določbe 6. člena tega pra-
vilnika pa se uporabljajo od 30. junija 2003 dalje.

Št. 323-01-3/2002
Ljubljana, dne 18. junija 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Priloga I 
5$=9567,7(9�ä,9$/6.,+�.8ä1,+�%2/(=1, 

 
SEZNAM A 
  
1. A010  slinavka in parkljevka (Aphtae epizooticae) 
2. A020  vezikularni stomatitis (Stomatitis vesicularis) 
3. A030  YH]LNXODUQD�EROH]HQ�SUDãLþHY��0RUEXV�YHVLFXODULV�VXXP� 
4. A040  goveja kuga (Pestis bovina (Rinderpest)) 
5. A050  kuga drobnice (Pestis pecorum)  
6. A060  SOMXþQD�NXJD�JRYHGL��3OHXURSQHXPRQLD�FRQWDJLRVD�ERYXP� 
7. A070  YR]OLþDVWL�GHUPDWLWLV��'HUPDWLWLV�QRGXODULV�   
8. A080  mrzlica doline Rift (Hepatitis infectiosa enzootica bovum et ovium)  
9. A090  bolezen modrikastega jezika (Febris catarrhalis uvium (Blue tongue)) 
10. A100  osepnice ovac in koz (Variola ovina et caprina) 
11. A110  konjska kuga (Pestis equorum)  
12. A120  DIULãND�SUDãLþMD�NXJD��3HVWLV�VXXP�DIULFDQD� 
13. A130  NODVLþQD�SUDãLþMD�NXJD��3HVWLV�VXXP� 
14. A150  kokošja kuga (Pestis avium) – Aviarna Influenca 
15. A160  DWLSLþQD�NRNRãMD�NXJD��0RUEXV�1HZFDVWOH��1HZ�FDVWOH�GLVHDVH�� 
 
 
 SEZNAM B 
 
%ROH]QL��NL�SUL]DGHQHMR�YHþ�YUVW�åLYDOL� 

1. B051  YUDQLþQL�SULVDG 
2. B052  Aujeszkijeva bolezen 
3. B053  mehurjavost-ehinokokoza/hidatioza 
4. B055  RVUþQLNRYD�YRGHQLFD 
5. B056  leptospiroza 
6. B057  mrzlica Q 
7. B058  steklina 
8. B059  paratuberkuloza 
9. B060  new world screwworm - miaza (Cochliomyia hominivorax) 
10. B061  old world screwworm - miaza (Chrysomya bezziana) 
11. B255  trihineloza 
 
Bolezni govedi 

12. B101  anaplazmoza  
13. B102  babezioza  
14. B103  bruceloza 
15. B104  goveja genitalna kampilobakterioza 
16. B105  goveja tuberkuloza (Mycobacterium bovis) 
17. B106  LNULþDYRVW�- cisticerkoza 
18. B107  dermatofiloza 
19. B108  enzootska goveja leukoza 
20. B109  JRYHMD�KHPRUDJLþQD�VHSWLNHPLMD 
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21. B110  Infekciozni bovini rinotraheitis / Infekciozni pustularni vulvovaginitis - IBR/IPV 
22. B111  teileroza 
23. B112  trihomoniaza 
24. B113  tripanosomiaza  
25. B114  maligna kataralna mrzlica 
26. B115  bovina spongiformna encefalopatija - BSE 
 
Bolezni ovac in koz 

27. B151  RYþML�HSLGidimitis (Brucella ovis) 
28. B152  bruceloza ovac in koz (brez B. ovis) 
29. B153  virusni artritis/encefalitis koz 
30. B154  NXåQD�DJDODNFLMD 
31. B155  nalezljiva pleuropneumonia koz 
32. B156  HQ]RRWVNR�]YUJDYDQMH�RYDF�RYþMD�NODPLGLR]D� 
33. B157  SOMXþQD�DGHQRPDWR]D�RYDF 
34. B158  Nairobijska bolezen ovac 
35. B159  salmonelozno zvrgavanje ovac (Salmonella abortus ovis)  
36. B160  praskavec - scrapie 
37. B161  maedi-visna 
 
Bolezni kopitarjev 

38. B201  nalezljivi metritis kobil 
39. B202  spolna kuga konj - Durina 
40. B203  afriška smrkavost 
41. B204  HQ]RRWLþQL�HQcefalomielitis (vzhodni in zahodni) 
42. B205  infekciozna anemija kopitarjev IAK 
43. B206  influenca konj  
44. B207  piroplazmoza kopitarjev 
45. B208  konjski rinopneumonitis – virusno zvrgavanje kobil 
46. B209  smrkavost - maleus 
47. B210  osepnice konj 
48. B211  NXåQL�DUWHULWLV�NRSitarjev 
49. B212  japonski encefalomielitis 
50. B213  garje kopitarjev 
51. B215  tripanosomiaza (Trypanosoma evansi) 
52. B216  venezuelski encefalomielitis kopitarjev 
 
%ROH]QL�SUDãLþHY 

53. B 251  DWURILþQL�ULQLWLV 
54. B 252  LNULþDYRVW�SUDãLþHY�–cisticerkoza(Cysticercus cellulosae) 
55. B 253  EUXFHOR]D�SUDãLþHY 
56. B 254  YLUXVQR�YQHWMH�åHORGFD�LQ�þUHYHVMD�SUL�SUDãLþLK�- TGE 
57. B 256  QDOH]OMLYD�RKURPHORVW�SUDãLþHY�–enterovirusni encefalomielitis 
58. B 257  SUDãLþML�UHSURGXNFLMVNL�LQ�UHVSLUDWRUQL�VLQGURP�- PRRS 
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Bolezni perutnine 

59. B301  infekciozni bronhitis perutnine 
60. B302  infekciozni laringotraheitis 
61. B303  tuberkuloza perutnine 
62. B304  virusni hepatitis rac 
63. B305  virusni enteritis rac 
64. B306  pastereloza perutnine-kolera 
65. B307  osepnice perutnine 
66. B308  kokošji tifus (Salmonella) 
67. B309  bolezen Gumboro 
68. B310  Marekova bolezen 
69. B311  mikoplazmoza (Mycoplasma gallisepticum) 
70. B312  aviarna klamidioza - psitakoza  
71. B313  puloroza 
 
Bolezni lagomorfov 

72. B351  miksomatoza 
73. B352  tularemija 
74. B353  hHPRUDJLþQD�EROH]HQ�NXQFHY�LQ�]DMFHY 
 
%ROH]QL�þHEHO 

75. B451  SUãLþDYRVW�þHEHO 
76. B452  KXGD�JQLORED�þHEHOMH�]DOHJH 
77. B453  EODJD�JQLORED�þHEHOMH�]DOHJH 
78. B454  nozemoza 
79. B455  varoza  
 
Bolezni rib 

80. B 401  YLUXVQD�KHPRUDJLþQD�VHSWLNHPLMD 
81. B 404  spomladanska viremija krapov 
82. B 405  infekciozna hematopoetska nekroza 
83. B 413  epizootska hematopoetska nekroza 
84. B 415  Onchorhynchus masou virusna bolezen 
 
Bolezni školjk 

85. B 431  bonamioza 
86. B 432  haplosporidioza 
87. B 433  perkinsoza 
88. B 434  martelioza 
89. B 435  iridoviroza 
90. B 436  mikrocitoza 
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Bolezni rakov 

91. B445  Taura sindrom 
92. B446  White spot bolezen 
93. B447  Yellowhead bolezen 
 
 
 
SEZNAM C 
 
Bolezni iz seznama�&�VR�YVH�RVWDOH�EROH]QL��NL�QLVR�UD]YUãþHQH�Y�GUXJH�VNXSLQH� 
 
 
 
ZOONOZE 
 
V skladu z OIE/FAO/WHO med zoonoze spadajo: 
 
bruceloza – Brucellosis (razen B. ovis) 
cisticerkoza – Cysticercosis 
ehinokokoza – Echinococosis 
leptospiroza – Leptospirosis 
listerioza – Listeriosis 
mikrosporija – Microsporiasis 
mrzlica doline Rift – Hepatitis infectiosa enzootica bovum et ovium 
mrzlica Q – Q febris 
okamenela zalega – Aspergillosis apium 
psitakoza – Psittacosis 
UGHþLFD�– Erysipelas 
salmoneloza – Salmonellosis 
smrkavost – Malleus 
steklina – Rabies 
toksoplazmoza – Toxoplasmosis 
trihineloza – Trichinellosis 
trihofitija – Trichophytia bovis 
tuberkuloza – Tuberculosis 
tularemija – Tularemia 
YUDQLþQL�SULVDG�– Antrax 
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Priloga II 
 
96(%,1(��.,�-,+�85(-$�1$ý57�8.5(329�9�35,0(58�,=BRUHA BOLEZNI 

 
1. XVWDQRYLWHY�'UåDYQHJD�VUHGLãþD�]D�QDG]RU�EROH]QL��'61%���NL�PRUD�YRGLWL�LQ�NRRUGLQLUDWL�

vse ukrepe za nadzor bolezni; 

2. VH]QDP�ORNDOQLK�VUHGLãþ�]D�QDG]RU�EROH]QL�]�XVWUH]QR�RSUHPR�]D�NRRUGLQDFLMR�XNUHSRY�]D�
nadzor bolezni na lokalni ravni; 

3. podUREHQ�VH]QDP�RVHEMD��NL�MH�YNOMXþHQR�Y�L]YDMDQMH�XNUHSRY�]D�QDG]RU�EROH]QL��QMLKRYD�
izobrazba, strokovno znanje in odgovornosti; 

4. QDþLQ�LQ�PRåQRVW�NRPXQLNDFLMH�YVDNHJD�ORNDOQHJD�VUHGLãþD�]D�QDG]RU�EROH]QL��/61%��- 
PRåQRVW�WDNRMãQMHJD�LQ�QHSRVUHGQHJD�NRPXQLFiranja z osebjem ali organizacijami, ki so 
neposredno ali posredno vpletene v izvajanje ukrepov za nadzor bolezni; 

5. oprema in material za pravilno izvajanje ukrepov za nadzor bolezni; 

6. podrobna navodila za ukrepe in postopke, ki se morajo izvajati ob sumu na bolezen; 

7. SURJUDPL�L]REUDåHYDQMD�]D�]DJRWDYOMDQMH�LQ�NRQWLQXLUDQR�VWURNRYQR�L]SRSROQMHYDQMH�]D�
izvajanje postopkov na terenu in v administraciji – izvajati se morajo redno; 

8. GLDJQRVWLþQL�ODERUDWRULML��NMHU�MH�WR�VPLVHOQR���-  prostori in oprema za post-mortem 
preiskave, potrebne zmogljivosti za serološke, histološke preiskave, itd., zagotavljanje 
takojšnje diagnostike (pogodbe o prevzemu in transportu vzorcev); 

9. L]YDMDQMH�QDþUWD�XNUHSRY��� 
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Priloga III 
 

INFORMACIJE, KI JIH MORA VSEBOVATI PRIJAVA OBVEZNO 
MEDNARODNO PRIJAVLJIVE BOLEZNI 

 
  
1. datum prijave; 
2. �þDV�SULMDYH� 
3. LPH�NUDMD��REþLQH��GUåDYH� 
4. a) ime bolezni; 

E��SRY]URþLWHOM� 
5. zaporedna številka izbruha; 
6. tip izbruha (primarni, sekundarni); 
7. UHIHUHQþQD�ãWHYLOND�L]EUXKD��NL�MH�YH]DQ�QD�WD�L]EUXK� 
8. JHRJUDIVNL�SRORåDM�RNXåHQHJD gospodarstva; 
9. GUXJD�REPRþMD��NL�VR�SRG�RPHMLWYDPL; 
10. datum potrditve bolezni; 
11. datum postavitve suma bolezni; 
12. datum prve infekcije; 
13. izvor bolezni; 
14. sprejeti ukrepi; 
15. ãWHYLOR�]D�EROH]HQ�GRY]HWQLK�åLYDOL�QD�JRVSRGDUVWYX��D��JRYHGR��E��SUDãLþL��F��RYFH��G��

koze, H��SHUXWQLQD��I��NRSLWDUML��J��ULEH��K��GLYMH�åLYDOL� 
16. ãWHYLOR�åLYDOL�V�NOLQLþQLPL�]QDNL�EROH]QL��D��JRYHGR��E��SUDãLþL��F��RYFH��G��NR]H��H��

SHUXWQLQD��I��NRSLWDUML��J��ULEH��K��GLYMH�åLYDOL� 
17. ãWHYLOR�SRJLQXOLK�åLYDOL�QD�JRVSRGDUVWYX��D��JRYHGR��E��SUDãLþL� c) ovce, d) koze, e) 

SHUXWQLQD��I��NRSLWDUML��J��ULEH��K��GLYMH�åLYDOL� 
18. ãWHYLOR�]DNODQLK�R]LURPD�SRNRQþDQLK�åLYDOL��D��JRYHGR��E��SUDãLþL��F��RYFH��G��NR]H��H��

SHUXWQLQD��I��NRSLWDUML��J��ULEH��K��GLYMH�åLYDOL� 
19. ãWHYLOR�QHãNRGOMLYR�XQLþHQLK�åLYDOL�R]LURPD�WUXSHO��D��JRYHGR��E��SUDãLþL��F��RYFH��G��NR]H��

H��SHUXWQLQD��I��NRSLWDUML��J��ULEH��K��GLYMH�åLYDOL� 
 
'RGDWQH�LQIRUPDFLMH�Y�]YH]L�]�L]EUXKRP�NODVLþQH�SUDãLþMH�NXJH� 

1. UD]GDOMD�GR�QDMEOLåMH�SUDãLþMH�IDUPH� 
2. ãWHYLOR�LQ�NDWHJRULMH�SUDãLþHY��SOHPHQVNL��SLWDQFL��SXMVNL��QD�RNXåHQHP�JRVSRGDUVWYX� 
3. ãWHYLOR�LQ�NDWHJRULMH�NOLQLþQR�REROHOLK�SUDãLþHY��SOHPHQVNL��SLWDQFL��SXMVNL��QD�

RNXåHQHP�JRVSRGDUVWYX� 
4. GLDJQRVWLþQD�PHWRGD� 
5. þH�QL�QD�JRVSRGDUVWYX��NMH�MH�EROH]HQ�XJRWRYOMHQD��QD�NODYQLFL��PHG�WUDQVSRUWRP«�� 
6. potrditev pULPDUQLK�L]EUXKRY����SUL�GLYMLK�SUDãLþLK� 

 
�åLYDOL��PODMãH�RG�WUHK�PHVHFHY 
�SULPDUQL�L]EUXK�SUL�GLYMLK�SUDãLþLK�SRPHQL�L]EUXK�Y�GUåDYL�DOL�GHOX�GUåDYH��NL�MH�SURVW�
NODVLþQH�SUDãLþMH�NXJH��QSU��L]EUXK�SUL�GLYMLK�SUDãLþLK��NL�VH�QH�SRMDYL�Y�GHOX�GUåDYH� ki je pod 
RPHMLWYDPL�]DUDGL�L]EUXKD�NODVLþQH�SUDãLþMH�NXJH� 
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                                                                                                                                  Priloga IV 
 

POGOJI ZA PRIDOBITEV, OHRANITEV OZIROMA ODVZEM 
ZDRAVSTVENEGA STATUSA 

 
 
I. ZDRAVSTVENI STATUS JE LAHKO: 
 
- JRYHMD� þUHGD�� XUDGQR� SURVWD� WXEHUNXOR]H�� þH� VR� L]SROQMHQL� SRJRML� L]� ��� R]LURPD� �����

WRþNH�,,��GHOD�WH�SULORJH� 
- GUåDYD�DOL�GHO�GUåDYH��XUDGQR�SURVWD�WXEHUNXOR]H���þH�VR�L]SROQMHQL�SRJRML�L]���R]LURPD�

7. tRþNH�,,��GHOD�WH�SULORJH� 
- JRYHMD�þUHGD��XUDGQR�SURVWD�EUXFHOR]H�� þH� VR� L]SROQMHQL�SRJRML� L]����R]LURPD���� WRþNH�

III. dela te priloge; 
- GUåDYD�DOL�GHO�GUåDYH��XUDGQR�SURVWD�EUXFHOR]H��þH�VR�L]SROQMHQL�SRJRML�L]����R]LURPD����

WRþNH�,,,��GHOD�WH�SULORJH� 
- þUHGD, uradno prosta enzootske  goveje levkoze (EGL)��þH�VR� L]SROQMHQL�SRJRML� L]  2. 

R]LURPD����WRþNH�,9��GHOD�WH�SULORJH� 
- GUåDYD DOL� GHO� GUåDYH�� XUDGQR� SURVWD EGL �� þH� VR� L]SROQMHQL� SRJRML� L]� ��� R]LURPD� ���

WRþNH�,9��GHOD�WH�SULORJH� 
 
 
II. TUBERKULOZA 
 
1. Za namene tega dela priloge imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen: 
- åLYDOL�VR�YVD�JRYHGD��UD]HQ�JRYHG�QD�NXOWXUQLK�LQ�ãSRUWQLK�SULUHGLWYDK� 
- intradermalni tuberkulinski test je test, ki je opisan, izveden in ocenjen v skladu z II.a 

delom te priloge. 
 
����*RYHMD�þUeda je uradno prosta tuberkuloze��þH�VR�L]SROQMHQL�QDVOHGQML�SRJRML� 

�D����QREHQD�åLYDO�Y�þUHGL�QH�NDåH�NOLQLþQLK�]QDNRY�WXEHUNXOR]H� 
(b) VR� YVH� åLYDOL� Y� þUHGL�� VWDUHMãH� RG� ãHVW� WHGQRY�� QHJDWLYQR� UHDJLUDOH� QD� GYD�

intradermalna tuberkulinska testa; prvi tesW�VH�RSUDYL�ãHVW�PHVHFHY�SR�L]NOMXþLWYL�
YVHK� RNXåHQLK� DOL� VXPOMLYLK� åLYDOL� Y� þUHGL�� GUXJL� SD� ãHVW� PHVHFHY� NDVQHMH� 
ýH� MH� þUHGD� VHVWDYOMHQD� L]NOMXþQR� L]� åLYDOL�� NL� L]YLUDMR� L]� þUHG�� XUDGQR� SURVWLK�
WXEHUNXOR]H��VH�SUYL�WHVW�RSUDYL�YVDM����GQL�SR�IRUPLUDQMX�þrede, drugi test pa ni 
potreben; 

(c) þH� VH�SR�RSUDYOMHQHP�SUYHP� WHVWX� L]�SUHMãQMH� WRþNH�þUHGL�SULNOMXþL�QRYD�åLYDO��
starejša od šest tednov, mora le-ta reagirati negativno na intradermalni 
tuberkulinski test; test mora biti opravljen ali v 30 dneh pred ali v 30 dneh po 
YNOMXþLWYL� QRYH� åLYDOL� Y� þUHGR�� þH� VH� WHVW� RSUDYL� Y����GQHK�SR�YNOMXþLWYL�QRYH�
åLYDOL�� MH� WUHED� QRYR� åLYDO�� GRNOHU� QL� GRND]DQR� QHJDWLYQD�� IL]LþQR� L]ROLUDWL� RG�
GUXJLK�åLYDOL�Y�þUHGL�WDNR��GD�VH�RQHPRJRþL�YVDN�SRVUHGQL�DOL�QHSRVUHGQL�VWLN�]�
ostDOLPL�åLYDOPL��7HVWL�QLVR�REYH]QL�]D�åLYDOL��NL�L]KDMDMR�L]�þUHG��XUDGQR�SURVWLK�
WXEHUNXOR]H��þH�VH�YVL�SUHPLNL�åLYDOL�UHJLVWULUDMR�QD�SUHGSLVDQ�QDþLQ�� 
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3. *RYHMD� þUHGD� REGUåL� VWDWXV� þUHGH�� XUDGQR� SURVWH� WXEHUNXOR]H�� þH� VR� L]SROQMHQL�
naslednji pogoji:   
(D���GRNOHU�VR�L]SROQMHQL�SRJRML�L]�WRþN��D�LQ��F�WHJD�GHOD�SULORJH��   
�E���þH�YVH�QRYH�åLYDOL�SULKDMDMR�L]�þUHG��XUDGQR�SURVWLK�WXEHUNXOR]H� 
�F���þH�VH�HQNUDW�OHWQR�QD�YVHK�åLYDOLK��UD]HQ�QD�WHOHWLK��PODMãLK�RG�ãHVW�WHGQRY��NL�VR�

bila rojena na tem gospodarstvu, redno opravljajo intradermalni tuberkulinski 
testi. 

 
Ne glede na prejšnji odstavek se pogostnost rednih preiskav lahko spremeni, in 
sicer: 
- þH�OHWQR�SRYSUHþMH�þUHG�QD�GRORþHQHP�REPRþMX, v katerih je bila potrjena 

RNXåED�V�WXEHUNXOR]R��Y�]DGQMLK�GYeh enoletnih kontrolnih obdobjih ni 
YHþMH�RG�����VH�ODKNR�SUHVOHGHN�PHG�GYHPD�UHGQLPD�SUHLVNDYDPD�SRGDOMãD�
QD�GYH�OHWL���PRãNH�åLYDOL�]D�SLWDQMH��NL�L]KDMDMR�L]�þUHG��XUDGQR�SURVWLK�
tuberkuloze in so znotraj epidemiološke celote, se lahko oprosti preiskav; 
]D�WH�åLYDOL�PRUD�XUDGQL�YHWHULQDU�]D�LQãSHNFLMVNL�QDG]RU�L]GDWL�RGORþER��QD�
SRGODJL�NDWHUH�JUHGR�ODKNR�WH�åLYDOL�OH�QHSRVUHGQR�Y�]DNRO�LQ�VH�QLNDNRU�QH�
VPHMR�XSRUDEOMDWL�NRW�SOHPHQVNH�åLYDOL�� 

- þH�OHWQR�SRYSUHþMH�þUHG�QD�GRORþHQHP�REPRþMX, v katerih je bila potrjena 
RNXåED�V�WXEHUNXOR]R��Y�]DGQMLK�GYHK�GYROHWQLK�NRQWUROQLK�REGREMLK�QL�
YHþMH�RG�������VH�ODKNR�SUHVOHGHN�PHG�GYHPD�UHGQLPD�SUHLVNDYDPD�
SRGDOMãD�QD�WUL�OHWD�R]LURPD�]YLãD�VWDURVW�åLYDOL�]D�RSUDYOMDQMH�WHK�WHVWRY�QD�
24 mesecev; 

 - þH�OHWQR�SRYSUHþMH�þUHG�QD�GRORþHQHP�REPRþMX, v katerih je bila potrjena 
RNXåED�V�WXEHUNXOR]R��Y�]DGQMLK�GYHK�WULOHWQLK�NRQWUROQLK�REGREMLK�QL�YHþMH�
od 0,1%, se lahko presledek med dvema rednima preiskavama podaljša na 
štiri leta; 

  -     pristojni organ lahko ukine tubHUNXOLQL]DFLMR�þUHG��þH� 
= VH� SUHG� YNOMXþLWYLMR� Y� þUHGR� QD� YVHK� åLYDOLK� RSUDYLMR� LQWUDGHUPDOQL�
tuberkulinski testi z negativnim izvidom ali  
 =  �VH�RE�]DNROX�YVH�åLYDOL�SUHJOHGD�QD�VSUHPHPEH��]QDþLOQH�]D��WXEHU-   
      kulozo, ter se vse take spremembe pošljejo v histopatološko in  
������EDNWHULRORãNR�SUHLVNDYR��V�NDWHUR�VH�XJRWRYL��þH�JUH�]D�WXEHUNXOR]R����� 

-� � þH� VH� ãWHYLOR� SULPHURY� EROH]QL� Y� GUåDYL� SRYHþD�� VH� SRJRVWQRVW�
WXEHUNXOLQL]DFLMH�ODKNR�WXGL�SRYHþD� 

 
 

4. Status þUHGH�� XUDGQR� SURVWH� WXEHUNXOR]H� VH� ]DþDVQR� UD]YHOMDYL� v naslednjih 
primerih: 
�D����þH�SRJRML�L]����WRþNH�WHJD�GHOD�SULORJH�QLVR�YHþ�L]SROQMHQL��� 
(b) þH�VH�SUL�HQL�DOL�YHþ�åLYDOLK�XJRWRYL��GD�VR�SR]LWLYQR�UHDJLUDOH�QD�LQWUDGHUPDOQL�

tuberkulinski test ali se pri patoanatomskem pregledu posumi, da gre za 
tuberkulozo. 

 
 äLYDO��NL� MH�SR]LWLYQR�UHDJLUDOD�QD�LQWUDGHUPDOQL� WXEHUNXOLQVNL� WHVW�� MH�SRWUHEQR�

L]ORþLWL� LQ� SRVODWL� Y� ]DNRO�� 3UL� SR]LWLYQLK� UHDNWRUMLK� R]LURPD� SUL� VXPX�
WXEHUNXOR]H� SUL� ]DNODQL� åLYDOL� MH� SRWUHEQR� RSUDYLWL� XVWUH]QH� SDWRDQDWRPVke, 
laboratorijske in epidemološke preiskave.  
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�6WDWXV�þUHGH�VH�UD]YHOMDYL�GR�UH]XOWDWRY�ODERUDWRULMVNLK�SUHLVNDY��ýH�VR�UH]XOWDWL�
QHJDWLYQL�� VH�VWDWXV�þUHGH��XUDGQR�SURVWH� WXEHUNXOR]H��SRYUQH��3UL� WHP�VH�PRUD�
opraviti intradermalni tuberkulinski test na vVHK� åLYDOLK�� VWDUHMãLK� RG� ãHVW�
WHGQRY��7HVW�PRUD�ELWL�RSUDYOMHQ�QDMPDQM����GQL�SR�L]ORþLWYL�SR]LWLYQLK�åLYDOL�L]�
þUHGH��5H]XOWDWL�WHJD�WHVWD�PRUDMR�ELWL�QHJDWLYQL�� 

    
(c) þH�VR�Y�þUHGL�åLYDOL�]�QHGRORþQLP�VWDWXVRP��NRW�MH�RSLVDQR�Y�WRþNL����F�,,D�GHOD�

te� SULORJH��9� WHP�SULPHUX�RVWDQH� VWDWXV� þUHGH�QHGRORþHQ�� GRNOHU� QL� UD]MDVQMHQ�
VWDWXV� åLYDOL�� 7DNH� åLYDOL� PRUDMR� ELWL� L]ROLUDQH� RG� GUXJLK� åLYDOL�� GRNOHU� VH� QH�
GRORþL�QMLKRY�VWDWXV��6WDWXV�VH�GRORþL�]�QDGDOMQMLP�WHVWLUDQMHP�SR����GQHK�DOL�V�
patoanatomsko in laboratorijsko preiskavo. 

 
5. Status þUHGH��XUDGQR�SURVWH�WXEHUNXOR]H�VH�PRUD�RGY]HWL��þH�VH�WXEHUNXOR]D�SRWUGL�

z izolacijo Mycobacterium bovis pri laboratorijski preiskavi. 

     Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ odvzame status tudi v naslednjih primerih: 
(a) þH�SRJRML�L]����WRþNH�WHJD�GHOD�SULORJH�QLVR�YHþ�L]SROQMHQL� 
(b) þH� VH� SUL� SDWRDQDWRPVNHP� SUHJOHGX� XJRWRYLMR� VSUHPHPEH�� ]QDþLOQH� ]D�

tuberkulozo; 
(c) þH�VH�]�HSLGHPRORãNR�SUHLVNDYR�XJRWRYL�YHUMHWQRVW�RNXåEH��� 
(d) iz kakršnih koli drugih razloJRY��NL�VR�SRPHPEQL�SUL�SUHSUHþHYDQMX�LQ�]DWLUDQMX�

goveje tuberkuloze. 

3ULVWRMQL� RUJDQ� PRUD� VOHGLWL� LQ� SUHYHUMDWL� YVH� þUHGH�� NL� YHOMDMR� ]D� HSLGHPRORãNR�
SRYH]DQH�� 6WDWXV� XUDGQR� WXEHUNXOR]H� SURVWH� þUHGH� VH� QH� VPH� YUQLWL�� GRNOHU� QL�
RSUDYOMHQR� NRQþQR� þLãþHQMH� in dezinfekcija prostorov in pribora in dokler niso vse 
åLYDOL�� VWDUHMãH� RG� ãHVW� WHGQRY�� QHJDWLYQR� UHDJLUDOH� QD� YVDM� GYD� ]DSRUHGQD�
intradermalna tuberkulinska testa - prvi najmanj šestdeset dni in drugi najmanj štiri 
PHVHFH�WHU�QDMYHþ�GYDQDMVW�PHVHFHY�SR�Rdstranitvi zadnjega pozitivnega reaktorja. 

 
6. 'UåDYR� DOL� GHO� GUåDYH� VH� ODKNR� SURJODVL� ]D� XUDGQR� WXEHUNXOR]H� SURVWR�� þH� VR�

izpolnjeni naslednji pogoji: 
(a) GD� RGVWRWHN� JRYHMLK� þUHG�� SUL� NDWHULK� MH� ELOD� SRWUMHQD� RNXåED� V� WXEHUNXOR]R�� Y�

zadnjih šestih zaporeGQLK� OHWLK� QL� SUHVHJDO� ���� �� YVHK� þUHG� OHWQR� LQ� MH� YVDM�
������YVHK�þUHG�GRVHJOR�VWDWXV�þUHGH��XUDGQR�SURVWH�WXEHUNXOR]H�Y�YVDNHP�RG�
]DGQMLK�ãHVWLK�]DSRUHGQLK�OHW��SUL�þHPHU�MH�ELO�WD�RGVWRWHN�L]UDþXQDQ�QD�GDQ 31. 
decembra vsakega koledarskega leta; 

(b) da VR�åLYDOL�R]QDþHQH�LQ�UHJLVWULUDQH�Y�VNODGX�V�SUHGSLVRP��NL�XUHMD�R]QDþHYDQMH�
LQ� UHJLVWUDFLMR� JRYHGL�� WDNR� GD� MH� RPRJRþHQD� LGHQWLILNDFLMD� þUHGH� LQ� SUHPLNRY�
R]LURPD�SURPHWD�]D�YVDNR�SRVDPH]QR�åLYDO� 

(c) GD�VR�YVH�åLYDOL�RE�]DNROX��SDWRDQDWRPVNR�SUHJOHGDQH� 
(d) GD� VH� XSRãWHYDMR� SRVWRSNL� ]D� ]DþDVQL� RGY]HP� LQ� RGY]HP� XUDGQHJD� VWDWXVD�

WXEHUNXOR]H�SURVWH�þUHGH� 
 

7. 'UåDYD�DOL�GHO�GUåDYH�ODKNR�REGUåL�XUDGQL�VWDWXV�WXEHUNXOR]H�SURVWHJD�REPRþMD� 
GRNOHU�VR�L]SROQMHQL�SRJRML�L]�SUHMãQMH�WRþNH��9HQGDU�SD�Y�SULPHUX��GD�VH�Y�GUåDYL�DOL�
GHOX� GUåDYH�� NL� MH� ELOD� SUL]QDQD� NRW� WXEHUNXOR]H� SURVWD�� VSUHPHQL� HSL]RRWLRORãND�
VLWXDFLMD�� VH� ODKNR� ]DþDVQR� SUHNOLþH� DOL� RGY]DPH� WD� VWDWXV�� GRNOHU� QLVR� L]SROQMHQL�
predpisani pogoji. 
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IIa STANDARDI ZA UPORABO BOVINIH IN AVIARNIH TUBERKULINOV 
 
  

1. Tuberkulinski test za potrebe tega pravilnika je treba izvajati s tuberkulini PPD in 
HCSM. 

 
2. Bovini tuberkulin, ki se sme uporabljati za potrebe tega pravilnika, mora biti 

pripravljen z enim od naslednjih sevov Mycobacterium bovis: 
a. AN5; 
b. Vallee. 

 
3. Aviarni tuberkulin je treba pripraviti z enim od naslednjih sevov Mycobacterium 

avium: 
a. D4ER;  
b. TB56. 

 
4. PH tuberkulinov mora biti med 6,5 in 7,5. 

 
5. Dovoljene so naslednje koncentracije fenola in glicerola: 

a. fenol: 0,5% m/v; 
b. glicerol:10% v/v. 

 
6. Pod pogojem, da so tuberkulini shranjeni v temi in pri temperaturi od 2 do 8 oC, jih je 

PRJRþH� XSRUDEOMDWL� GR� NRQFD� QDVOHGQMLK� REGRELM� SR� ]DGQMHP� ]DGRYROMLYHP� WHVWX�
jakosti: 

a. WHNRþL�33'�WXEHUNXOLQL��GYH�OHWL� 
b. liofilizirani PPD tuberkulini: osem let; 
c. UD]UHGþHQL�+&60�WXEHUNXOLQL��GYH�OHWi. 

 
7. Uradne preiskave tuberkulina se morajo izvajati v skladu z metodami in tehnikami, ki 

MLK�GRORþL�9856�LQ�MLK�L]GD�Y�SRVHEQL�SXEOLNDFLML��NL�MH�GRVHJOMLYD�MDYQRVWL�QD�9856��
8UDGQH�SUHLVNDYH�PRUD�RSUDYLWL�SRREODãþHQ�]DYRG�Y�GUåDYL�GREDYLWHOMLFL� 

 
8. Koncentracija apliciranega bovinega tuberkulina ne sme biti manjša od 2000 CTU. 

 
9. Koncentracija apliciranega aviamega tuberkulina W15 ne sme biti manjša od 2000 IU. 

 
10. .ROLþLQD�DSOLFLUDQHJD�WXEHUNXOLQD�QH�VPH�ELWL�YHþMD�RG�����PO� 

 
11. Tuberkulinski test se opravlja z vbUL]JDQMHP�WXEHUNXOLQD�R]LURPD�WXEHUNXOLQRY�Y�NRåR�

vratu. Mesta vbrizga morajo biti na meji prednje in srednje tretjine vratu. Kadar isti 
åLYDOL�YEUL]JDPR�WDNR�ERYLQL�NRW�DYLDUQL�WXEHUNXOLQ��PRUD�ELWL�PHVWR�YEUL]JD�DYLDUQHJD�
tuberkulina okrog 10 cm od grebena vratu in mesto za vbrizg bovinega tuberkulina 
SULEOLåQR� ����� FP� QLåH� QD� þUWL�� NL� MH� SULEOLåQR� Y]SRUHGQD� ]� OLQLMR� SOHþ�� 3UL� PODGLK�
åLYDOLK��NMHU�QL�SURVWRUD��GD�EL�QD�LVWL�VWUDQL�YUDWX�GRYROM�ORþLOL�WL�PHVWL��MH�WUHED�YEUL]JD�
QDUHGLWL� QD� UD]OLþQLK� VWUDQHh vratu na istem mestu, to je na sredini srednje tretjine 
vratu. 

 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 54 / 21. 6. 2002 / Stran 5581 
 
 

12. Tehnika tuberkulinizacije in razlaga reakcij morata biti naslednji: 
a. Tehnika 

0HVWD� YEUL]JD� PRUDMR� ELWL� SRVWULåHQD� LQ� RþLãþHQD�� 6� ND]DOFHP� LQ� SDOFHP� VH�
SULPH�NRåQR�JXER�QD�YVDNHP�SRVWULåHQHP�Pestu, se jo izmeri s kutimetrom in 
]DEHOHåL�� .UDWNR� VWHULOQR� LJOR�� V� IDVHWR� QDY]YHQ� WHU� NDOLEULUDQR� EUL]JDONR��
QDSROQMHQR�]�WXEHUNXOLQRP��VH�]DERGH�SRãHYQR�Y�JOREOMH�SODVWL�NRåH��3RWHP�MH�
treba vbrizgati dozo tuberkulina. Pravilnost vbrizga je treba preveriti tako, da 
se zatipa majhno grahasto oteklino na vsakem mestu vbrizga. 72 ur po 
YEUL]JDQMX� VH� L]PHUL� LQ� ]DEHOHåL� GHEHOLQR� NRåQH� JXEH� QD� YVDNHP� PHVWX�
vbrizga. 

b. Razlaga reakcij            
5D]ODJD� UHDNFLM� PRUD� WHPHOMLWL� QD� NOLQLþQHP� RSD]RYDQMX� LQ� ]DEHOHåHQHP 
SRYHþDQMX� GHEHOLQH� NRåQH� JXEH� QD� PHVWLK� YEUL]JD� ��� XU� SR� LQMHNFLML�
tuberkulina. Pri tem gre lahko za: 

- negativno reakcijo,� þH� MH� RSD]LWL� OH� RPHMHQR�RWHNOLQR� V� SRYHþDQMHP�
GHEHOLQH� NRåQH� JXEH� ]D� QDMYHþ� �� PP� R]LURPD� SR� QDYRGLOLK�
SURL]YDMDOFD� LQ� EUH]� NOLQLþQLK znakov, kot na primer razpršen ali 
REVHåHQ�HGHP��]QRMHQMH��QHNUR]D��EROHþLQD�DOL�YQHWMH�OLPIQLK�NDQDORY�
QD�WHP�REPRþMX�DOL�OLPIQLK�YR]ORY� 

- sumljivo reakcijo,�þH�QL�RSD]LWL�QREHQLK�NOLQLþQLK�]QDNRY�L]�SUHMãQMH�
DOLQHH�LQ�þH�VH�GHEHOLQD�NRåQH�JXEH�SRYHþD�]D�YHþ�NRW���LQ�PDQM�NRW���
mm oziroma po navodilih proizvajalca; 

- pozitivno reakcijo,�þH�MH�RSD]LWL�NOLQLþQH�]QDNH�L]�SUYH�DOLQHH�WH�WRþNH�
LQ�VH�NRåQD�JXED�QD�PHVWX�YEUL]JD�]DGHEHOL�]D�YHþ�NRW���PP�R]LURPD�
po navodilih proizvajalca. 

 
13. Uradni intradermalni tuberkulinski test je treba razlagati kot sledi: 

 
a. Intradermalni monotest je: 

- pozitiven v primeru pozitivne bovine reakcije, kot je opredeljena v     
WUHWML�DOLQHL��SUHMãQMH�WRþNH� 

- sumljiv v primeru sumljive bovine reakcije, kot je opredeljena v drugi 
alinei preMãQMH�WRþNH� 

- negativen v primeru negativne bovine reakcije, kot je opredeljena v 
SUYL�DOLQHL�SUHMãQMH�WRþNH� 

 
äLYDOL��NL�VR�VXPOMLYH�DOL�SR]LWLYQH�SUL�LQWUDGHUPDOQHP�PRQRWHVWX��MH�SRWUHEQR�
še enkrat preiskati z intradermalnim primerjalnim testom. 

 
b. IntraderPDOQL� SULPHUMDOQL� WHVW� ]D� XJRWRYLWHY� LQ� Y]GUåHYDQMH� XUDGQHJD�

WXEHUNXOR]H�SURVWHJD�VWDWXVD�þUHGH�MH� 
- pozitiven v primeru SR]LWLYQH�ERYLQH�UHDNFLMH��NL�MH�YHþ�NRW���PP�YHþMD�

od aviarne reakcije oziroma po navodilih proizvajalca, ali prisotnosti 
NOLQLþQLK�]QDkov; 

- sumljiv v primeru pozitivne ali sumljive bovine reakcije, ki je od 1 do 4 
PP� YHþMD� RG� DYLDUQH� UHDNFLMH� R]LURPD� SR� QDYRGLOLK� SURL]YDMDOFD� WHU  
RGVRWQRVWL�NOLQLþQLK�]QDNRY� 
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- negativen v primeru negativne bovine reakcije oziroma pozitivne ali 
sumljive bovine reakcije, ki pa je enaka ali manjša od pozitivne 
R]LURPD� VXPOMLYH� DYLDUQH� UHDNFLMH� WHU� RGVRWQRVWL� NOLQLþQLK� ]QDNRY� Y�
obeh primerih. 

 
 äLYDOL�� VXPOMLYH� SR� LQWUDGHUPDOQHP� SULPHUMDOQHP� WHVWX�� PRUDMR� ELWL� SRQRYQR�

testirane po najmanj 42 dneh.  
 

äLYDOL��NL�po tem testu niso negativne, se štejejo kot pozitivne na test. 
 

c. 9�SULPHUX�� GD� VH� VWDWXV� þUHGH�� XUDGQR� SURVWH� WXEHUNXOR]H�� ]DþDVQR� UD]YHOMDYL�
]DUDGL�åLYDOL�]�QHGRORþQLP�VWDWXVRP��åLYDOL�L]�WH�þUHGH�QH�VPHMR�ELWL�XGHOHåHQH�
v prometu, dokler se ne razreši status: 

- åLYDOL�� NL� VH� ãWHMHMR� NRW� VXPOMLYH� SR� LQWUDGHUPDOQHP� WXEHUNXOLQVNHP�
monotestu; 

- åLYDOL�� NL� YHOMDMR� ]D� SR]LWLYQH� SR� LQWUDGHUPDOQHP� WXEHUNXOLQVNHP�
PRQRWHVWX�� YHQGDU� þDNDMR� QD� SRQRYHQ� SUHL]NXV� ]� LQWUDGHUPDOQLP�
primerjalnim testom; 

- åLYDOL��NL�VH�ãWHMHMR�NRt sumljive po intradermalnem primerjalnem testu. 
 

d. ýH�PRUDMR�ELWL�åLYDOL�SUHG�SUHPLNL�SUHJOHGDQH�]�LQWUDGHUPDOQLP�WHVWRP��MH�WUHED�
WHVW�UD]ODJDWL�WDNR��GD�QREHQD�RG�åLYDOL��SUL�NDWHULK�VH�MH�NRåQD�JXED�RGHEHOLOD�
]D�YHþ�NRW���PP��QH�VPH�ELWL�XGHOHåHQD�Y�SURPHWX��þH�VH�V�SULPHUMDOQLP�WHVWRP�
UHDNFLMD�QH�L]NDåH�]D�QHVSHFLILþQR� 
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III. BRUCELOZA 
 
1. Za namene tega dela imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen: 
- åLYDOL� VR� YVD� JRYHGD�� UD]HQ�PRãNLK� åLYDOL� ]D� SLWDQMH�� þH� SULKDMDMR� L]� þUHG�� NL� VR� XUDGQR�

proste brucelozH��]D�WH�åLYDOL�PRUD�XUDGQL�YHWHULQDU�]D�LQãSHNFLMVNL�QDG]RU�L]GDWL�RGORþER��
QD� SRGODJL� NDWHUH� JUHGR� ODKNR� WH� åLYDOL� OH� QHSRVUHGQR� Y� ]DNRO� LQ� VH� QLNDNRU� QH� VPHMR�
XSRUDEOMDWL�NRW�SOHPHQVNH�åLYDOL� 

- serološki test pomeni Rose Bengal aglutinacijski test ali Test reakcije vezave 
NRPSOHPHQWD�DOL�SD�SRVDPLþQL�NUYQL�(/,6$�WHVW��NRW�MH�RSLVDQR�Y�,,,D��GHOX�WH�SULORJH�� 

- POHþQL�SUHL]NXV�SRPHQL�POHþQL�(/,6$�WHVW�Y�VNODGX�V�,,,D��GHORP�WH�SULORJH� 
- drugi testi so testi, ki jih lahko za ugotavljanje bruceloze odobri pristojni organ. 
 
2. *RYHMD�þUHGD�MH�XUDGQR�SURVWD�EUXFHOR]H��þH� 

(a) åLYDOL�QLVR�ELOH�FHSOMHQH�SURWL�EUXFHOR]L��NUDYH�– najmanj 3 leta); 
(b) åLYDOL�YVDM���PHVHFHY�QH�NDåHMR�NOLQLþQLK�]QDNRY�EUXFHOR]H�� 
(c) VR�ELOH�YVH�åLYDOL��VWDUHMãH�RG����PHVHFHY��SUHJOHGDQH�LQ�VR�ELOL� rezultati preiskav 

negativni, in sicer: 
- NUL�� GYD� VHURORãND� WHVWD�� RSUDYOMHQD� Y� SUHVOHGNX� YHþ� NRW� WUL�PHVHFH� LQ�

manj kot 12 mesecev ali 
- POHNR�� WULMH� POHþQL� SUHL]NXVL�� RSUDYOMHQL� Y� WULPHVHþQLK� SUHVOHGNLK��

katerim vsaj šest tednov kasneje sledi serološki test; 
(d) YVH�QRYH�åLYDOL�SULKDMDMR�L]�þUHG��XUDGQR�SURVWLK�EUXFHOR]H�LQ�VR�åLYDOL��VWDUHMãH�RG�

12 mesecev, negativno reagirale na katerikoli serološki test, opravljen v 30 dneh 
SUHG�DOL����GQHK�SR�YNOMXþLWYL�WHK�åLYDOL�Y�þUHGR��SUL�þHPHU�PRUD�ELWL�WHVW�RSUDYOMHQ�
Y�VNODGX�V�,,,D��GHORP�WH�SULORJH��þH�VH�WHVW�RSUDYL�Y����GQHK�SR�SULNOMXþLWYL�QRYH�
åLYDOL��MH�WUHED�QRYR�åLYDO��GRNOHU�QL�GRND]DQR�QHJDWLYQD��IL]LþQR�L]ROLUDWL�RG�GUXJLK�
åLYDOL�Y�þUHGL�WDNR��GD�VH�RQHPRJRþL�YVDN�SRVUHGQL�DOL�QHSRVUHGQL�VWLN�]�RVWDOLPL�
åLYalmi. 

 
��� *RYHMD� þUHGD� REGUåL� VWDWXV� þUHGH�� � XUDGQR� SURVWH� EUXFHOR]H�� þH� VR� L]SROQMHQL�
naslednji pogoji:  

(a) þH� VH� YVDNR� OHWR� L]YHGH� HQR� RG� QDVOHGQMLK� WHVWLUDQM� LQ� VR� UH]XOWDWL� WHVWLUDQM�
negativni: 
- WULMH�(/,6$�WHVWL�POHND��L]YHGHQL�Y�QDMPDQM�WULPHVHþQLK presledkih; 
- GYD� (/,6$� WHVWD� POHND�� L]YHGHQD� ]� QDMPDQM� WULPHVHþQLP� SUHVOHGNRP��

katerima šest tednov kasneje sledi serološki test; 
- GYD� VHURORãND� WHVWD�� L]YHGHQD� ]� QDMPDQM� WULPHVHþQLP� LQ� QDMYHþ�

GYDQDMVWPHVHþQLP�SUHVOHGNRP� 
 

Pogostnost rednih preiskav v dUåDYL� DOL� GHOX� GUåDYH�� NL� QL� XUDGQR� SURVW�
EUXFHOR]H�� LPD� SD� JRYHMH� þUHGH� YNOMXþHQH� Y� XUDGQL� SURJUDP� L]NRUHQLQMDQMD�
EUXFHOR]H��VH�ODKNR�VSUHPHQL�QD�QDVOHGQML�QDþLQ� 
- þH�MH�EUXFHOR]D�SRWUMHQD�Y�PDQM�NRW�����þUHG��VH�OHWQR�RSUDYLWD�GYD�(/,6$�

testa mleka v naMPDQM�WULPHVHþQHP�SUHVOHGNX�DOL�HQ�VHURORãNL�WHVW� 
- þH�MH�YVDM�ãWLUL�OHWD�YVDM��������þUHG�SUL]QDQLK�NRW�XUDGQR�SURVWLK�EUXFHOR]H��

VH�VHURORãNL�WHVW�RSUDYL�YVDNL�GYH�OHWL��þH�VR�SUHLVNDQH�YVH�åLYDOL��VWDUHMãH�RG�
12 mesecev, ali pa se serološko testiranje RSUDYL�YVDNR�OHWR��þH�VH�WHVWLUDMR�
YVH�åLYDOL��VWDUHMãH�RG����PHVHFHY� 
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(b) þH� YVH� QRYH� åLYDOL� SULKDMDMR� L]� þUHG�� XUDGQR� SURVWLK� EUXFHOR]H� LQ� VR� åLYDOL��
starejše od 12 mesecev, negativno reagirale na katerikoli serološki test, 
opravljen v 30 dneh pred ali 3��GQHK�SR�YNOMXþLWYL�WHK�åLYDOL�Y�þUHGR��NL�MH�ELO�
RSUDYOMHQ� Y� VNODGX� V� ,,,D�� GHORP� WH� SULORJH�� þH� VH� WHVW� RSUDYL� Y� ��� GQHK� SR�
SULNOMXþLWYL� QRYH� åLYDOL�� MH� WUHED� QRYR� åLYDO�� GRNOHU� QL� GRND]DQR� QHJDWLYQD��
IL]LþQR�L]ROLUDWL�RG�GUXJLK�åLYDOL�Y�þUHGL�WDNR��GD�VH�RQHPRJRþL�YVDN�SRVUHGQL�DOL�
QHSRVUHGQL�VWLN�]�RVWDOLPL�åLYDOPL�� 
 
7HVW� L]� SUHMãQMHJD� RGVWDYND� QL� SRWUHEHQ�� þH� Y� GUåDYL� ]DGQML� GYH� OHWL� RGVWRWHN�
þUHG�� RNXåHQLK� ]� EUXFHOR]R�� QL� SUHVHJHO� ����� LQ� þH� åLYDOL� SULKDMDMR� L]� þUHG��
uradno prostih bruceloze, ki med�SUHYR]RP�QLVR�SULãOH�Y�VWLN�]�åLYDOPL�QLåMHJD�
zdravstvenega statusa.  

 
4.  6WDWXV�þUHGH���XUDGQR�SURVWH�EUXFHOR]H VH�]DþDVQR�UD]YHOMDYL v naslednjih primerih: 

(a) þH�SRJRML�L]����LQ����WRþNH�WHJD�GHOD�QLVR�YHþ�L]SROQMHQL��� 
(b) þH� ]DUDGL� L]YLGRY� ODERUDWRULMVNLK� WHVWRY� DOL� QD� NOLQLþQL� SRGODJL� SUL� HQL� DOL� YHþ�

åLYDOLK� REVWDMD� VXP�� GD� LPDMR� EUXFHOR]R� LQ� VR� ELOH� VXPOMLYH� åLYDOL� SRVODQH� Y�
]DNRO� DOL� L]ROLUDQH� QD� WDN� QDþLQ�� GD� QL�PRJRþ� SRVUHGHQ� DOL� QHSRVUHGHQ� VWLN� ]�
GUXJLPL�åLYDOPL� 

 
9� SULPHUX�� GD� MH� ELOD� åLYDO� SRVODQD� Y� ]DNRO� LQ� QL� YHþ� QD� UD]SRODJR� ]D� WHVWLUDQMH��
]DþDVQD�UD]YHOMDYLWHY�SUHQHKD��þH�VH�QD�YVHK�åLYDOLK�Y�þUHGL��VWDUHMãLK�RG����PHVHFHY��
opravita dva predpisana testa, in so rezultati teh testov negativni. Prvi test mora biti 
opravljen vsaj 30 dni po izlRþLWYL�åLYDOL�LQ�GUXJL�YVDM����GQL�NDVQHMH� 
 
ýH�MH�ELOD�åLYDO�L]ROLUDQD�RG�GUXJLK�åLYDOL�Y�þUHGL��MR�MH�PRJRþH�VSHW�SULNOMXþLWL�þUHGL�
LQ�þUHGL�SRYUQLWL�VWDWXV�SR�QHJDWLYQHP�L]YLGX�NRPELQDFLMH�WHVWRY��GRORþHQH�Y�RGORþEL��
s katero se v skladu s tem pravilnikRP� ]DþDVQR� UD]YHOMDYL� VWDWXV�� LQ� RSUDYOMHQH� Y�
skladu s IIIa. delom te priloge.  

 
5. 6WDWXV�þUHGH��XUDGQR�SURVWH�EUXFHOR]H�PRUD�ELWL�RGY]HW��þH�MH�]�ODERUDWRULMVNLPL�

WHVWL�DOL�HSLGHPLRORãNLPL�SUHLVNDYDPL�SRWUMHQD�RNXåED�þUHGH�]�EUXFHOR� 
 

6WDWXV�VH�þUHGL�SRYUQH��þH�VR�YVH�åLYDOL��NL�VR�ELOH�Y�þUHGL�Y�þDVX�L]EUXKD��L]ORþHQH�DOL�
NR� VR� YVH� åLYDOL� Y� þUHGL� SUHLVNDQH� LQ� VWD� GYD� ]DSRUHGQD� WHVWD�� RSUDYOMHQD� Y� ��-
GQHYQHP�SUHVOHGNX�QD�YVHK�åLYDOLK�� VWDUHMãLK�RG����PHVHFHY��QHJDWLYQD��SUL�þHPHU�
mora biti prvi test opravOMHQ�QDMPDQM����GQL�SR�RGVWUDQLWYL�]DGQMH�RNXåHQH�åLYDOL� 

 
9�SULPHUX�NUDY��NL�VR�ELOH�Y�þDVX�L]EUXKD�RNXåEH�EUHMH��MH�WUHED�NRQþQL�WHVW�RSUDYLWL�
���GQL�SR�RWHOLWYL�]DGQMH�RG�NUDY��NL�VR�ELOH�EUHMH�Y�þDVX�L]EUXKD�RNXåEH� 

 
6. 'UåDYR� DOL� GHO� GUåDYH� MH� PRJRþH� proglasiti za uradno prosto bruceloze�� þH�

izpolnjuje naslednje pogoje: 
(a) GD�YVDM�WUL�OHWD�QL�ELOR�RNXåEH�]�EUXFHOR��EUXFHOR]QHJD�DERUWXVD�DOL�L]RODFLMH�B. 

abortus��LQ�MH�Y�YVDNHP�RG�SHWLK�]DSRUHGQLK�OHW�YVDM��������þUHG�GRVHJOR�VWDWXV�
þUHGH��XUDGQR�SURVWH�EUXFHOR]H��SUL�þHPHU�MH�ELO�WD�RGVWRWHN�L]UDþXQDQ�QD�GDQ�����
decembra vsakega koledarskega leta.   
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�������ýH�VH�SUL�XJRWDYOMDQMX�EUXFHOR]H�L]YDMD�VWDPSLQJ-RXW�FHORWQH�þUHGH��VH�SUL�]JRUDM�
RPHQMHQHP�L]UDþXQDYDQMX�SRYSUHþMD�QH�ãWHMHMR� 
- posamezni primeri, za katere se z epidemiološko preiskavo ugotovi, da so 

VH� SRMDYLOL� SUL� åLYDOLK�� NL� VR� ELOH� SULSHOMDQH� L]� GUXJH� GUåDYH� DOL� L]� GUXJH�
regije; 

- þUHGH��NDWHULK�VWDWXV�XUDGQR�SURVWLK�EUXFHOR]H�MH�ELO�]DþDVQR�UD]YHOMDYOMHQ�DOL�
odvzet zaradi drugih razlogov in ne zaradi suma na brucelozo.  
9856�YRGL�UHJLVWHU�WHK�SULPHURY�LQ�YVDNR�OHWR�SULSUDYL�OHWQR�SRURþLOR�� 

(b) GD�VR�åLYDOL�R]QDþHQH�LQ�UHJLVWULUDQH�Y�VNODGX�V�SUHGSLVRP��NL�XUHMD�R]QDþHYDQMH�
LQ� UHJLVWUDFLMR� JRYHGL�� WDNR� GD� MH� RPRJRþHQD� LGHQWLILNDFLMD� þUHGH� LQ� SUHPLkov 
R]LURPD�SURPHWD�]D�YVDNR�SRVDPH]QR�åLYDO�LQ� 

(c) �GD� VH� SULMDYLMR� YVL� SULPHUL� DERUWXVRY� åLYDOL� LQ� UD]LãþH� R]LURPD� XJRWRYL� QMLKRY�
vzrok. 

 
7.  'UåDYD�DOL�GHO GUåDYH�ODKNR�REGUåL�VWDWXV�EUXFHOR]H�SURVWHJD�REPRþMD� 

(a) dokler so izpolnjeni pogoji  iz prejšnje WRþNH�� 
(b) þH� VR� YVDNR� OHWR� Y� þDVX� SUYLK� SHWLK� OHW� SR� SULGRELWYL� WHJD� VWDWXVD� YVH� åLYDOL��

VWDUHMãH�RG����PHVHFHY�WHU�YVDM������YVHK�þUHG�QHJDWLYQR�UHDJLUDOH�QD�VHURORãNL�
WHVW�R]LURPD�QD�SUHLVNDYR�POHþQLK�Y]RUFHY��þH�JUH�]D�þUHGH�PRO]QLF� 

(c) þH� VH� YVDN� VXP� EROH]QL� REYH]QR� SULMDYL� LQ� VH� YVDNR� VXPOMLYR� åLYDO� SUHJOHGD��
SUHLVNDYD�]DMHPD�QDMPDQM�GYD�VHURORãND�WHVWD�NUYL��YNOMXþQR�]�UHDNFLMR�YH]DQMD�
komplementa ter mikrobiološko preiskavo ustreznih vzorcev; 

(d) þH� VH� Y� þDVX� VXPD�� GRNOHU� SUHLVNDYH� L]� WRþNH� �F�� QLVR� NRQþDQH� R]LURPD� QLVR�
UH]XOWDWL� SUHLVNDY� QHJDWLYQL�� L]YRUQL� þUHGL� R]LURPD� þUHGL�� NL� MH� ELOD� Y� VWLNX� V�
VXPOMLYR�åLYDOMR��VWDWXV�þUHGH��XUDGQR�SURVWH�EUXFHOR]H��]DþDVQR�UD]YHOMDYL� 

(e) þH�VR�ELOD�Y�SULPHUX� L]EUXKD�EUXFHOR]H��NL� VH� MH� UD]ãLULOD��YVD�JRYHGD� zaklana. 
9VH�RVWDOH��]D�EROH]HQ�GRY]HWQH�åLYDOL�PRUDMR�ELWL�SUHJOHGDQH�]�XVWUH]QLPL�WHVWL��
SURVWRUH�WHU�RSUHPR�SD�RþLVWLWL�LQ�UD]NXåLWL� 
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IIIa. BRUCELOZA 
 
 

A. Rose bengal aglutinacijski test 
 

1. Standardni serum mora biti mednarodni standardni anti brucela abortus serum 
(v nadaljnjem besedilu: standardni serum) iz Veterinary Laboratory Agency, 
Addlestone, Weybridge, Anglija. 

 

2. Antigen mora biti sev Weybridge št. 99 ali USDA1119 ali edvivalent s pH 
3,65+0,5 obarvan z barvilom rose bengal. 

 

3. Antigen mora dajati pozitivno reakcijo z mednarodnim standardnim serumom 
Y�VHUXPVNL�UD]UHGþLQL��������LQ�QHJDWLYQR�UHDNFLMR�Y�UD]UHGþLQL������ 

 

4. 7HVW�VH�L]YHGH�QD�QDVOHGQML�QDþLQ� 
a) kapljici antigena (0,03 ml) dodamo enako kapljico seruma na belo 

podlago; 
b) V�SDOþNR�SUHPHãDPR�REH�NDSOMLFL�Y�YHOLNRVWL�NURJD���-12 mm; 
c) SORãþR�Uotiramo 4 minute na rotatorju pri sobni temperaturi; 
d) rezultati: negativno –�þH�QL�QREHQH�DJOXWLQDFLMH��SR]LWLYQR�–�þH�

nastopi aglutinacija ne glede na stopnjo. 
 
 

B. Test reakcije vezave komplementa 
 

1. Standardni serum mora biti standardni serum iz Veterinary Laboratory 
Agency, Addlestone,  Weybridge, Anglija. 

 

2. Antigen mora biti Weybridge sev št. 99 ali USDA sev 1119. 
 

3. Serumi morajo biti inaktivirani:  
                        goveji 56o  30–���PLQXW���SUDãLþML���o 30–50 minut. 
 

4. 9�WHVW�PRUDMR�ELWL�YNOMXþHQH�QDVOHGnje kontrole: 
a) kontrola antikomplementarnosti seruma; 
b) kontrola antigena; 
c) kontrola eritrocitov; 
d) kontrola komplementa; 
e) pozitivna kontrola; 
f) negativna kontrola. 

 

5. 6HUXPL��NL�GDMR�UHDNFLMR�Y�WLWUX����,&)79�DOL�YHþ��JOHGH�QD�VWDQGDUGQL�VHUXP��
se štejejo za pozitivne. 
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C. ELISA za bovino brucelozo 
 

1. Serum testiramo po navodilih proizvajalca. 
 

2. 6WDQGDUGL]DFLMD�LQ�REþXWOMLYRVW�WHVWD� 
 

,QGLYLGXDOQL�VHUXP�VH�ãWHMH�]D�QHJDWLYQHJD��þH�GDMH�UHDNFLMR�]D������QLåMR�NRW�
UD]UHGþLQD�������VWDQGDUGQHJD�VHUXPD� 

 
3. Metoda ELISA za govejo brucelozo se lahko uporablja tudi na vzorcih mleka 

ali sirotke. Ti vzorci so lahko zbrani na kmetijah, ki imajo vsaj 30% krav 
molznic.  
 
ýH�VH�XSRUDEOMD�WD�PHWRGD��MH�WUHED�]DJRWRYLWL��GD�MH�PRJRþH�Y]RUFH�LVWRYHWLWL�]�
åLYDOPL��RG�NDWHULK�VR�ELOL�RGY]HWL� 
 

4. 6WDQGDUGL]DFLMD�LQ�REþXWOMLYRVW�POHþQHJD�SUHL]NXVD�(/,6$ 
 
6NXSQL�POHþQL�Y]RUHF�VH�ãWHMH�]D�QHJDWLYQHJD��þH�GDMH�UHDNFLMR�]D�����QLåMR�NRW�
UD]UHGþLQD�����������VWDQGDUGQHJD�VHUXPD�Y�QHJDWLYQHP�POHNX� 
 
3RVDPH]QL�POHþQL�Y]RUHF�VH�ãWHMH�]D�QHJDWLYQHJD��þH�GDMH�UHDNFLMR�]D������QLåMR�
NRW� UD]UHGþLQD������� VWDQGDUGQHJD� VHUXPD�Y� VODQL� UD]WRSLQL�DOL�Y�NDNHP�GUXJHP�
RGREUHQHP�UHGþLOX� 
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IV. ENZOOTSKA GOVEJA LEVKOZA (v nadaljnjem besedilu: EGL) 
 
1.   Za namene tega dela imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen: 
- åLYDOL�VR�YVH�JRYHMH�åLYDOL� 
- WHVW�SRPHQL�YVH�SUHLVNDYH��NL�VR�GRORþHQH�LQ�RSUDYOMHQH�Y�VNODGX�V�,9D��GHORP�WH�SULORJH� 
 
2.   *RYHMD�þUHGD�MH�XUDGQR�SURVWD�(*/��þH� 

(a) �QREHQD�åLYDO�Y�þUHGL�QH�NDåH�NOLQLþQLK�]QDNRY��(*/�LQ 
(b) �Y�]DGQMLK�GYHK�OHWLK�QL�ELOR��NOLQLþQR�LQ�laboratorijsko) potrjenega primera EGL; 
(c) �Y�NDWHUL�VR�Y�]DGQMHP�OHWX�YVH�åLYDOL��VWDUHMãH�RG����PHVHFHY��QHJDWLYQR�UHDJLUDOH�

na dva testa, izvedena v skladu s to prilogo v presledku najmanj štiri mesece ali 
(d) �NL� L]SROQMXMH�SRJRMH� WRþNH� �D�� LQ� VH�QDKDMD�Y�GUåDYL�DOL�GHOX�GUåDYH��NL� MH�XUDGQR�

prost EGL. 
 
3. ýUHGD�REGUåL�VWDWXV�þUHGH��XUDGQR�SURVWH�(*/��þH�VR�L]SROQMHQL�QDVOHGQML�SRJRML�   

(a) �GRNOHU�MH�SRJRM�L]�WRþNH���D�WHJD�GHOD�SULORJH�ãH�QDSUHM�L]SROQMHQ� 
(b) �GD�YVH�QRYH�åLYDOL�SULKDMDMR�L]�þUHG��NL�VR�XUadno proste EGL; 
(c) �GD� YVH� åLYDOL�� VWDUHMãH� RG� ��� PHVHFHY�� QHJDWLYQR� UHDJLUDMR� QD� WHVWH�� L]YHGHQH� Y�

presledkih treh let; 
(d) �GD� VR� ELOH� SOHPHQVNH� åLYDOL�� NL� VH� SULNOMXþLMR� þUHGL� LQ� SULKDMDMR� L]� GUXJLK� GUåDY, 

XYRåHQH�QD�SUHGSLVDQ�QDþLQ� 
 
4.  Uradno EGL prost staWXV�VH�]DþDVQR�UD]YHOMDYL, v naslednjih primerih:  

�����D��SRJRML�L]�SUHMãQMH�WRþNH�QLVR�YHþ�L]SROQMHQL��DOL� 
�����E��þH�VH�QD�SRGODJL�ODERUDWRULMVNLK�WHVWRY�DOL�NOLQLþQLK�]QDPHQM�SUL�HQL�DOL�YHþ�åLYDOLK���� 

����������������VXPL��GD�JUH�]D�(*/�LQ�VH�WDNH�åivali takoj napoti v zakol. 
 
5. 6WDWXV�RVWDQH�]DþDVQR�UD]YHOMDYOMHQ���dokler niso izpolnjene naslednje zahteve: 

I. ýH�MH�HQD�VDPD�åLYDO Y�þUHGL, uradno prosti EGL, pozitivno reagirala na enega od 
WHVWRY�DOL�þH�VH�SUL�HQL�åLYDOL�NDNR�GUXJDþH�SRVXPL�QD�EROH]en: 
(a) VH�PRUD�åLYDO��NL�MH�SR]LWLYQR�UHDJLUDOD��SRVODWL�Y�]DNRO�SRG�XUDGQLP�QDG]RURP��

Y�SULPHUX�GD�JUH�]D�NUDYR��VH�L]ORþL�WXGL�YVDNR�WHOH��NL�JD�MH�PRUGD�LPHOD��þH�MH�
ELOR�WHOH�WDNRM�SR�URMVWYX�ORþHQR�RG�PDWHUH��YHOMDMR�]DQM�GRORþEH�WRþNH�,,�F�WHJD�
dela priloge; 

(b) VH�YVH�RVWDOH�åLYDOL��VWDUHMãH�RG����PHVHFHY��VHURORãNR�WHVWLUD�QDMPDQM�WUL�PHVHFH�
SR� L]ORþLWYL� ]DGQMH� RNXåHQH� R]LURPD� VXPOMLYH� åLYDOL� �GYD� VHURORãND� WHVWD� Y�
UD]PLNX�QDMPDQM���PHVHFH� LQ�QDMYHþ����PHVHFHY��� UH]XOWDWL� WHVWRY�PRUDMR�ELWL�
negativni; 

(c) VH� RSUDYL� HSLGHPLRORãND� SUHLVNDYD� LQ� VH� YVH� þUHGH�� NL� VR� HSLGHPLRORãNR�
SRYH]DQH�]�RNXåHQR�R]LURPD�VXPOMLYR�� WHVWLUD�NRW� MH�RSLVDQR�Y� WRþNL� � ,�E� WHJD�
dela priloge; rezultati preiskav morajo biti negativni. 

,,��ýH�MH�YHþ�NRW�HQD�åLYDO�L]�þUHGH, uradno proste EGL, pozitivno reagirala na enega 
RG�WHVWRY��DOL�þH�VH�NDNR�GUXJDþH�SRVXPL�QD�EROH]HQ� 
(a) MH� WUHED� YVH� åLYDOL�� NL� VR� SR]LWLYQR� UHDJLUDOH�� SRVODWL� Y� ]DNRO� SRG� XUDGQLP�

QDG]RURP��Y�SULPHUX�GD�JUH�]D�NUDYH��VH�L]ORþLMR�WXGL�QMLKRYD�WHOHWD��þH�MH�ELOR 
WHOH�WDNRM�SR�URMVWYX�ORþHQR�RG�PDWHUH��YHOMDMR�]DQM�GRORþEH�WRþNH�,,�F�WHJD�GHOD�
priloge; 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 54 / 21. 6. 2002 / Stran 5589 
 
 

(b) VH� YVH� RVWDOH� åLYDOL�� VWDUHMãH� RG� ���PHVHFHY�� VHURORãNR� WHVWLUD� �GYD� VHURORãND�
WHVWD� Y� UD]PLNX� QDMPDQM� �� PHVHFH� LQ� QDMYHþ� ��� PHVHFHY��� UH]XOWDWL� WHVWRY�
morajo biti negativni; 

 (c) MH� SRWUHEQR� YVH� SUHRVWDOH� åLYDOL� Y� þUHGL� YLGQR� R]QDþLWL�� WH� åLYDOL� VH� ODKNR�
napotijo neposredno v zakol pod uradnim nadzorom ali pa morajo na 
JRVSRGDUVWYX�RVWDWL�GR�VWDURVWL����PHVHFHY��NR�GRVHåHMR�WR�VWDURVW�� MLK�MH�WUHED�
ustrezno testirati;  

(d) VH� RSUDYL� HSLGHPLRORãND� SUHLVNDYD� LQ� VH� YVH� þUHGH�� NL� VR� HSLGHPLRORãNR�
SRYH]DQH�]�RNXåHQR�R]LURPD�VXPOMLYR�� WHVWLUD�NRW� MH�RSLVDQR�Y� WRþNL� ,,�E� WHJD�
dela priloge; rezultati preiskav morajo biti negativni.  

 
6.  'UåDYD� DOL� GHO� GUåDYH� VH� ODKNR� SUoglasi za uradno prosto EGL v naslednjih 

primerih:  
(a) þH�VR� L]SROQMHQL�YVL�SRJRML� WRþNH��� WHJD�GHOD�SULORJH� LQ� MH�YVDM�������JRYHMLK�

þUHG�XUDGQR�SURVWLK�(*/��   
(b) -��þH�Y�]DGQMLK�WUHK�OHWLK�Y�GUåDYL�DOL�GHOX�GUåDYH�QL�ELO�SRWUMHQ�QREHQ�SULPHU�

EGL in se vsak sum na EGL obvezno prijavi in  
              -�þH�JUH�]D�GUåDYR��GD�VR�ELOH�Y�]DGQMLK����PHVHFLK�YVH�åLYDOL��VWDUHMãH�RG����

PHVHFHY��Y�YVDM������SROMXEQR�L]EUDQLK�þUHG�WHVWLUDQH�]�QHJDWLYQLPL�L]YLGL�
R]LURPD�þH�JUH�]D�GHO�GUåDYH��GD�VR�ELOH�Y�]DGQMLK����PHVHFLK�YVH�åLYDOL��
starejše od 24 mesecev, preiskane;   

(c) þH�MH�NDWHUDNROL�GUXJD�PHWRGD�]������]DQHVOMLYRVWMR�SRND]DOD��GD�MH�RNXåHQLK 
PDQM�NRW�������þUHG� 

 
7. 'UåDYD�DOL�GHO�GUåDYH�REGUåL�VWDWXV�XUDGQR�SURVW�(*/�þH�VR�L]SROQMHQL�QDVOHGQML�

pogoji:  
(a) þH�VR�YVH�åLYDOL�RE�]DNROX�SUHJOHGDQH�LQ�VH�YVH�VXPOMLYH�VSUHPHPEH�SRãOMHMR�Y�

laboratorijsko preiskavo;  
(b) þH�VR�YVH�åLYDOL��NL�SR]LWLYQR�UHDJLUDMR�QD�NDWHUHJDNROL�RG�WHVWRY��]DNODQH�LQ�]D�

QMLKRYH� þUHGH� YHOMDMR� RPHMLWYH� GR� SRQRYQH� Y]SRVWDYLWYH� QMLKRYHJD� Vtatusa v 
VNODGX�V�WRþNR���WHJD�GHOD�SULORJH� 

(c) þH� VR� ELOH� YVH� åLYDOL�� VWDUHMãH� RG� ���PHVHFHY� WHVWLUDQH� LQ� VLFHU� HQNUDW� Y� SUYLK�
SHWLK�OHWLK�SR�SULGRELWYL�VWDWXVD�DOL�Y�þDVX�SUYLK�SHWLK�OHW�SR�NDWHUHPNROL�GUXJHP�
SRVWRSNX��NL�]������]DQHVOMLYRVWMR�SRNDåH��GD�MH�ELOR�RNXåHQLK�PDQM�NRW�������
þUHG�� 
 
9�SULPHUX�� GD�Y�GUåDYL� DOL� GHOX�GUåDYH� åH�YVDM� WUL� OHWD�QL�ELOR�SULPHUD�(*/�Y�
UD]PHUMX�HQD�RG��������þUHG��VH�ODKNR�]QLåD�ãWHYLOR�UHGQLK�VHURORãNLK�SUHLVNDY�
pod pogojem, da so bila vsa goveda, starejša od 12 meseceY��Y�YVDM�����þUHG��
poljubno izbranih vsako leto, testirana. 

 
8. 8UDGQR� HQ]RRWVNH� JRYHMH� OHYNR]H� SURVW� VWDWXV� GUåDYH� DOL� GHOD� GUåDYH� VH���

razveljavi��þH�VH�QD�SRGODJL�SUHLVNDYH�L]�SUHMãQMH�WRþNH�XJRWRYL�VSUHPHPED�VLWXDFLMH�
JOHGH�(*/�Y�GUåDYL�DOL�GHOX�GUåDYe, ki je bila priznana kot uradno prosta EGL.  
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IVa. PREISKAVE ZA ENZOOTSKO GOVEJO LEVKOZO (EGL) 
 
3UHLVNDYH�QD�(*/�VH�L]YDMDMR�]�LPXQRGLIX]LMVNLP�WHVWRP�SRG�SRJRML��RSLVDQLPL�Y�WRþNL�$�DOL�
po encimskoimunski metodi (ELISA test) pod pogoji, opisanimi v tRþNL�%�WHJD�GHOD�SULORJH� 
 
A.   Imunodifuzija v agarskem gelu za EGL (AGID test) 
 

1. Reagenti, ki so potrebni za izvedbo testa: 
a) DQWLJHQ�� DQWLJHQ� YVHEXMH� VSHFLILþQL� JOLNRSURWHLQ� JS��� YLUXVD� (*/�� NL� MH�

standardiziran glede na standardni serum E4(OIE standard serum), ki ga 
SURL]YDMD�UHIHUHQþQL�ODERUDWRULM�2,(�DOL�(8� 

b) VWDQGDUGQL�UHIHUHQþQL�VHUXP�(���HNYLYDOHQW�(��UD]UHGþHQ������� 
c) znani pozitivni kontrolni serum; 
d) preiskovani serum; 
e) agar gel. 

 
2. Testni postopek 
9�SHWULMHYNH�V�SUHPHURP����PP�YOLMHPR����PO�WHNRþHJD�DJDUMD��SRþDNDPR��GD�VH�RKODGL��
Pred testiranjem preiskovanih serumov pripravimo petrijevko z agarjem tako, da s 
SRVHEQLP�SHUIRUDWRUMHP�YWLVQHPR�NURåFH��NL�VR�ãHVWHURNRWQR�UD]SRUHMHQL�RNROL�FHQWUDOQHJD�
NURåFD�� QDWR� L]�NURåFHY�SRVHVDPR�DJDU��3UHPHU� FHQWUDOQH�RGprtinice meri 3 mm, ostalih 
šestih pa 6,5 mm. Centralno odprtinico napolnimo z antigenom, zgornjo in spodnjo pa s 
pozitivnim kontrolnim serumom. Ostale štiri napolnimo s preiskovanim serumom. 
3HWULMHYNR�LQNXELUDPR�Y�YODåQL�NRPRUL�SUL�VREQL�WHPSHUDWXUL�����– 27 o&��LQ�RGþLWXMHPR�
UHDNFLMH�SR�����LQ�����XUDK��SR�����XUDK�SD�VOHGL�NRQþQL�L]YLG� 
 
3. Razlaga rezultatov 
3UHLVNRYDQL�VHUXP�MH�SR]LWLYHQ��þH�REOLNXMH�VSHFLILþQR�SUHFLSLWDFLMVNR�þUWR�]�DQWLJHQRP�DOL�
þH�XNULYL�þUWR�NRQWUROQHJD�VHUXPD� 
 
Preiskovani serum je QHJDWLYHQ��þH�QH�REOLNXMH�VSHFLILþQH�SUHFLSLWDFLMVNH�þUWH�]�DQWLJHQRP�
DOL�þH�QH��XNULYL�þUWH�NRQWUROQHJD�VHUXPD� 
 
3UL� QHGRORþHQLK� UHDNFLMDK� SRQRYLPR� WHVW� WDNR�� GD� QDSROQLPR� YVH� ãWLUL� RGSUWLQLFH� V�
preiskovanim serumom. 
 
4. 8SRUDEOMDPR� ODKNR� WXGL� GUXJDþHQ� UD]SRred odprtinic pod pogojem, da  reagira 
VWDQGDUGQL�UHIHUHQþQL�VHUXP�(��SR]LWLYQR� 
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B.   Encimskoimunski test (ELISA) za ugotavljanje EGL 
 
Prisotnost protiteles proti virusu EGL lahko z ELISA testom ugotavljamo v serumu ali v 
mleku. 
 

1. Reagenti, ki so potrebni za izvedbo testa 
a) PLNURSORãþD�]�DQWLJHQRP�(*/��VFUHHQLQJ�SRVWRSHN�� 
b) PLNURSORãþD�]�DQWLJHQRP�(*/�LQ�]�QHJDWLYQLP�DQWLJHQRP��YHULILNDFLMVNL�

postopek); 
c) preiskovani serum; 
d) konjugat; 
e) ustrezni pozitivni in negativni kontrolni serum; 
f) UD]WRSLQD�]D�UD]UHGþHYDQMH�SUeiskovanih vzorcev; 
g) raztopina za izpiranje; 
h) substrat; 
i) reagent za ustavljanje reakcij; 
j) VLVWHP�]D�RGþLWDYDQMH� 

 
 

2. 2EþXWOMLYRVW�WHVWD 
 

2EþXWOMLYRVW�WHVWD�(/,6$�PRUD�ELWL�QD�WDNL�UDYQL��GD�MH�VWDQGDUGQL�VHUXP�(��RFHQMHQ�NRW�
SR]LWLYHQ��þH� MH�UD]UHGþHQ�Y�UD]PHUMX 1:10 (serum) ali 1:250 (mleko). Standardni serum 
(��2,(�VWDQGDUG�VHUXP��SURL]YDMD��UHIHUHQþQL�ODERUDWRULM�2,(�DOL�(8��NL�MH�WXGL�SULVWRMHQ�
za preverjanje kakovosti metode ELISA. 
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                                                                                                                                 Priloga V 
 

OVCE IN KOZE 
 
1.   V tej prilogi uporabljena izraza pomenita: 
- åLYDOL�SRPHQL�YVR�GUREQLFR��RYFH��NR]H«�� 
- WHVW�SRPHQL�YVDN�WHVW��NL�MH�GRORþHQ�LQ�RSUDYOMHQ�Y�VNODGX�V�SULORJR�9D�� 
  
2. Gospodarstvo, uradno prosto bruceloze (Brucella melitensis) 
 
a.  Odobritev statusa 
 
Gospodarstvo je uradno prosto bruceloze (B. melitensis) v naslednjih primerih:   

aa. -� þH� YVDM� HQR� OHWR� QREHQD� åLYDO� QL� ND]DOD� NOLQLþQLK� DOL� GUXJLK� ]QDNRY� EUXFHOR]H� �B. 
melitensis); 

-�þH�VR�ELOH�YVH�åLYDOL��VWDUHMãH�RG�ãHVW�PHVHFHY��WHVWLUDQH��RSUDYOMHQD�PRUDWD�ELWL�GYD�
testa v razmaku najmanj šest mesecev; rezultati testov morajo biti negativni in 

-�þH�VR�QD�JRVSRGDUVWYX�SR�RSUDYOMHQHP�WHVWLUDQMX�L]�SUHMãQMH�WRþNH�VDPR�åLYDOL��NL�VR�
URMHQH�QD� WHP�JRVSRGDUVWYX�DOL�åLYDOL��NL�SULGHMR� L]�JRVSRGDUVWYD��XUDGQR�SURVWHJD�
bruceloze (B. melitensis); 

       -� þH� QD� JRVSRGDUVWYX� QL� åLYDOL�� NL� VR� ELOH� FHSOMHQH� SURWL� EUXFHOR]L� �%�� PHOLWHQVLV���
UD]HQ�þH�VR�ELOH�FHSOMHQH�SUHG�QDMPDQM�dvemi leti z odobreno vakcino;  

DE���þH�MH�GUåDYD�DOL�GHO�GUåDYH��Y�NDWHUHP�VH�JRVSRGDUVWYR�QDKDMD��XUDGQR�SURVW�EUXFHOR]H�
(B. melitensis). 

 
 E���9]GUåHYDQMH�VWDWXVD: 

 
Na gospodarstvih, uradno prostih bruceloze (B. melitensis���NL�VH�QH�QDKDMDMR�Y�GHOX�GUåave, 
XUDGQR�SURVWHP�EUXFHOR]H�� LQ�NMHU�SR�SULGRELWYL� VWDWXVD�YQDãDMR�åLYDOL�Y�VNODGX�]�]DKWHYDPL�
WRþNH���G�WH�SULORJH��MH�WUHED�OHWQR�SUHJOHGDWL�Y]RUþQR�ãWHYLOR�åLYDOL��VWDUHMãLK�RG�ãHVW�PHVHFHY��
þH� VR� UH]XOWDWL� WHVWRY� QHJDWLYQL�� ODKNR� JRVSRGDUVWYR� REGUåL� status gospodarstva, uradno 
prostega bruceloze. 
 
9]RUþQR�ãWHYLOR�åLYDOL��NL�PRUDMR�ELWL�WHVWLUDQH��VHVWDYOMDMR�� 

- vsi nekastrirani samci, starejši od šestih mesecev; 
- YVH�åLYDOL��NL�VR�ELOH�SULSHOMDQH�QD�JRVSRGDUVWYR�SR�]DGQMHP�WHVWLUDQMX� 
- 25 % samic, ki so dosegle reproduktivno starost (ki so spolno zrele) ali ki so v 

ODNWDFLML��WHVWLUD�VH�QDMPDQM����VDPLF�QD�YVDNHP�JRVSRGDUVWYX�R]LURPD�YVH�VDPLFH��þH�
je na gospodarstvu manj kot 50 samic. 

 

9�GHOX�GUåDYH��NL�QLPD�VWDWXVD�GHOD�GUåDYH��XUDGQR�SURVWHJD�EUXFHOR]H��YHQGDU�MH�WDP�YHþ�NRW�
99 % gospodarstev uradno prostih bruceloze (B. melitensis), se lahko razmik med pregledi teh 
JRVSRGDUVWHY� SRYHþD� QD� WUL� OHWD�� SRG� SRJRMHP�� GD� VR� JRVSRGDUVWYD�� NL� QLVR� XUDGQR� SURVWD�
EUXFHOR]H��SRG�XUDGQLP�QDG]RURP�DOL�GD�VH�YNOMXþLMR v program za izkoreninjenje te bolezni. 
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c.  Sumi oziroma dejanski primeri bruceloze:  
 
ýH�QD�JRVSRGDUVWYX��XUDGQR�SURVWHP�EUXFHOR]H� 

- REVWDMD� VXP�� GD� LPD� HQD� DOL� YHþ� åLYDOL� EUXFHOR]R� �B. melitensis), se gospodarstvu 
odvzame status gospodarstva, uradno prostega bruceloze. Lahko pa se status le 
]DþDVQR� UD]YHOMDYL�� þH� VH� åLYDOL� WDNRM� L]ORþLMR� DOL� L]ROLUDMR�� SUHGHQ� VH� XUDGQR� SRWUGL�
EROH]HQ�DOL�VH�XUDGQR�RYUåH�VXP�QD�WR�EROH]HQ� 

- se uradno potrdi bruceloza (B. melitensis��� ]DþDVQD� UD]YHOMDYLWHY� SUHQHKD�� þH� VH� YVe 
RNXåHQH�åLYDOL�DOL�YVH�åLYDOL��GRY]HWQH�]D�EROH]HQ�]DNROMHMR�LQ�VR�UH]XOWDWL�GYHK�WHVWRY�
Y�UD]PDNX�QDMPDQM�WUHK�PHVHFHY�DOL�YHþ��SUL�YVHK�åLYDOLK�QD�JRVSRGDUVWYX��VWDUHMãLK�RG�
šest mesecev, negativni. 
 

ýH�VH�Y�SULPHUX� L]�SUHMãQMHJD�RGVWDYND�JRVSRGDUVWYR�QDKDMD�Y�GHOX�GUåDYH��XUDGQR�SURVWHP�
bruceloze (B. melitensis��� R]LURPD�� þH� MH� GUåDYD� XUDGQR� SURVWD� EUXFHOR]H� �B. melitensis), se 
mora:  

- XND]DWL�]DNRO�YVHK�RNXåHQLK�åLYDOL� LQ�YVHK�]D�EROH]HQ�GRY]HWQLK�åLYDOL�QD�RNXåHQHP�
gospodarstvu; 

- opraviti epizootiološkR� SRL]YHGER�� þUHGH�� NL� VR� HSL]RRWLRORãNR� SRYH]DQH� ]� RNXåHQR�
þUHGR��SD�PRUDMR�ELWL�WHVWLUDQH�Y�VNODGX�]�GUXJR�DOLQHR�SUHMãQMHJD�RGVWDYND� 

 
G���9QRV�åLYDOL�QD�JRVSRGDUVWYR��XUDGQR�SURVWR�EUXFHOR]H 

Na gospodarstvo, uradno prosto bruceloze, ni dovoljeno vnašatL� åLYDOL�� UD]HQ� þH� åLYDOL�
prihajajo iz gospodarstva, uradno prostega bruceloze. 

 

����'UåDYD�DOL�GHO�GUåDYH�XUDGQR�SURVW�EUXFHOR]H   

'UåDYD�DOL�GHO�GUåDYH�VH�ODKNR�SURJODVL�]D�XUDGQR�SURVW�EUXFHOR]H��B. melitensis), v naslednjih 
primerih:  

a. þH�MH�YVDM������� gospodarstev uradno prostih bruceloze ali 

b. þH�VR�L]SROQMHQL�QDVOHGQML�SRJRML� 

- EUXFHOR]D�MH�REYH]QR�SULMDYOMLYD�åH�YVDM�SHW�OHW� 

- najmanj pet let ni bil uradno potrjen noben primer bruceloze pri ovcah ali 
kozah; 

- vakcinacija je prepovedana vsaj tri leta. 

 

StaWXV�VH�REGUåL��þH�VR�L]SROQMHQL�SRJRML�L]�SUHMãQMHJD�RGVWDYND�LQ 

-� þH� Y� SUYHP� OHWX� SR� SUL]QDQMX� GUåDYH� DOL� GHOD� GUåDYH� NRW� XUDGQR� SURVWH�
bruceloze (B. melitensis���QDNOMXþQR�WHVWLUDQMH�QD�JRVSRGDUVWYLK�DOL�Y�NODYQLFDK�
]������]DQHVOMLYRVWMR�SRNDåHMR��GD�MH�PDQM�NRW�������JRVSRGDUVWHY�RNXåHQLK��
DOL�GD� MH�YVDM������åLYDOL��VWDUHMãLK�RG�ãHVW�PHVHFHY��]�QHJDWLYQLP�UH]XOWDWRP�
opravilo predpisan test, 



Stran 5594 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

       -� þH� RG� GUXJHJD� OHWD� SR� SUL]QDQMX� GUåDYH� DOL� GHOD� GUåDYH�� NRW� XUDGQR� SURVWH�
bruceloze (B. melitensis), naklMXþQR�WHVWLUDQMH�QD�JRVSRGDUVWYLK�DOL�Y�NODYQLFDK�
V������]DQHVOMLYRVWMR�SRNDåHMR��GD�MH�PDQM�NRW�������JRVSRGDUVWHY�RNXåHQLK��
DOL� GD� MH� YVDM� ���� åLYDOL�� VWDUHMãLK� RG� ãHVW�PHVHFHY�� ]� QHJDWLYQLP� UH]XOWDWRP�
opravilo predpisan test.  

  

 

Va. Testa na brucelozo (B. melitensis) 

 

Da se gospodarstvo uvrsti med gospodarstva, uradno prosta bruceloze, se opravi preizkus na 
brucelozo (B. melitensis) z Rose bengal metodo ali z reakcijo vezanja komplementa (RVK).  

1. Rose bengal test 

ýH� LPD� SUL� RSUDYOMDQMX� WHVWD� URVH� EHQJDO� YHþ� NRW� �� �� åLYDOL� QD� JRVSRGDUVWYX� SR]LWLYQR�
UHDNFLMR�� VH� RSUDYL� QDGDOMQML� WHVW� QD� YVDNL� åLYDOL� L]� JRVSRGDUVWYD� ]� XSRUDER�PHWRGH� YH]DYH�
komplementa. 

2. Reakcija vezanja komplementa (RVK) 

59.�VH�XSRUDEOMD�]D�WHVWH�QD�SRVDPH]QLK�åLYDOLK�SUL�GRORþDQMX�JRVSodarstev, uradno prostih 
bruceloze. 

6HUXP�� NL� YVHEXMH� ��� DOL� YHþ� HQRW� ,&)7�PO� �,QWHUQDWLRQDO� &RPSOHPHQW� )L[DWLRQ� 0HWKRG���
velja pri RVK za pozitivnega. 

Uporabljene antigene mora odobriti nacionalni laboratorij in morajo biti standardizirani glede 
na drugi mednarodni standardni serum proti ‘brucelli abortus’. 
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Priloga VI  
 

/DERUDWRULMVNL�WHVWL�LQ�PHWRGH�WHU�RGY]HP�LQ�QDþLQ�SRãLOMDQMD�Y]RUFHY�Y�SUHLVNDYR 
 
Slovensko in mednarodno 

ime bolezni 
'LDJQRVWLþQH�PHWRGH Odvzem in pošiljanje vzorcev 

 predpisane druge 
GLDJQRVWLþQH�

metode 

vzorci pošiljanje opombe 

SEZNAM A       

Slinavka in parkljevka, 
Aphtae epizooticae, 
Foot and mouth disease 
(FMD) 

ELISA, izolacija 
virusa 
 
 

Molekularne 
metode 

6HUXP��YH]LNXODUQD�WHNRþLQD��
POHNR��SUREDQJ��HSLWHO�NRåH 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

ELISA – izvaja NVI, 
RVWDOR�UHIHUHQþQi 
laboratorij 
(laboratorij s 
podtlakom) 

Vezikularni stomatitis, 
Vesicular stomatitis (VS) 

ELISA, izolacija 
virusa, SN, RVK 

 6HUXP��YH]LNXODUQD�WHNRþLQD 6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

,]YDMD�UHIHUHQþQL�
laboratorij 

Vezikularna bolezen 
SUDãLþHY��0Rrbus vesicularis 
suum, 
Swine vesicular disease 

ELISA, izolacija 
virusa, SN, RVK 

 6HUXP��YH]LNXODUQD�WHNRþLQD 6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

ELISA – izvaja NVI, 
RVWDOR�UHIHUHQþQL�
laboratorij  

Goveja kuga, Pestis bovina, 
Rinderpest 

ELISA, izolacija 
virusa, SN, IEF, 
AGID 

Molekularne 
metode 

Serum, limfoidni organi, 
vranica, kri z 
antikoagulantom 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

,]YDMD�UHIHUHQþQL�
laboratorij  

Kuga drobnice, Pestis 
pecorum, Peste des petits 
ruminants 

ELISA, izolacija 
virusa, SN, IEF 

 

Molekularne 
metode 

Serum, spremenjeni organi, 
brisi konjuktiv, nazalni brisi 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

,]YDMD�UHIHUHQþQL�
laboratorij  

3OMXþQD�NXJD�JRYHG��
Pleuropneumonia contagiosa 
bovum, 
Contagious bovine 
pleuropneumonia 

ELISA, RVK, 
izolacija, 
identifikacija pov.  

Molekularne 
metode 

Serum, spremenjeni organi: 
SOMXþD��SOHXUDOQD�LQ�
VLQRYLDOQD�WHNRþLQD��QD]DOQL�
brisi 

6YHåL�Y]RUFL��GHO�
SOMXþ�V�
spremembami vsaj 
velikosti pesti) 
transportirani pri 
cca 4°C 

,]YDMD�UHIHUHQþQL�
laboratorij  

VozlLþDVWL�GHUPDWLWLV��
Dermatitis nodularis, Lumpy 
skin disease 

ELISA, izolacija 
virusa, SN, EM, 
IIF 

 Serum, spremenjeni organi 6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

,]YDMD�UHIHUHQþQL�
laboratorij  

Mrzlica doline Rift, 
Hepatitis infectiosa 
enzootica bovum et ovium, 
Rift Valley fever 

ELISA, izolacija 
virusa, SN, RVK, 
IIF, HA 

Inokulacija miši 
DOL�KUþNRY 

Serum, kri z 
antikoagulantom, jetra, 
YUDQLFD��PRåJDQL��DERUWLUDQ�
fetus 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

,]YDMD�UHIHUHQþQL�
laboratorij  

Bolezen modrikastega 
jezika, Febris catarrhalis 
ovium, Bluetongue 

ELISA, AGID, 
SN, RVK 
 

Identifikacija z 
redukcijo 
plakov, 
inokulacija – 
ovce., 
molekularne 
metode 

Serum, kri z 
antikoagulantom, vranica  

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

ELISA – serologija 
NVI, 
ostalo izvaja 
UHIHUHQþQL�ODERUDWRULM� 

Osepnice ovac in koz, 
Variola ovina et caprina, 
Sheep pox and goat pox 

ELISA, izolacija 
virusa, SN, IF, 
AGID 

WB 6HUXP��NRåQH�SDSXOH��SOMXþD��
bezgavke 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

,]YDMD�UHIHUHQþQL�
laboratorij  

Konjska kuga, Pestis 
equorum, African horse 
sickness 

ELISA, izolacija 
virusa, RVK, SN 

Imunobloting, 
molekularne 
metode 

Kri z antikoagulantom, 
YUDQLFD��SOMXþD��EH]JDYNH 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

,]YDMD�UHIHUHQþQL�
laboratorij  

$IULãND�SUDãLþMD�Nuga, Pestis 
africana suum, African 
swine fever 

ELISA, izolacija 
virusa, SN, 
hemadsorbcija 
 

Molekularne 
metode 

Kri z antikoagulantom , 
vranica, tonzile, ledvica, 
bezgavke, serum 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

,]YDMD�UHIHUHQþQL�
laboratorij  
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Slovensko in mednarodno 
ime bolezni 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH Odvzem in pošiljanje vzorcev 

 predpisane druge 
GLDJQRVWLþQH�

metode 

vzorci pošiljanje opombe 

.ODVLþQD�SUDãLþMD�NXJD��
Pestis suum classica/ Hog 
cholera / classical swine 
fever 

ELISA, izolacija 
virusa in IP na cel. 
kulturi, IF 
kriostatskih rezov 
organov, 
patoanatom. p., 
patohistol. p.  

Molekularne 
metode, biološki 
poskus 
  

Kri z antikoagulantom, 
tonzile, vranica, ledvica, 
ileum, serum 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

Izvaja NVI 

Kokošja kuga, Pestis avium, 
Highly pathogenic avian 
influenza (Fowl plague) 

IH, AGID, Vir. id. 
pov., IVPI 
 

 
 

ELISA, 
molekularne 
metode 
 

6HUXP��PRåJDQL��RUJDQL�
prebavnega in respiratornega 
trakta, kloakalni in trahealni 
brisi, feces 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

Izvaja NVI, 
izolati se pošljejo v 
UHIHUHQþQL�ODERUDWRULM 

$WLSLþQD�NRNRãMD�NXJD��
Morbus Newcastle, 
Newcastle disease 

IH 
Vir. id. pov., ICPI  

 

MOLEKULAR
NE metode 
 
 

6HUXP��PRåJDQL��RUJDQL�
prebavnega in respiratornega 
trakta, kloakalni in trahealni 
brisi 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

Izvaja NVI, 
izolati se pošljejo v 
UHIHUHQþQL�ODERUDWRULM 
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Slovensko in mednarodno 
ime bolezni 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH Odvzem in pošiljanje vzorcev 

SEZNAM B predpisane druge 
GLDJQRVWLþQH�

metode 

vzorci pošiljanje opombe 

BOLEZEN �YHþLK�YUVW      

9UDQLþQL�SULVDG��$QWKUD[ 
 

Bakt. id. pov. 
 
Ascolijeva 
SUHFLSLW�]�YURþR�
ekstrakcijo, 
molekularne 
metode 

.UL�SRJLQMHQH�åLYDOL��
vranica 

SYHåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 4oC 

*Mesto odvzema je 
SRWUHEQR�REåJDWL��þH�MH�
åLYDO�VHFLUDQD��VH�SRãOMH�
vranico 

Bolezen Aujeszkega, 
Morbus Aujeszky, 
Aujeszky's disease 

ELISA, SN, 
Izol.virusa, 
biološki poskus 

molekularne 
metode 

6HUXP��PRåJDQL��SOMXþD SYHåL�Y]RFL�
transportirani pri 
cca 4oC 

 

Ehinokokoza, 
Echinococcosis, 
Echinococcosis / hydatidosis 

Patoanat. p., Par. 
id. pov. 

 

ELISA, 
molekularne 
metode 

Spremenjeni organi, vzorec 
iztrebka 

6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 4oC 

Vse metode še niso 
razvite 

2VUþQLNRYD�YRGHQLFD�
(Cowdria ruminantium), 
Heartwater 

IF Bak. id. pov., 
ELISA, WB, 
molekularne 
metode  

0RåJDQL��NUL 6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 4oC 

'LDJQRVWLþ�PHWRGH�ãH�
niso razvite 

Leptospiroza, Leptospirosis MA Bak id. pov., 
ELISA 
 
  
 

Serum, spremenjeni organi 6YHåL�Y]RUFL�
organov, 
transportirani pri 
cca 4oC, serum 
lahko zamrznjen 

 

Mrzlica Q, Q febris, Q fever ELISA RVK, mikroskop. 
dokaz. pov., IF, 
molekularne 
metode 
 

Serum, placenta, vaginalni 
izcedek, abortiran plod 
�YVHELQD�åHORGFD� 

6YHåL�vzorci 
organov,transpor
tirani pri cca 
4oC, serum 
lahko zamrznjen 

 

Steklina, Lyssa, Rabies IF, izol. virusa, 
FAVN 
 

ELISA, biol. 
posk.  

0RåJDQL��VHUXP 6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci, 
transportirani pri 
cca 4oC 

 

Paratuberkuloza, 
Paratuberculosis 

ELISA, izolacija 
pov., 
molekularne 
metode za 
determinacijo  

 ELISA (gama 
interferon), 
molek. metode, 
patohistol. p. 
 

6HUXP��þUHYHVMH��þUHYHVQH�
bezgavke, kri s heparinom, 
feces 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci, 
transportirani pri 
cca 4oC, serum 
VYHå�DOL�
zamrznjen, kri s 
heparinom 
(dostav. v roku 
18 ur) 

 

Garje pri kopitarjih in 
SUHåYHNRYDOFLK�� 
Sarcoptiasis, Chorioptiasis, 
Psoroptiasis 

Par. id. pov. 
 

ELISA 2VWUXåHN�VSUHPHQMHQH�NRåH��
SUL�PUWYL�åLYDOL�NRãþHN�
VSUHPHQMHQH�NRåH��VHUXP 

6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 4oC 

Vse metode še niso 
razvite 

New world screwworm 
(Cochliomya hominivorax) - 
miaza 

 Par. id. pov. 
 
6SUHPHPEH�QD�NRåL 6YHåL�Y]RUFL��

transportirani pri 
cca 4oC 

'LDJQRVWLþ�PHWRGH�ãH�
niso razvite 

Old world screwworm 
(Chrysomya bezziana - 
miaza 

 Par. id. pov 
 
SpremembH�QD�NRåL 6YHåL�Y]RUFL��

transportirani pri 
cca 4oC 

'LDJQRVWLþ�PHWRGH�ãH�
niso razvite 

Trihineloza, Trichinellosis, 
Trichinellosis 

Par. id. pov. 
Digest.m., 
kompresija 

ELISA, 
molekularne 
metode 

'LDIUDJPD��PLãLþQLQD���
serum 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 40C 

9VH�GLDJQRVWLþQH�
metode še niso razvite 
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Slovensko ime in 
mednarodno ime bolezni 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH Odvzem in pošiljanje vzorcev 

 predpisane GUXJH�GLDJQRVWLþQH�
metode 

vzorci pošiljanje opombe 

BOLEZNI goveda      

Goveja anaplazmoza, 
Bovine anaplasmosis 

 Bak. id. pov. 
 
Kri z antikoagulantom  6YHåL�Y]RUFL��

transportirani pri 
cca 40C 

 

Goveja babezioza, 
Bovine babesiosis 

Par. id. pov., 
mikroskop. p. 

ELISA, IF, 
molekularne metode 

Kri z antikoagulantom, 
serum 

6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 40C 

VsH�GLDJQRVWLþQH�
metode še niso razvite 

Bruceloza, Brucellosis , 
Bovine brucellosis (B. 
abortus) 

AOAP, RVK, 
ELISA 

Izol. p., biok. 
ident.do rodu, molek. 
metode 

Serum, abortiran plod, 
placenta, mleko 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov, 
VYHåL�Y]RUFL�
plodu 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Goveja genitalna 
kampilobakterioza , 
Campylobacteriosis genitalis 
bovum, Bovine genital 
campylobacteriosis 

bak. id. pov.  Seme, izpirek prepucija, 
abortiran plod (vsebina 
åHORGFD���RYRMQLFH�
plodu, vaginalna ali 
cervikalna sluz 

SveåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 40C 

 

Tuberkuloza, Tuberculosis, 
Bovine tuberculosis 
(Mycobacterium bovis) 

tuberk., izolacija 
SRY]URþLWHOMD 

ELISA (gama 
interferon), molek. 
metode 

%H]JDYNH�JODYH��SOMXþ��
þUHYHVMD�LQ�SRUWDOQH�
bezgavke, kri s 
heparinom, spremenjeni 
organi  

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci, 
transportirani pri 
cca 4oC, kri s 
heparinom 
(dostav. v roku 
18 ur) 

 

Cisticerkoza, Cysticercosis, 
Cysticercosis (C. bovis) 

Patoanat. p., par. 
id. pov. 

 

 
 

6SUHPHPEH�Y�PLãLþQLQL� 6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 40C 

 

Dermatofiloza, 
Dermatophilosis 

Mikrosk. p. 
NXåQLQH 

izolacija 
SRY]URþLWHOMD 

.RåQH�VSUHPHPEH��EULVL�
ali izpirki ran, gnoj, 
VYHåH�VSUHPHQMHQR�
tkivo  

6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 40C 

 

Enzootska goveja levkoza, 
Leucosis enzootica bovina, 
Enzootic bovine leukosis  

AGID, ELISA 
 

molekularne metode Serum, spremenjeni 
organi 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov 
transportirani pri 
cca 40C 

 

+HPRUDJLþQD�VHSWLNHPLMD�SUL�
govedu, Septicaemia 
haemorrhagica bovum, 
Haemorrhagic septicemia 

Bak. id. pov. patoanat.p., 
molekularne metode 

kri z antikoagulantom, 
spremenjeni organi 

6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 40C 

 

Infekciozni bovini 
rinotraheitis in infekciozni 
pustularni vulvovaginitis - 
IBR/IPV, Rhinotracheitis 
infectiosa et vulvovaginitis 
pustulosa infectiosa bovum, 
Infectious bovine 
rhinotracheitis 

ELISA, izolacija 
virusa, SN 

IF, patohistol. p. Serum, nosni in 
vaginalni brisi, abortiran 
plod, seme 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov 
oz. organov za 
izolacijo virusa, 
VYHåL�DOL�Y�����
formalinu 
fiksirani vzorci 
za histološke 
preiskave 
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 predpisane GUXJH�GLDJQRVWLþQH�
metode 

vzorci pošiljanje opombe 

Bovina virusna diareja 
(BVD), Bovine viral 
diarrhoea 

ELISA, SN, 
izolacija virusa 

Molekularne metode Serum, kri z 
antikoagulantom, 
abortiran plod, seme 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

 

Teilerioza, Theileriosis Par. id. pov. 
 

IF Kri z antikoagulansom, 
serum 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4 0C 

9VH�GLDJQRVWLþQH�
metode še niso razvite 

Goveja trihomonoza (Goveja 
trihomonijaza), 
Trichomonosis 

Par. id. pov. 
 
 

Mukoaglut., 
molekularne metode 

Seme, izpirek prepucija, 
vaginalna sluz 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4 0C 

9VH�GLDJQRVWLþQH�
metode še niso razvite 

Korica, Malignant catarrhal 
fever 

 Patoanat. p., 
patohistol. p 
 

7UXSOD�SRJLQXOLK�åLYDOL� 6YHåL�Y]RUFL�
trupel 
transportirani pri 
cca 4 0C  

 

.OLQLþQL�VXP�
BSE: patohistol.p. 
+ 
imunohistokemija 
ali WB; 

.OLQLþQL�VXP�%6(: 
izolacija fibril SAF 
(za avtolizirano 
WNLYR���:%��åLYDOVNL�
modeli 

.OLQLþQL�]QDNL: celi, 
VYHåL�PRåJDQL�V�
SRGDOMãDQR�KUEWHQMDþR 

.OLQLþQL�]QDNL�LQ�
QD]QDþLOQL�
nevrološki 
NOLQLþQL�]QDNL: 
cela glava 
transportirana 
pri cca +40C, 
þLP�KLWUHMH�SR�
smrti 

1H]QDþLOQL�
nevrološki 
NOLQLþQL�]QDNL: 
hitri test (Prionics 
Check ali drug v 
EU validiran test) 
+ patohistol.p.* + 
imunohistokemija
* ali WB 
 

1H]QDþLOQL�NOLQLþQL�
nevrološki znaki: 
WB 
 

1H]QDþLOQL�QHYURORãNL�
NOLQLþQL�znaki: celi, 
VYHåL�PRåJDQL�V�
SRGDOMãDQR�KUEWHQMDþR 
 

 

Goveja spongiformna 
encefalopatija, 
Encephalopathia 
spongiformis bovum, Bovine 
spongiform encephalopathy 
(BSE) 

Aktivni nadzor 
(redni zakoli, 
zakoli v sili, 
zakoli bolnih 
åLYDOL��SRJLQL�LQ�
evtanazije brez 
nevroloških 
NOLQLþQLK�]QDNRY���
hitri test (Prionics 
Check ali drug v 
EU validiran test), 
patohistol.p.* + 
imunohistoke-
mija* 

Aktivni nadzor: WB Aktivni nadzor: 
podaljšana 
KUEWHQMDþD��SUL�
sumljivem ali 
pozitivnem rezultatu s 
hitrim testom še 
SUHRVWDOL�GHOL�PRåJDQRY 

Aktivni nadzor: 
Podaljšana 
KUEWHQMDþD��
transportirana 
pri cca +40C, 
þLP�KLWUHMH�SR�
smrti 

*preiskave se opravijo v 
primeru sumljivega ali 
poz. rezultata  
 
**glavo s preostalimi 
GHOL�PRåJDQRY�VH�Go 
NRQþDQH�SUHLVNDYH�
shrani pri cca +40C  
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Slovensko ime in 
mednarodno bolezni 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH Odvzem in pošiljanje vzorcev 

 predpisane druge 
GLDJQRVWLþQH�

metode 

vzorci pošiljanje opombe 

Bolezni drobnice  

2YþML�HSLGLPLWLV��%��RYLV����
Brucella ovis infection 

ELISA RVK, Bak. id. 
pov., molekularne 
metode 
 
 

Serum, epididimis 6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov, 
VYHåL�Y]RUFL�
organov 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Bruceloza (brucele razen B. 
ovis), 
Caprine and ovine 
brucellosis (excluding B. 
ovis) 

AOAP, RVK 
 

ELISA, Bak. id. 
pov., molekularne 
metode 
 
 

Serum, kri z 
antikoagulantom, bezgavke, 
mleko, placenta, abortiran 
plod 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov 
LQ�POHND��VYHåL�
vzorci krvi in 
organov 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Kozji virusni 
artritis/encefalitis, Caprine 
arthritis/encephalitis 

ELISA , 
Patoanat. p., 
Patohistol. p.  

 Serum, truplo poginule 
åLYDOL 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov, 
VYHåL�Y]RUFL�
trupel 
transportirani pri 
cca 40C 

 

.XåQD�DJDODNFLMD�RYDF�LQ�
koz, Contagious agalactia 

izolacija in 
identifikacija 
pov., RVK 

ELISA, 
molekularne 
metode 

Serum, mleko 6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci 
transportirani pri 
cca 40C 

'LDJQRVWLþ�PHWRGH�ãH�
niso razvite 

.R]MD�SOMXþQD�NXJD 
Contagious caprine 
pleuropneumonia 

izolacija in 
identifikacija 
pov., RVK 

ELISA, 
molekularne 
metode 

Serum, spremenjeni organi: 
SOMXþD��SOeuralna in 
VLQRYLDOQD�WHNRþLQD��QD]DOQL�
brisi 

6YHåL�Y]RUFL��GHO�
SOMXþ��V�
spremembami, 
vsaj velikosti 
pesti) 
transportirani pri 
cca 40C 

'LDJQRVWLþ�PHWRGH�ãH�
niso razvite  

Klamidijsko zvrgavanje 
ovac, Chlamydiosis ovis, 
Enzootic abortion of ewes 

ELISA RVK, izolacija 
pov., dokaz 
klamidijskega 
antigena, 
molekularne 
metode 

Serum, placenta, vaginalni 
brisi 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov, 
VYHåL�Y]RUFL�
organov oz 
brisov 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Pulmonalna adenomatoza 
ovac, Adenomatosis 
pulmonum epizootica ovis, 
Ovine pulmonary 
adenomatosis 

 Patoanat. p., 
patohistol. p. 

7UXSOR�SRJLQXOH�åLYDOL��
VSUHPHQMHQL�RUJDQL��SOMXþD� 

6YHåD�WUXSOD�R]��
organi 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Nairobijska bolezen ovac in 
koz 
Nairobi sheep disease 

 Izolacija pov., IIF, 
RVK, IH 

Kri z antikoagulansom, 
bezgavke, vranica, serum 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov, 
VYHåL�Y]RUFL�
organov 
transportirani pri 
cca 40C 

'LDJQRVWLþ�PHWRGH�ãH�
niso razvite  

Salmoneloza, Salmonelosis, 
Salmonellosis (S. abortus 
ovis) 

Bakt. id. pov. s 
tipizacijo 

Molekularne 
metode 

Abortiran plod, spremenjeni 
organi 

6YHåD�WUXSOD�R]��
organi 
transportirani pri 
cca 40C 
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 predpisane druge 
GLDJQRVWLþQH�

metode 

vzorci pošiljanje opombe 

.OLQLþQL�]QDNL: 
hitri test 
(Prionics Check 
ali drug v EU 
validiran test) + 
patohistol.p. + 
imunohistokemij
a ali WB, 
genotipizacija* 
 
 
 
 

.OLQLþQL�]QDNL��FHOL�VYHåL�
PRåJDQL�V�SRGDOMãDQR�
KUEWHQMDþR�LQ�YUDWQD�
KUEWHQMDþD��GUXJD�WNLYD�]D�
potrditev: limfoidna tkiva 
(tonzile, tretja veka, 
bezgavke, vranica), placenta. 
**  

.OLQLþQL�]QDNL: 
cela glava in del 
vratne 
KUEWHQMDþH�
transportirani pri 
cca +40C 

Transmisivna spongiformna 
encefalopatija, Transmissible 
spongiform encephalopathy , 
TSE (praskavec in druge) 

 

Aktivni nadzor 
(po odredbi): 
hitri test 
(Prionics Check 
ali drug v EU 
validiran test), 
patohistol.p***. 
+ 
imunohistokemij
a*** ali WB***, 
genotipizacija* 

Ekstrakcija fibril 
SAF (EM) 
�DYWROLWLþHQ�
material) ali WB 

Aktivni nadzor��VYHåH�WNLYR�
SRGDOMãDQH�KUEWHQMDþH���PDOL�
PRåJDQL���VNRUMD�YHOLNLK�
PRåJDQRY��]D�
genotipizacijo kri ali 
katerokoli drugo tkivo, razen 
PDãþREQHJD 

Aktivni nadzor: 
VYHåH�WNLYo 
þLPKLWUHMH�SR�
smrti, 
transportirano 
pri cca +40C 

*v primeru pozitivnega 
rezultata 
**truplo se shrani do 
NRQþDQH�SUHLVNDYH�V�
hitrim testom pri +40C, 
do konca ostalih 
preiskav se shrani 
organe na -200C (za 
genotipizacijo) 
***pri nejasnem, 
sumljivem ali 
pozitivnem rezultatu 
**** glava se shrani do 
NRQþDQH�SUHLVNDYH� 

Borderska bolezen – Border 
disease  

ELISA,SN, 
izolacija virusa 

Molekularne 
metode 

Serum, kri z 
antikoagulantom, abortiran 
plod 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 4°C 

 

Maedi-Visna, Maedi-Visna ELISA AGID Serum 6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 40C 

 

 



Stran 5602 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

Slovensko in mednarodno 
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metode 

vzorci pošiljanje  opombe 

Bolezni kopitarjev  

Infekciozni metritis 
kopitarjev, Metritis 
contagiosa equorum 

Bak. id. pov. molekularne metode Bris klitorisa, cerviksa, 
PDWHUQLþQL�L]FHGHN�DOL�
izpirek, bris prepucija, 
uretre in fosse uretralis 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 40C v 
transportnem 
JRMLãþX 

 

Spolna kuga konj, 
Exanthema coitale 
paralyticum, Dourina 

RVK IF, ELISA Serum  6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
serumov, 
transportirani pri 
cca 40C 

Vse metode še niso 
razvite 

Afriška smrkavost, 
Lymphangitis epizootica 

 izol. pov., IF, ELISA Serum, brisi 6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
serumov, 
transportirani pri 
cca 40C 

'LDJQRVWLþ�PHWRGH�ãH�
niso razvite 

.XåQD�PDORNUYQRVW�
kopitarjev, Anemia 
infectiosa equorum 

AGID, 
patohist. p. 
 

ELISA Serum, spremenjeni organi 
R]��WUXSOR�SRJLQXOH�åLYDOL 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
VHUXPRY��VYHåL�
vzorci organov 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Influenca konj, Influenza 
equorum 

 
 
 

izolacija, IHA VHUXP��QRVQL�EULVL��åUHOQL�
brisi ali izpirki 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
VHUXPRY��VYHåL�
vzorci brisov ali 
izpirkov 
transportirani pri 
cca 40C 

'LDJQRVWLþ�PHWRGH�ãH�
niso razvite 

Tripanosomoza 
(Tripanosomiaza), Surra, 
Tripanosomosis 
(Trypanosoma evansi) 

Par. id. pov  Kri z antikoagulansom 6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri 
cca 4oC 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH�
še niso razvite 

Konjska piroplazmoza, 
Equine piroplasmosis 

Par. id. pov. 
 
RVK, IF, ELISA, 
molekularne metode 

Kri z antikoagulansom, 
serum 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri 
cca 40C 

Vse metode še niso 
razvite 

Konjski virusni 
rinopneumonitis, 
Rhinopneumonitis equi 

SN, patohistol. 
p, izol. virusa 

 Serum, abortiran plod 6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
VHUXPRY��VYHåL�
vzorci organov 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Smrkavost, Maleus RVK *Bakt.id. pov.  6HUXP��EULV�QRVX�åLYH�R]��
JODYD�SRJLQMHQH�åLYDOL 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
serumov 
transportirani pri 
cca 40C 

* Laboratorij s 
podtlakom  

Konjski arteritis, Arteritis 
equi, Infectious arteritis of 
horses 

SN, izolacija 
virusa  

ELISA Serum, seme 6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
VHUXPRY��VYHåL�
vzorci semena 
transportirani pri 
cca 40C 
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Slovensko in mednarodno 
ime bolezni 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH Odvzem in pošiljane vzorcev 

 predpisane GUXJH�GLDJQRVWLþQH�
metode 

vzorci pošiljanje opombe 

BOLEZNI �SUDãLþHY  

$WURILþQL�ULQLWLV�SUDãLþHY��
Rhinitis atrophica suum, 
Atropic rhinitis 

 Patoanat. p., Patohistol. p., 
Bak. id. pov., molekularne 
metode 

Nosni bris, glava 6YHåL�RUJDni in 
brisi transportirani 
pri cca 40C 

 

Cisticerkoza, Cysticercosis, 
Cysticercosis (C. cellulosae) 

Patoanat. p., Par. 
id. pov. 

 

 Spremenjena 
PLãLþQLQD 

6YHåL�RUJDQL�
transportirani pri 
cca 40C 

 

Bruceloza, Brucellosis, 
Porcine brucellosis (B. suis) 

AOAP 
RVK 
 

ELISA, Bak. id. pov., 
molekularne metode 
 
 

Serum, abortiran 
plod 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
VHUXPRY�VYHåL�
vzorci plodu 
transportirani pri 
cca 40C 

 

9LUXVQR�YQHWMH�åHORGFD�LQ�
þUHYHVMD�SUL�SUDãLþLK��
Gastroenteritis virosa suum 
Transmissible gastroenteritis 
of pigs 

ELISA SN, Vir. id. pov. 
 
 

6HUXP��þUHYHVMH��
feces 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
VHUXPRY��VYHåL�
vzorci organov in 
fecesa 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Nalezljiva ohromelost 
SUDãLþHY��(QFHSKDORP\HOLWLV�
enzootica suum, 
Enterovirus 
encephalomyelitis 

 SN, ELISA,Vir. id. pov. 
  

6HUXP��PRåJDQL��
SOMXþD 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
VHUXPRY�VYHåL�
vzorci organov 
transportirani pri 
cca 40C 

'LDJQRVWLþ�PHWRGH�ãH�
niso razvite 

3UDãLþML�UHSURGXNWLYQL�LQ�
respiratorni sindrom (PRRS), 
Syndroma reproductivum et 
respiratorium suum, 
Porcine reproductive and 
respiratory syndrome 

ELISA Izol. virusa, IPMA 
 
 

6HUXP��SOMXþD 6YHåL�DOL�
zamrznjeni vzorci 
VHUXPRY�VYHåL�
vzorci organov 
transportirani pri 
cca 40C 
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Slovensko in mednarodno 
ime bolezni 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH 9]RUFL�LQ�QDþLQ pošiljanja 

 predpisane druge 
GLDJQRVWLþQH�

metode 

vzorci pošiljane  opombe 

BOLEZNI perutnine   

.XåQL�EURQKLWLV�SHUXWQLQH��
Bronchitis infectiosa avium, 
Infectious bronchitis 
 

SN, IH, ELISA Patohistol. p., 
izol. virusa, AGID 
 

Serum, organi respiratornega 
in urogenitalnega sistema 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov 
in organov 
transportirani pri 
cca 40C, za 
histol preiskave 
vzorci fiksirani v 
10% formalinu 

 

Infekciozni laringotraheitis 
pri perutnini, 
Laryngotracheitis infectiosa 
avium, Avian infectious 
laryngotracheitis 

Patohistol. p., 
AGID 

Izol. virusa, 
ELISA 

 

Serum, organi respiratornega 
trakta 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov 
in organov 
transportirani pri 
cca 40C, za 
histol preiskave 
vzorci fiksirani v 
10% formalinu 

 

Tuberkuloza perutnine, 
Avian tuberculosis 

Alerg. reak., 
bakt. id. pov. 

molekularne 
metode 

Spremenjeni organi, truplo 
åLYDOL 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci organov, 
transportirani pri 
cca 40C 

 

5DþML�YLUXVQL�KHSDWLWLV��'XFN�
virus hepatitis 

 Patoanat. p 
Patohistol. p, Izol. 
virusa 

Trupla poginuOLK�åLYDOL 6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci organov 
transportirani pri 
cca 40C, za 
histol preiskave 
vzorci fiksirani v 
10% formalinu 

9VH�GLDJQRVWLþ��PHWRGH�
še niso razvite 

5DþML�YLUXVQL�HQWHULWLV��'XFN�
virus enteritis 

 Patoanat. p 
Patohistol. p, Izol. 
virusa 

TUXSOD�SRJLQXOLK�åLYDOL 6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci organov 
transportirani pri 
cca 40C, za 
histol preiskave 
vzorci fiksirani v 
10% formalinu 

9VH�GLDJQRVWLþ��PHWRGH�
še niso razvite 

Akutna kolera perutnine, 
Fowl cholera, Pasteurellosis 
avium 

Bak. id. pov Patoanat. p 7UXSOD�SRJLQXOLK�åLYDOL��NUL�]�
antikoagulantom, srce in drugi 
spremenjeni organi 

6YHåL�Y]RUFL�
organov 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Kokošji tifus, Typhus avium 
Fowl typhoid (S. gallinarum-
pullorum) 

Hitra serumska 
ali krvna 
aglutinacija, 
Bak. id. pov. 

 

ELISA 
 
 

Kri, serum, ovarij in drugi 
visceralni organi, jajca, feces, 
kloakalni brisi 

6YHåL�Y]RUFL�
organov 
transportirani pri 
cca 40&��VYHåD�
NUL��VYHåL�DOL�
zamrznjeni vz. 
serumov 

 

Bolezen Gumboro, Morbus 
Gumboro, Infectious bursal 
disease 

AGID, 
Patoanat. p., 
Patohistol. p., 
ELISA 

 

Izol. virusa, 
molekularne 
metode 

Serum, trupla poginulih 
åLYDOL��EXUVD�)DEULFLL��
ileocekalne tonzile 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov 
in organov 
transportirani pri 
cca 40C, za 
histol preiskave 
vzorci fiksirani v 
10% formalinu 
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Slovensko in mednarodno 
ime bolezni 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH 9]RUFL�LQ�QDþLQ pošiljanja 

 predpisane druge 
GLDJQRVWLþQH�

metode 

vzorci pošiljane  opombe 

Marekova bolezen, 
Neurolyphomatosis avium, 
Marek's disease 

Patoanat. p., 
Patohistol. p. 

AGID, izol. virusa 7UXSOD�SRJLQXOLK�åLYDOL��
spremenjeni organi, serum 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov 
in organov 
transportirani pri 
cca 40C, za 
histol preiskave 
vzorci fiksirani v 
10% formalinu 

 

.URQLþQD�EROH]HQ�GLKDO�
perutnine, Mycoplasmosis 
avium, Avian 
mycoplasmosis (M. 
gallisepticum) 

Hitra serumska 
aglutinacija 

Bak. id. pov., 
ELISA, 
molekularne 
metode 

 
 

Serum, trupla poginulih 
åLYDOL��WUDKHDOQL�EULVL��
respiratorni organi 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov 
in organov 
transportirani pri 
cca 40C, za 
histol preiskave 
vzorci fiksirani v 
10% formalinu 

 

Aviarna klamidioza, Avian 
chlamydiosis 

IF, IIF ELISA, bakt. id. 
pov., molekularne 
metode 

Serum, feces, kloakalni, 
RþHVQL�DOL�QD]DOQL�EULVL��
vranica in drugi spremenjeni 
organi 

6YHåL�DOL�
zamrznjeni 
vzorci serumov , 
VYHåL�Y]RUFL�
organov 
transportirani pri 
cca 40C 

 

Salmoneloza, Avian 
salmonelosis (excluding 
Fowl typhoid) 

Bak. id. pov., 
ELISA 

molekularne 
metode 

Serum, jajca, feces, organi 
SRJLQXOH�åLYDOL��NORDNDOQL�EULVL 

6YHåL�Y]RUFL�
organov fecesa, 
brisov, 
transportirani pri 
cca 40&��VYHå�DOL�
zamrznjen serum 

 

Kokošje osepnice, Fowl pox Patohistol. p. Izol. virusa, EM 6SUHPHPEH�QD�NRåL��
spremembe na respiratornem 
in digestivnem traktu 

6YHåD�WUXSOD�DOL�
spremenjena 
SRGURþMD�NRåH�LQ�
organov 
transportirna pri 
cca 40C, za 
histol preiskave 
vzorci fiksirani v 
10% formalinu 
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Slovensko in mednarodno 
ime bolezni 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH 9]RUFL�LQ�QDþLQ pošiljanja 

 predpisane druge 
GLDJQRVWLþQH�

metode 

vzorci pošiljanje opombe 

Bolezni lagomorfov  

Miksomatoza, Myxomatosis  SN, izol. virusa Patohistol. p. 
 

Serum, trupla poginulih 
åLYDOL 

6YHåL�DOL�]DPU]QMHQL�
vzorci serumov, trupel 
in organov 
transportirani pri cca 
40C, za histol 
preiskave vzorci 
fiksirani v 10% 
formalinu 

 

Tularemija, Tularemia Bak. id. pov. 
 

Patoanat. p., 
patohistol. p., 
molekularne 
PHWRGH��NODVLþQD�
aglutinacija, 
ELISA 

7UXSOD�SRJLQXOLK�åLYDOL�
spremenjeni organi 

6YHåL�Y]RUFL�RUJDQRY�
transportirani pri cca 
40C, za histol 
preiskave vzorci 
fiksirani v 10% 
formalinu 

 

+HPRUDJLþQD�EROH]HQ�
kuncev, Morbus 
haemorrhagica cuniculorum, 
Rabbit haemorrhagic disease  

Patohistol. p., 
HA, ELISA 

 Serum , trupla poginulih 
åLYDOL 

6YHåL�DOL�]DPU]QMHQL�
vzorci serumov in 
organov, transportirani 
pri cca 40C, za histol. 
preiskave vzorci 
fiksirani v 10% 
formalinu 

 

 
 
 
Slovensko in mednarodno 

ime bolezni 
'LDJQRVWLþQH�PHWRGH 9]RUFL�LQ�QDþLQ�SRãLOMDQMD  

 predpisane GUXJH�GLDJQRVWLþQH�
metode  

vzorci pošiljanje opombe 

%ROH]QL�þHEHO      

      

PršLþDYRVW�þHEHO��$FDULDVLV�
apium, Acariasis of bees 

Klin. p., 
mikrosk. p. 

 
 

Zimske mrtvice 6YHåL�Y]RUFL  

+XGD�JQLORED�þHEHOMH�]DOHJH��
Pestis apium, American 
foulbrood 

Klin. p., bak. 
id. pov. 

 Satje s pokrito zalego 6YHåL�Y]RUFL  

3RKOHYQD�JQLORED�þHEHOMH�
zalege, Pestis apium, 
European foulbrood 

Klin. p., bak. 
id. pov. 

 Satje s pokrito zalego 6YHåL�Y]RUFL  

1RVHPDYRVW�þHEHO��
Nosemosis apium, 
Nosemosis of bees 

Klin. p., 
Mikrosk. p. 

 ýHEHOH 6YHåL�Y]RUFL  

9DURR]D�þHEHO��9DURRVLV�
apium Varroosis 

Klin. p., 
Mikrosk. p. 

 ýHEHOH��VDWMH�V�SRNULWR�
zalego 

6YHåL�Y]RUFL  

Okamenela zalega, 
Aspergilosis apium, Stone 
brood 

Klin.p., 
mikološka id. 
pov. 

 ýHEHOH��VDWMH�V�SRNULWR�
zalego 
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%2/(=1,�92'1,+�ä,9$/,�1$�2,(�6(=1$08 
Slovensko in mednarodno 
ime 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH VzorFL�LQ�QDþLQ�SRãLOMDQMD  

Bolezni rib 
 

predpisane GUXJH�GLDJQRVWLþQH�
metode 

vzorci pošiljanje opomba 

Epizootska hematopoetska 
nekroza, Epizootic 
haematopoietic necrosis 
(EHN)  

Izolac. virusa in 
serološka 
identifikacija  

IF, ELISA, 
molekularne metode 

Cel zarRG��þH�MH�PDQMãL�RG���FP��
þUHYR�]�OHGYLFDPL�SUL�]DURGX�RG�
��GR���FP��SUL�YHþMLK�ULEDK�SD�
OHGYLFD��YUDQLFD�LQ�MHWUD�NOLQLþQR�
bolnih rib, pri inaparentnih 
RNXåEDK�SD�HQDNR�NRW�]JRUDM�
VWDWLVWLþQR�UHSUH]HQWDWLYQHJD�
števila rib ali ovarialna in 
VHPHQVND�WHNRþLQa plemenk 

äLYH�EROQH�ULEH��
VYHåH�SRJLQXOH�DOL�
åUWYRYDQH�ULEH�QD�
ledu, 
Organi ali 
ovarialna in 
VHPHQVND�WHNRþLQD�
v transportni 
WHNRþLQL������SUL�
4°C 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

Infekciozna hematopoetska 
nekroza, Infectious 
haematopoietic necrosis 
(IHN) 

Izolac. virusa in 
identifikacija z 
SN, IFAT, 
ELISA, 
molekularne 
metode 

IF, ELISA, 
molekularne metode 

&HO�]DURG��þH�MH�PDQMãL�RG���FP��
þUHYR�]�OHGYLFDPL�SUL�]DURGX�RG�
��GR���FP��SUL�YHþMLK�ULEDK�SD�
ledvica, vranica, srce in 
PRåJDQL�NOLQLþQR�EROQLK�ULE� pri 
LQDSDUHQWQLK�RNXåEDK�SD�HQDNR�
NRW�]JRUDM�VWDWLVWLþQR�
reprezentativnega števila rib ali 
RYDULDOQD�LQ�VHPHQVND�WHNRþLQD� 

äLYH�EROQH�ULEH��
VYHåH�SRJLQXOH�DOL�
åUWYRYDQH�ULEH�QD�
ledu, 
Organi ali 
ovarialna in 
VHPHQVND�WHNRþLQD�
v transportni 
WHNRþLQL������SUi 
4°C 

 

9LUXVQD�KHPRUDJLþQD�
septikemija, Viral 
haemorrhagic septicaemia 
(VHS) 

Izolac. virusa z 
identifikacijo z 
SN, IF, ELISA 

IF, ELISA, 
molekularne metode 

&HO�]DURG��þH�MH�PDQMãL�RG���FP��
þUHYR�]�OHGYLFDPL�SUL�]DURGX�RG�
��GR���FP��SUL�YHþMLK�ULEDK�SD�
ledvLFD��YUDQLFD�LQ�MHWUD�NOLQLþQR�
bolnih rib, pri inaparentnih 
RNXåEDK�SD�HQDNR�NRW�]JRUDM�
VWDWLVWLþQR�UHSUH]HQWDWLYQHJD�
števila ali ovarialna in 
VHPHQVND�WHNRþLQD�SOHPHQN 

äLYH�EROQH�ULEH��
VYHåH�SRJLQXOH�DOL�
åUWYRYDQH�ULEH�QD�
ledu, 
Organi ali 
ovarialna in 
semHQVND�WHNRþLQD�
v transportni 
WHNRþLQL������SUL�
4°C  

 

Spomladanska viremija 
krapov, 
Spring viraemia of carp 
(SVC) 

Izolac. virusa z 
IF, ELISA 
identifikacijo 

IF, ELISA &HO�]DURG��þH�MH�PDQMãL�RG���FP��
þUHYR�]�OHGYLFDPL�LQ�PRåJDQL�
SUL�YHþMLK�ULEDK��SUL�LQDSDUentnih 
RNXåEDK�SD�OHGYLFD��YUDQLFD��
ãNUJH�LQ�PRåJDQL�VWDWLVWLþQR�
reprezentativnega vzorca  

äLYH�EROQH�ULEH��
VYHåH�SRJLQXOH�DOL�
åUWYRYDQH�ULEH�QD�
ledu, 
Organi ali 
ovarialna in 
VHPHQVND�WHNRþLQD�
v transportni 
WHNRþLQL������SUL�
4°C  

 

Oncorhynchus masou virusna 
bolezen, Oncorhynchus 
masou virus diseases 
(OMVD) 

Izolac. virusa in 
identifikacija 
(IF,ELISA) 

IF, ELISA &HO�]DURG��þH�MH�PDQMãL�RG���FP��
þUHYR�]�OHGYLFDPL�SUL�]DURGX�RG�
��GR���FP��SUL�YHþMLK�ULEDK�SD�
OHGYLFD��YUDQLFD��MHWUD��PRåJDQL�
in ulcerativne lezijH�NRåH�
NOLQLþQR�EROQLK�ULE��SUL�
LQDSDUHQWQLK�RNXåEDK�SD�
ledvica, vranica, jetra in 
PRåJDQL�VWDWLVWLþQR�
reprezentativnega vzorca rib ali 
RYDULDOQD�LQ�VHPHQVND�WHNRþLQD�
plemenk 

äLYH�EROQH�ULEH��
VYHåH�SRJLQXOH�DOL�
åUWYRYDQH�ULEH�QD�
ledu, 
Organi ali 
ovarialna in 
VHPHQVND�WHNRþLQD�
v transportni 
WHNRþLQL������SUL�
4°C  

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 
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Bolezni školjk 
 

Predpisane 
metode 

GUXJH�GLDJQRVWLþQH�
metode 

vzorci pošiljanje opomba 

Bonamioza –  
Bonamiosis (Bonamia 
ostreae, B.sp.) 

Patohistol.p. 
Citološka p. 
EM 

 Školjke &HOD� åLYDO� EUH]�
hišice v fiksativu 
(lahko Davidsonov) 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

Haplosporidioza - 
Haplosporidisis 
(Haplosporidium, H.nelsoni)  

Patohustol.p. 
Citološka p. 
Hibridizacija in 
situ 

 Školjke &HOD�åLYDO�EUH]�
hišice v fiksativu 
(lahko Davidsonov 
1:10) 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

Martelioza - Marteliosis 
(Marteilia refrigens, 
M.sydneyi)  

Patohistol.p. 
Citološka p. 
EM 

 Školjke &HOD�åLYDO�EUH]�
hišice v fiksativu 
(lahko Davidsonov 
ali Carsonov 1:10) 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

Mikrocitoza - Mikrocytosis 
(Mikrocytos mackini, 
M.roughleyi)  

Patohistol.p 
Citološka p 
EM 

 Školjke &HOD�åLYDO�EUH]�
hišice v fiksativu 
(lahko Davidsonov 
ali Carsonov 1:10) 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

Perkinzoza – Perkinsosis 
(Perkinsus marinus, P.olseni) 
-  

Patohistol.p  Školjke &HOD�åLYDO�EUH]�
hišice dana v Difco 
z dodatkom 
antibiotikov 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite  

Bolezni rakov 
 

predpisane GUXJH�GLDJQRVWLþQH�
metode 

vzorci pošiljanje opomba 

Taura syndrome * Patohistol.p. 
molekularne 
metode 

ELISA, molekularne 
metode 

Celi raki Zamrznjeno 'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

White spot disease * Molekularne 
metode, WB 
Hibridizacija in 
situ 

EM Celi raki äLYL�UDNL 'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

Yellowhead diseases* Molekularne 
metode, WB, 
EM  

Barvani razmazi, 
NODþ�SUHSDUDWL��
razmazi hemolimfe 

Celi raki ali škrge ali 
hemolimfa 

V Davidsonovu 
fiksativu, ali v25% 
formalinu 1:2 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 
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Druge pomembne bolezni z O.I.E. seznama 

Slovensko in mednarodno 
ime 

'LDJQRVWLþQH�PHWRGH 9]RUFL�LQ�QDþLQ�SRãLOMDQMD  

Bolezni rib 

 
predpisane GUXJH�GLDJQRVWLþQH�

metode 
vzorci pošiljanje opomba 

Viral encephalopathy and 
retinopathy 
Virusna encefalopatija in 
retinopatija* 

Izolac. virusa, 
ELISA, molekularne 
metode 

EM,  
imunohistok. 
ELISA, 
molekularne metode 

2þL�LQ�PRåJDQL�
starejših rib 

äLYH�EROQH�ULEH��
VYHåH�SRJLQXOH�
ribe na ledu 
2þL�DOL�PRåJDQL�Y�
posebej 
pripravljenejm 
fiksativu 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

Infectious pancreatic necrosis 
Infekciozna nekroza trebušne 
slinavke  

Izolac. virusa, IF, 
ELISA identifikacija 

 Parenhimski organi 
NOLQLþQR�EROQLK�ULE��
pri inaparentnih 
RNXåEDK�SD�
VWDWLVWLþQR�
reprezentativen 
vzorec ali ovarialna 
WHNRþLQD 

äLYH�EROQH�ULEH��
VYHåH�SRJLQXOH�
ribe na ledu, 
Organi ali 
RYDULDOQD�WHNRþLQD�
v transportni 
WHNRþLQL������SUL�
4°C 

 

Infectious salmon anemija 
Infekciozna anemija lososa* 

Izolac. virusa, IF, 
ELISA identifikacija 

 Parenhimski organi 
NOLQLþQR�EROQLK�ULE��
ODWHQWQLK�RNXåE�ãH�
QL�PRJRþH�RGNULYDWL� 

äLYH�EROQH�ULEH��
VYHåH�SRJLQXOH�
ribe na ledu 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

Bacterial kidney diseases 
Bakterijski nefritis 
(Renibacterium 
salmoninarum) 

Bak. id pov. ELISA, 
molekularne metode 

 Parenhimski organi 
NOLQLþQR�EROQLK�ULE��
pri inaparentnih 
RNXåEDK�SD�
VWDWLVWLþQR�
reprezentativen 
vzorec ali ovarialna 
WHNRþLQD 

äLYH�EROQH�ULEH��
VYHåH�SRJLQXOH�
ribe na ledu, 
Organi ali 
RYDULDOQD�WHNRþLQD 

 

 
Slovensko in mednarodno 

ime 
'LDJQRVWLþQH�PHWRGH 9]RUFL�LQ�QDþLQ�SRãLOMDQMD  

Bolezni rakov 
 

predpisane GUXJH�GLDJQRVWLþQH�
metode 

vzorci pošiljanje opomba 

Kuga rakov (Aphanomyces 
astaci) 

Izolacija in  
Mik. id. pov. 

 .OLQLþQR�EROQL�UDNL .OLQLþQR�EROQL�åLYL�
UDNL�DOL�VYHåH�
poginuli na ledu 

 

* še nimamo slovenskega izraza 
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Ostale nerazporejene bolezni 
Slovensko in mednarodno 

ime bolezni 
'LDJQRVWLþQH�PHWRGH 9]RUFL�LQ�QDþLQ�SRãLOMDQMD  

 predpisane GUXJH�GLDJQRVWLþQH�
metode  

vzorci pošiljanje opombe 

Trihofitoza (Trihofitija) pri 
govedu 
Bovine trichophytosis 
 

Mikroskop. p. 
NXåQLQH� 

Izolacija in 
identifikacija 
SRY]URþLWHOMD 

'ODND�LQ�RVWUXåNL�V�
spremenjenih delov�NRåH 

Vzorci transportirani 
pri sobni temperaturi 

 

Trihofitoza (Trihofitija) pri 
RVWDOLK�åLYDOLK 
Trichophytosis 

Izolacija in 
identifikacija 
SRY]URþLWHOMD 

Mikroskop. p. 
NXåQLQH� 

'ODND�LQ�RVWUXåNL�V�
VSUHPHQMHQLK�GHORY�NRåH 

Vzorci transportirani 
pri sobni temperaturi  

 

Mikrosporoza (Mikrosporija) 
Microsporosis 

Izolacija in 
identifikacija 
SRY]URþLWHOMD 

Mikroskop. p. 
NXåQLQH� 

'ODND�LQ�RVWUXåNL�V�
VSUHPHQMHQLK�GHORY�NRåH 

Vzorci transportirani 
pri sobni temperaturi  

 

Listerioza 
Listeriosis 

Izolacija in 
identifikacija 
SRY]URþLWHOMD 

RVK, molekularne 
metode 

Visceralna: spremenjeni 
deli jeter, ledvic, vranice 
äLYþQD��VSLQDOQD�WHNRþLQD��
PRåJDQL��SRG��KUEWHQMDþD 
$ERUWXV��SODFHQWD��L]ORþHN�
PDWHUQLFH��IHWDOQL�åHORGHF 
äLYH�åLYDOL��POHNR��VHUXP 
åLYLOD��NUPLOD 
 

6YHåL�Y]RUFL 
transportirani pri cca 
4°C 

 

5GHþLFD 
Erysipelas 

Izolacija in 
identifikacija 
SRY]URþLWHOMD 

 vranica, srce (zaklopke) in 
drugi spremenjeni organi 
in tkiva  

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri cca 
4°C 

 

Bruceloza psov (B. canis) 
Canine brucellosis 

AOAP 

 
Izol. p., biok. 
ident.do rodu, AGID 

Serum, kri z 
antikoagulantom, seme, 
spremenjeni organi, urin 

6YHåL�Y]RUFL�
transportirani pri cca 
40C 

 

Leišmanioza, Leishmaniosis Par. id. pov., IF Molekularne metode Punktat, serum 6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri cca 
4oC 

Vse metode še 
niso razvite 

Garjavost, Mange Par. id. pov. ELISA 2VWUXåHN�VSUHPHQMHQH�
NRåH��SUL�PUWYL�åLYDOL�
NRãþHN�VSUHPHQMHQH�NRåH��
serum 

6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri cca 
4oC 

Vse metode še 
niso razvite 

Tripanosomoza 
(Tripanosomiaza), 
Trypanosomosis  

Par. id. pov IF Kri z antikoagulansom, 
serum 

6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri cca 
4oC 

'LDJQRVWLþQH�
metode še niso 
razvite 

Toksoplazmoza, 
Toxoplasmosis 

Par. id. pov. ELISA, IF, 
molekularne metode 

Vzorec iztrebka, serum, 
tkivni vzorci 

6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri cca 
4oC 

Vse metode še 
niso razvite 

Toksokarioza, Toxocariosis Par. id. pov.  Vzorci iztrebka 6YHåL�Y]RUFL��
transportirani pri cca 
4oC 

 

  
Uporabljene kratice: 
Alerg. Reak. - alergijska reakcija ICPI – intracerebralni 

patogeni indeks 
IVPI – intravenozni patogeni indeks MA - mikroskopska 

aglutinacija 
tuberk. - tuberkulinizacija 

AOAP – aglutinacija antigena v 
pufru (Rose Bengal) 

EIF- - imunoelektroforeza Izol. virusa - izolacija virusa Mikrosk. p. - 
mikroskopska 
preiskava 

Vir. id. pov. - virološka 
identifikacija povzroþLWHOMD 

Bak. id. pov. - bakteriološka 
LGHQWLILN��SRY]URþLWHOMD 

IF – imunofluorescenca Kompres. m. - kompresijska metoda mukoaglut. - 
mukoaglutinacija 

WB- Western blotting 

Digest. m. - digestivna metoda IIF-indirektna 
imunoflourescenca 

M. id. pov. - mikrobiološka identifikacija 
SRY]URþLWHOMD 

Patoanat. p. - 
patoanatomska preiskava 

 

EM – elektronska mikroskopija IH - inhibicija 
hemaglutinacije 

Mik. id. pov. - mikološka identifikacija 
SRY]URþLWHOMD 

Patohistol. p. - 
patohistološka preiskava 

 

ELISA – encimskoimunski test Imunohistok. – 
LPXQRKLVWRNHPLþQD�SUHLVNDYD 

Mikr. deter. p. – mikroskopska 
GHWHUPLQDFLMD�SRY]URþLWHOMD 

RVK - reakcija vezanja 
komplementa 

 

FAVN-flourescentni 
nevtralizacijski test 

IP – imunoperoksidazni test AGID - precipitacija v agarskem gelu 
(imunodifuzija ID, 
Coggins) 

SA -seroaglutinacija  

HA - hemaglutinacija IPMA - imunoperoksidazni 
test na makrofagih 

Par. id. pov. - parazitološka identifikacija 
SRY]URþLWHOMD 

SN - seronevtralizacijski 
test (nevtralizacija virusa) 
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Priloga VII

Telefaks sporoèilo o sumu na ku�no bolezen iz seznama A

Podatki, ki jih mora vsebovati telefaks sporoèilo o sumu na posebno nevarno ku�no bolezen iz seznama A so:

1. oznaka NUJNO!
2. zadeva sporoèila: (bolezen) � SUM
3. Po�iljatelj:
4. Datum potrditve suma:
5. Sum je potrdil:
6. Na podlagi èesa je sum potrjen:
7. Lokacija potrditve suma:
8. Naslov gospodarstva � izvor:
9. Cepljenje:
10. �tevilo �ivali, dovzetnih za bolezen na gospodarstvu (vrsta, �tevilo):
11. �tevilo sumljivih �ivali na gospodarstvu:
12. Druge �ivali na gospodarstvu:
13. Odvzem vzorcev:
14. Opombe:
15. Podpis in �ig poroèevalca:

2642. Odločba št. 10 o priznavanju naravne mineralne
vode Perrier

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje na zahtevo
podjetja Rudnidis d.o.o, Jurčkova cesta 225, 1000 Ljublja-
na, ki ga zastopa direktor Jean Francois Higonet, v zadevi
priznavanja naravne mineralne vode na podlagi 51. člena
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter na podla-
gi 5. člena pravilnika o naravni mineralni vodi in izvirski vodi
(Uradni list RS, št. 26/00) izdaja

O D L O Č B O
št. 10 o priznavanju naravne mineralne vode

Perrier

1. Voda iz uvoza z blagovno znamko Perrier, ki se
izkorišča na območju Vergeze (30) v državi Franciji in ima
svoj izvor na izviru Perrier, se lahko v Sloveniji trži kot narav-
na mineralna voda, ki jo je priznala Francija in je objavljena v
Evropskem Uradnem listu v Direktivi 80/777 na seznamu
priznanih naravnih mineralnih vod.

2. Rudnidis d.o.o, Jurčkova cesta 225, 1000 Ljublja-
na, se vpiše v evidenco uvoznikov naravnih mineralnih vod
pod št. 2.

3. Priznavanje naravne mineralne vode iz uvoza z bla-
govno znamko Perrier velja 5 let od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 324-02-56/01
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

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

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister za zdravje

2643. Odločba št. 11 o priznavanju naravne mineralne
vode Evian

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje na zahtevo
podjetja Sarom&Co, Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Roman Jeriha, v zadevi priznavanja naravne
mineralne vode na podlagi 51. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) ter na podlagi 5. člena pravilnika
o naravni mineralni vodi in izvirski vodi (Uradni list RS,
št. 26/00) izdaja

O D L O Č B O
št. 11 o priznavanju naravne mineralne vode

Evian

1. Voda iz uvoza z blagovno znamko Evian, ki se izkorišča
na območju Evian-les-Bains v državi Franciji in ima svoj izvor na
izviru Source Cachat, se lahko v Sloveniji trži kot naravna
mineralna voda, ki je priznana v Franciji z odlokom št. 375/99
in je objavljena v Evropskem Uradnem listu v Direktivi 80/777
na seznamu priznanih naravnih mineralnih vod.

2. Sarom&Co, Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana, se
vpiše v evidenco uvoznikov naravnih mineralnih vod pod št. 1.

3. Priznavanje naravne mineralne vode iz uvoza z bla-
govno znamko Evian velja 5 let od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 324-02- 64/01
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

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

Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister za zdravje
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USTAVNO SODIŠČE

2644. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega
odstavka ter 1. točke četrtega odstavka 5. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Bohinj v delu, ki se nanaša na
počitniške enote in zavrnitev pobude za oceno
ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 2.
člena in prvega odstavka 9. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bohinj

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Marine Antončič in drugih iz
Ljubljane, na seji dne 30. maja 2002

o d l o č i l o:

1. Prvi in drugi odstavek ter 1. točka četrtega odstavka
5. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 3/98, 31/98 in
98/99) se v delu, ki se nanaša na počitniške enote, razve-
ljavi.

2. Do morebitne drugačne, z razlogi te odločbe skla-
dne, ureditve lastniki počitniških enot plačujejo nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča po merilu, ki upošteva na-
men uporabe stavbnih zemljišč, kot velja za lastnike stano-
vanjskih enot.

3. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega
odstavka 2. člena in prvega odstavka 9. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bo-
hinj se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku navedene določbe

odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bohinj (v nadaljevanju: odlok). Tretji odstavek
2. člena odloka določa II. območje, na katerem je treba
plačevati nadomestilo. Na njem je tudi naselje II/7 Polje,
kjer imajo pobudniki počitniške objekte in so zato zavezanci
za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To
naselje obsega stavbna zemljišča, ki so bila z odlokom o
zazidalnem načrtu “weekendi Polje W3” (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 14/71) označena kot Polje W3. S poznejšimi
planskimi akti občine naj bi bila ta oznaka spremenjena v
oznako Polje Wd1 (leta 1986) in v oznako U-P1 (leta 1989).
Oznaka naselja U-P1 naj doslej ne bi bila spremenjena.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča naj bi se pla-
čevalo le na območjih, na katerih so zemljišča opredeljena
kot stavbna v prostorskih sestavinah občinskih planskih ak-
tov, kot to določa 27. člen zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl.
– v nadaljevanju: ZUN). Ker naj naselje II/7 Polje ne bi bilo
opredeljeno v planskih aktih Občine Bohinj in ni bilo objav-
ljeno v uradnem glasilu, ne more biti območje, na katerem
se plačuje nadomestilo. Ker naziv območja II/7 Polje ni bil
sprejet in objavljen na predpisani način, naj bi bil tretji odsta-
vek 2. člena odloka v nasprotju s 27. členom ZUN in z
določbami 2. in 153. člena ter drugega odstavka
154. člena ustave. Ker naj državljani zaradi neobjave naziva
območja ne bi imeli možnosti uporabe pravnega sredstva, je
izpodbijana določba odloka v nasprotju tudi s 25. členom
ustave. Po 58. členu zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni

list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84) se
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje le na
območjih, ki so opremljena z vodovodnim, kanalizacijskim in
električnim omrežjem. Območje II/7 Polje naj ne bi bilo
opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, zato po mnenju
pobudnikov niso izpolnjeni zakonski pogoji za uvedbo nado-
mestila. Na območju počitniškega naselja Zatrnik, kjer ni
vodovodnega priključka, naj bi občina že odločila, da so
zavezanci oproščeni plačila nadomestila. V skladu z
22. členom ustave naj bi bili zato tudi pobudniki oproščeni
plačila. Območje naj bi kot investitorji uredili in vzdržujejo
infrastrukturo, vendar jim občina vloženih sredstev ne želi
vrniti.

2. Naslednji očitek pobudnikov se nanaša na 5. člen
odloka, ki ureja osnovo za izračun nadomestila. V prvem
odstavku te določbe so navedeni objekti, ki se štejejo za
stanovanjske objekte oziroma prostore (stanovanjski na-
men), v drugem odstavku te določbe pa objekti, ki se
štejejo za počitniške objekte oziroma prostore (počitniški
namen). V 1. točki četrtega odstavka citirane določbe je
določeno število točk za izračun nadomestila glede na
vrsto objektov po posameznih območjih. V podtočki a) je
določeno število točk za stanovanjski namen, v podtočki b)
pa za počitniški namen, pri čemer je število točk za počitni-
ški namen bistveno večje kot za stanovanjski namen (za
petkrat do štiridesetkrat). S tem naj bi občina na nespre-
jemljiv način ločila namembnost stanovanjskih in počitni-
ških enot, čeprav gre v obeh primerih za bivanje v objektih
(ki je lahko stalno ali začasno). Z izpodbijano določbo
odloka naj bi bila uvedena različna obremenitev občanov
glede na to, ali stalno ali začasno bivajo v objektih. Ker naj
bi bilo stalno bivališče osebna okoliščina, pomeni takšno
razlikovanje občanov glede na trajanje prebivanja v njihovih
objektih kršitev ustavnega načela enakih človekovih pravic
in temeljnih svoboščin in načela enakosti pred zakonom.
Odlok naj bi bil v 5. členu zato v nasprotju s 14. členom
ustave, kot je ustavno sodišče že odločilo v odločbah št.
U-I-70/92 z dne 5. 11. 1992 (Uradni list RS, št. 55/92 in
OdlUS I, 77) in št. U-I-149/97 z dne 13. 11. 1997 (Ura-
dni list RS, št. 73/97 in OdlUS VI, 143).

3. Pobudniki izpodbijajo še prvi odstavek 9. člena odlo-
ka, po katerem vrednost točke za izračun nadomestila na
predlog župana določi s sklepom občinski svet do konca
leta za naslednje leto. Po mnenju pobudnikov to pomeni, da
župan lahko določa višino nadomestila mimo zakonsko opre-
deljenih meril in pogojev ter ne glede na temeljni namen
nadomestila po zakonu. Župan naj bi imel možnost arbitrar-
nega določanja višine obremenitev zavezancev, upošteva-
joč zgolj potrebo po polnjenju občinskega proračuna. Iz-
podbijana določba naj bi bila v nasprotju s prvim odstavkom
41. člena ZSZ84, po katerem se z nadomestilom za upora-
bo stavbnih zemljišč zagotavljajo sredstva za urejanje stav-
bnih zemljišč, torej namenjena le opremljanju in vzdrževanju
stavbnih zemljišč. Po 147. členu ustave naj bi bila lokalna
skupnost pri predpisovanju dajatev vezana na ustavo in za-
kone in dajatev ne more predpisovati mimo navedenih pogo-
jev (odločba ustavnega sodišča št. U-I-217/97 z dne
5. 3. 1988 – Uradni list RS, št. 24/98 in OdlUS VII, 34).

4. V odgovoru na pobudo občinski svet navaja, da je
naselje II/7 Polje s prostorskim planom občine opredeljeno
kot stavbno zemljišče. Po drugem odstavku 58. člena ZSZ84
se nadomestilo odmerja na območjih, ki so s prostorskimi
sestavinami planskega akta lokalne skupnosti opredeljena
kot stavbna zemljišča. Uvedba nadomestila za naselje II/7
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Polje naj ne bi bila v nasprotju z ZSZ84, saj ni sporno, da
nepremičnine pobudnikov ležijo v naselju Polje, za katero je
bil leta 1970 sprejet zazidalni načrt. Sklicevanje na neskla-
dnost oznake naselja naj ne bi bilo relevantno. Po drugem
odstavku 58. člena ZSZ84 se nadomestilo plačuje tudi na
drugih območjih (poleg območij, ki jih zakon podrobneje
opredeljuje), ki so opremljena z vodovodnim in električnim
omrežjem in ne tudi s kanalizacijskim omrežjem, kot zmotno
trdijo pobudniki.

Občina naj bi pri določanju nadomestila med drugim
upoštevala lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje
stavbnega zemljišča, kar je v skladu z drugo alineo 61.
člena ZSZ84. V 5. členu odloka je zato določeno različno
število točk za stanovanjske oziroma počitniške enote na
posameznih območjih. Občinski svet naj bi upošteval, da
je na območju občine vsaj 700 počitniških enot (objektov
in prostorov), ki se uporabljajo zgolj za preživljanje pro-
stega časa. Ob koncu tedna naj bi se bistveno povečalo
število prebivalcev v občini (od 1500 do 2000), kar pov-
zroči občutno obremenitev oskrbovalnih centrov in javne
infrastrukture. Pri gradnji infrastrukture naj bi bilo treba s
tem računati, kar zvišuje stroške njene gradnje in vzdrže-
vanja. Tudi glede na pomembnost območij z vidika ohra-
njanja narave oziroma kvalitete prostora naj bi bilo najve-
čje število točk predpisano prav za IV. območje, kamor
sodijo območja izven naselij, kot so npr. Uskovnica, Konj-
ska Dolina, Zajamniki itd., na katerih je veliko počitniških
objektov. Po mnenju občinskega sveta je večje število
točk za enote, ki se uporabljajo za počitniški namen,
upravičeno tudi zato, ker je prostor omejen in ga je treba
ohranjati za potrebe občanov in razvoj gospodarskih de-
javnosti. Stavbno zemljišče naj bi bilo manj smotrno izko-
riščeno, če se na njem zgradi počitniški objekt, ki je
luksuz. Občina navaja, da ne drži trditev pobudnikov, da
plačujejo od petkrat do štiridesetkrat višje nadomestilo
kot drugi zavezanci. Z dvema konkretnima izračunoma
dokazuje, da ob enakih ostalih pogojih plačujejo lastniki
počitniških enot za 117 oziroma za 104 odstotke višje
nadomestilo. Po mnenju občinskega sveta pri izpodbija-
nem 5. členu odloka ne gre za kršitev 14. člena ustave.
Navedena ustavna določba naj ne bi pomenila, da pred-
pis, kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz
prvega odstavka 14. člena ustave, ne bi smel različno
urejati položajev pravnih subjektov. Pomeni le to, da tega
ne sme početi samovoljno brez razumnega in stvarnega
razloga. Izpodbijana določba 5. člena odloka po mnenju
občine ne razlikuje subjektov glede na okoliščine iz prve-
ga odstavka 14. člena ustave in ne posega v drugo ustav-
no pravico ali temeljno svoboščino, temveč uvaja na za-
konu utemeljeno razlikovanje po namenu objektov, za kar
obstaja razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog (iz skle-
pa ustavnega sodišča št. U-I-140/95 z dne 13. 6. 1996,
OdlUS V, 96). Pristojnost župana pa naj bi izhajala iz
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
nasl. – v nadaljevanju ZLS). Župan naj ne bi določal
vrednosti točke za izračun nadomestila, temveč občin-
skemu svetu predlaga njeno določitev, medtem ko o nje-
ni višini odloča občinski svet. Za opremljanje stavbnih
zemljišč naj bi bilo v občini namenjenih bistveno več
sredstev, kot je vplačanih iz tega naslova. Nadzor nad
porabo sredstev naj bi imeli pristojni organi. Zasebna
sredstva, ki so bila morebiti vložena v javno infrastruktu-
ro, naj bi bilo mogoče po predhodnih cenitvah vrniti inve-
stitorjem.

B)–I
5. Pobudniki delu 5. člena odloka očitajo zlasti, da

predpisuje različne obremenitve občanov glede na stalno
oziroma začasno prebivališče, zato so lastniki počitniških
enot občutno višje obremenjeni (za petkrat do štirideset-
krat), kar je v nasprotju s 14. členom ustave. Ustavno sodi-
šče je pobudo v tem delu sprejelo in ker so bili izpolnjeni
pogoji, določeni v četrtem odstavku 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

6. Odlok v prvem odstavku 5. člena opredeljuje, kaj
šteje za stanovanjske objekte oziroma prostore (stanovanj-
ski namen). V drugem odstavku ta določba definira pojem
počitniških objektov oziroma prostorov (počitniški namen).
Po četrtem odstavku citirane določbe se poleg meril za
odmero nadomestila iz 4. člena odloka (opremljenost stavb-
nega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami) upošte-
vajo predhodno našteti objekti oziroma prostori ali nezazidlji-
vost stavbnih zemljišč. Pri tem se po 1. točki te določbe
uporaba stavbnih zemljišč za te namene vrednoti po posa-
meznih območjih z različnim številom točk. Stanovanjska
območja vrednoti s točkami od 10 do 50, počitniška obmo-
čja s točkami od 250 do 400 in nezazidljiva območja s
točkami od 30 do 60.

7. Po 61. členu ZSZ84 določi nadomestilo občinski
svet v skladu z dogovorom občine o usklajevanju meril in
območij, na katerih se plačuje nadomestilo in za določanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Občine pri
tem upoštevajo zlasti lego in namembnost ter smotrno izko-
riščanje stavbnega zemljišča.

8. Odlok v 5. členu loči stavbna zemljišča, na katerih
stojijo objekti oziroma prostori, ki imajo stanovanjski oziro-
ma počitniški namen, in stavbna zemljišča, ki so nezazidlji-
va. Zaradi jasnosti 5. člen odloka v prvem in drugem odstav-
ku definira stanovanjske in počitniške objekte oziroma pro-
store (določa stanovanjski in počitniški namen objektov ali
prostorov). Uporaba stavbnega zemljišča je torej odvisna od
namena objekta, ki na njem stoji oziroma njegove nezazidlji-
vosti. Izpodbijana določba odloka s tem kot merilo za odme-
ro nadomestila upošteva uporabo stavbnih zemljišč za sta-
novanjski ali počitniški namen oziroma njihovo nezazidlji-
vost, kar po 61. členu ZSZ84 pomeni upoštevanje namem-
bnosti stavbnih zemljišč. Hkrati izpodbijana določba odloka
upošteva lego stavbnih zemljišč po posameznih območjih.
Glede na ti dve merili so stavbna zemljišča točkovana z
različnim številom točk. Območja, na katerih so počitniške
enote, so ovrednotena z bistveno večjim številom točk kot
druga območja. Občina pri tem pojasnjuje, da ima pri iz-
gradnji in vzdrževanju vse občinske infrastrukture občutno
višje stroške, ker se stavbna zemljišča uporabljajo za počit-
niške namene (ker na njih stojijo počitniške enote). Upošte-
vati mora namreč, da je ob koncu tedna in v času počitnic na
njenem območju bistveno večje število prebivalcev, ki nena-
dno obremenijo njeno infrastrukturo. Stavbna zemljišča, na
katerih so počitniške enote, so tudi zaradi lege ovrednotena
z večjim številom točk, saj gre za stavbna zemljišča, ki se
pretežno nahajajo v naravi, torej na najlepših območjih, ki so
zaradi občasne rabe v počitniške namene slabo izkorišče-
na. Vendar razlogi, ki jih navaja občina, niso utemeljeni. Po
21. členu ZLS namreč občine opravljajo med drugim tudi
nalogo načrtovanja prostorskega razvoja. Očitek občine, da
so stavbna zemljišča, na katerih stojijo počitniške enote,
slabo izkoriščena, zato ne more bremeniti lastnikov počitni-
ških enot, saj so za njihovo gradnjo pridobili ustrezna dovo-
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ljenja na podlagi njenih planskih in prostorskih izvedbenih
aktov. Občina je namreč tista, ki v okviru načrtovanja pozida-
ve določa namembnost objektov. Poleg tega je kriterij smo-
trne uporabe stavbnih zemljišč upoštevan v naslednji točki
četrtega odstavka 5. člena odloka, ki razvršča različne vrste
zidav objektov. To pomeni, da se merilo smotrne uporabe
stavbnih zemljišč ne more nanašati tudi na obravnavani pri-
mer. Vrednotenje različnih kategorij stavbnih zemljišč s šte-
vilom točk je lahko primerljivo le ob pogoju, da se ta zemlji-
šča nahajajo na enakem oziroma enakovrstnem območju.
Predloženi izračuni občine o vrednotenju različnih kategorij
stavbnih zemljišč takšnih zemljišč niso zajeli.

9. Načelo enakosti pred zakonom terja upoštevanje
sorazmerja med ugodnostmi stavbnih zemljišč in s tem zve-
zanimi bremeni, ki jih z različnim urejanjem pravnih položa-
jev nalaga normodajalec posameznim zavezancem. Načelu
enakosti ustreza samo takšna normativna različnost, ki ustre-
za različnosti dejanskih stanj, pri tem pa razlikovanje ne sme
biti arbitrarno. Predpis mora v okviru namena zakona ali
njegove posamezne norme izbrati ustrezna sredstva, sora-
zmerna ugotovljeni neenakosti med posameznimi subjekti.
ZSZ84 sicer pri vrednotenju stavbnih zemljišč predvideva
uporabo meril namembnosti in lege stavbnih zemljišč. Ven-
dar glede na povedano to ne pomeni, da občina lahko to
merilo uporablja arbitrarno. Občina lahko obravnavano meri-
lo uporabi le ob razumnih razlogih, torej ob utemeljeni različ-
nosti stavbnih zemljišč, na katerih stojijo počitniške enote na
njenem območju in po predhodni ugotovitvi primerljivih ra-
zmerij pri njihovem vrednotenju s številom točk. Občina v
nasprotju s tem v obravnavanem primeru ne navaja razumnih
razlogov za njihovo različnost niti pri razlogih za uporabo
merila namembnosti stavbnih zemljišč, namenjenih počitni-
škim enotam, niti pri njihovem vrednotenju s številom točk.
Zato je izpodbijana določba odloka v nasprotju z načelom
enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave in jo je us-
tavno sodišče v izpodbijanem delu razveljavilo.

10. Razveljavitev 5. člena odloka v izpodbijanem delu
bi povzročila, da lastniki počitniških enot ne bi bili obreme-
njeni z obravnavanim nadomestilom. Ustavno sodišče je
zato v skladu z drugim odstavkom 40. člena ZUstS določilo
način izvršitve odločbe. Lastniki počitniških enot plačujejo
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča glede na meri-
lo, ki upošteva namen uporabe stavbnih zemljišč, kot velja
za lastnike stanovanjskih enot.

B)–II
11. Odlok v 2. členu našteva območja, na katerih se

plačuje nadomestilo. Po tretjem odstavku te določbe sodi v
II. območje tudi naselje II/7 Polje. Pobudniki očitajo, da
naziv tega naselja ni sprejet in objavljen na predpisan način,
zato naj bi bila izpodbijana določba v nasprotju s 27. členom
ZUN in z določbami 2., 25. in 153. člena ter drugega
odstavka 154. člena ustave.

12. Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča je urejeno z določbami 53. do 63. člena ZSZ84, ki po
prvi alinei 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ) veljajo tudi po uveljavi-
tvi ZSZ. Po drugem odstavku 58. člena ZSZ84 se nadome-
stilo plačuje:

– na območju mest in naselij mestnega značaja,
– na območjih, ki so določena za stanovanjsko ali dru-

gačno kompleksno graditev,
– na območjih, za katera je sprejet prostorski izvedbe-

ni načrt,

– na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim
in električnim omrežjem.

Območje, na katerem se v skladu z navedenimi pogoji
plačuje nadomestilo, določi občinski svet.

13. Zemljišča v naselju II/7 Polje so s prostorskimi akti
občine opredeljena kot stavbna zemljišča. Za to območje je
bil sprejet ustrezen prostorski izvedbeni načrt (odlok o zazi-
dalnem načrtu “weekendi Polje W3”). Na podlagi tega zazi-
dalnega načrta so pobudniki pridobili lokacijsko in gradbeno
dovoljenje za gradnjo počitniških hišic na obravnavanem
območju. Kot sledi iz dokumentacije v spisu, se je ime
naselja večkrat spremenilo. Zadnja oznaka tega naselja
II/7Polje je določena z izpodbijanim aktom. Okoliščina, da
to ime ni bilo poprej uveljavljeno z ustrezno spremembo akta
občine, za odločanje o spornem vprašanju ni odločilnega
pomena. Bistveno je, da naselje II/7 Polje izpolnjuje pogoje
za uvedbo nadomestila po 58. členu ZSZ84 in da ni dvoma,
za katero območje gre. Tretji odstavek 2. člena odloka v
izpodbijanem delu zato ni v neskladju s 27. členom ZUN, po
katerem se s prostorskimi izvedbenimi akti urejajo območja,
ki so s srednjeročnim prostorskim planom predvidena za
posege v prostor. Iz enakih razlogov izpodbijana določba
odloka očitno ne more biti v nasprotju z določbami 2., 25. in
153. člena ter drugega odstavka 154. člena ustave.

14. Pobudniki navajajo, da obravnavano naselje nima
kanalizacije. Po drugem odstavku 58. člena ZSZ84 iz leta
1984 je bilo nadomestilo mogoče uvesti tudi na drugih
območjih (poleg tistih, ki so v tem členu našteta), ki so
opremljena z vodovodnim, kanalizacijskim in električnim
omrežjem. Ta določba je bila z novelo ZSZ iz leta 1989
(Uradni list SRS, št. 33/89) spremenjena tako, da je bila
beseda “kanalizacijskim” črtana. To pomeni, da od uveljavi-
tve novele ZSZ84 iz leta 1989 obstoj kanalizacijskega omre-
žja ni več pogoj za uvedbo nadomestila. Ker območje II/7
Polje ni opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, torej ne
pomeni, da je tretji odstavek 2. člena odloka v neskladju z
58. členom ZSZ84. Iz enakega razloga ni utemeljena pri-
merjava obravnavanega območja z območjem, ki nima vo-
dovodnega omrežja. Pri tem sredstva, ki naj bi jih plačali
pobudniki za opremljanje teh zemljišč, na zakonitost izpod-
bijane določbe odloka ne vplivajo. Morebitna sredstva, vlo-
žena v javno infrastrukturo, so lahko predmet medsebojnih
razmerij med udeleženci tega postopka.

15. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
pobudo za oceno tretjega odstavka 2. člena odloka v delu,
ki v II. območje uvršča naselje II/7 Polje, zavrnilo.

16. Pobudniki očitajo, da ima župan po 9. členu odlo-
ka pooblastilo za arbitrarno določanje vrednosti točke, ne
glede na zakonska merila in pogoje za odmero nadomestila
ter ne glede na namen nadomestila po zakonu.

17. Po prvem odstavku 9. člena odloka vrednost točke
za izračun nadomestila določi občinski svet na predlog žu-
pana. Župan je torej predlagatelj akta o določitvi vrednosti
točke. Takšna ureditev izhaja iz drugega odstavka 33. člena
ZLS, po katerem je ena od nalog župana, da predlaga
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz pristoj-
nosti občinskega sveta. Pooblastilo županu, da pripravi in
oblikuje predlog vrednosti točke za izračun nadomestila, o
katerem kot pristojni organ odloča občinski svet, torej ni
pooblastilo za njegovo arbitrarno odločanje. Pri izpodbijanju
te procesne norme izhajajo pobudniki iz neutemeljene dom-
neve, da bo župan pripravil in oblikoval predlog za odločanje
občinskemu svetu v nasprotju z zakonom in da bo tudi
občinski svet takšen nezakonit predlog sprejel. Pri tem vred-
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nost točke omogoči izračun obveznosti po merilih in pogojih
za odmero nadomestila, ki jih določa odlok, sprejet na pod-
lagi ZSZ84. Vrednost točke na pogoje in merila za odmero
nadomestila torej ne more vplivati, kot to zmotno menijo
pobudniki. Splošen očitek pobudnikov, da se sredstva iz
naslova nadomestila ne zbirajo in ne namenjajo v skladu z
41. členom ZSZ84 za urejanje stavbnih zemljišč, je name-
njen izvajanju predpisa in ne njegovi zakonitosti. Ustavno
sodišče je zato pobudo v tem delu zavrnilo kot očitno neute-
meljeno.

C
18. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

drugega odstavka 26. člena in tretjega odstavka 45. člena
ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Prvo in
drugo točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema
glasovoma. Proti sta glasovala sodnica Modrijan in sodnik
Ribičič. Tretjo točko je sprejelo soglasno.

Št. U-I-49/00-13
Ljubljana, dne 30. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2645. Odločba o ugotovitvi, da sklep Občinskega
sveta občine Žalec z dne 23. 4. 1998 o
obveznem najemu posode za odpadke ni začel
veljati in se ne sme uporabljati

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Štefana Okorna iz Griž in
drugih, na seji dne 6. junija 2002

o d l o č i l o:

Sklep Občinskega sveta občine Žalec z dne 23. 4.
1998 o obveznem najemu posode za odpadke ni začel
veljati in se ne sme uporabljati.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki so na podlagi 26. člena odloka o ravna-

nju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 19/97 in nasl. – v nadaljevanju: odlok) kupili standardne
posode za odpadke okrogle oblike. Izpodbijajo sklep Občin-
skega sveta občine Žalec z dne 23. 4. 1998 (v nadaljeva-
nju: sklep), ki jim po manj kot letu dni nalaga najem štiriogla-
te posode za odpadke s kolesi. Pobudniki navajajo, da
izvajalec javne službe utemeljuje zamenjavo posod za od-
padke s spremembo programa ravnanja z odpadki. Izpodbi-
jani sklep naj bi ne imel podlage v 3. členu zakona o komu-
nalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82 in nasl. – v
nadaljevanju: ZKD). Čeprav naj bi bil sklep predpis, ni bil

objavljen in zato ne more spreminjati odloka. Na podlagi
sklepa naj bi imelo javno podjetje pravico subjektivno odlo-
čati, kdaj je posoda za odpadke dotrajana ali tehnološko
neprimerna, čeprav bi to moral predpisati odlok. Nov pro-
gram ravnanja z odpadki naj bi po stališču pobudnikov zajel
tudi breme spreminjanja posod za odpadke.

2. Občina Žalec v odgovoru navaja, da 23. člen (pravil-
no 26. člen) zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZVO) določa obvezne
lokalne javne službe, med katere sodi tudi ravnanje s komu-
nalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpad-
kov. Obvezne lokalne javne službe naj bi občine zagotavljale
neposredno in samostojno. Po 5. točki 105. člena ZVO naj
bi prenehal veljati 3. člen ZKD, razen v delu, ki se nanaša na
urejanje javnih parkirišč in javnega mestnega prometa. Pro-
gram ravnanja s komunalnimi odpadki naj bi bil sprejet na
podlagi 7. člena odloka in dopolnjuje njegov 26. člen. Iz-
podbijani sklep naj bi dopolnil odlok in ureja nameščanje
posod za odpadke za več uporabnikov hkrati in primere, ko
povzročitelji ne želijo pridobiti posod za odpadke v roku, ki
jim je zato določen. Ker naj bi se jim v takem primeru
poslabšal oskrbovalni standard, posode za odpadke priskr-
bi izvajalec javne službe. Tipizirane posode za odpadke naj
bi bile v državi enotne (z volumnom 120 litrov) in omogočajo
nemoteno praznjenje s hidravljičnim mehanizmom komunal-
nih vozil.

B)
3. Pobudniki plačujejo najemnino za posodo namenje-

no odpadkom, zato izkazujejo pravni interes. Ustavno sodi-
šče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz
četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z od-
padki je pobudnikom izstavil račun in jih hkrati seznanil z
izpodbijanim sklepom. Z njim je določen obvezen najem
posod za odpadke v skladu s spremenjenim programom
odvoza odpadkov. Zaradi zmanjšanja pogostosti odvozov si
lahko v roku 30 dni po pozivu izvajalca javne službe o
vključitvi v odvoz odpadkov ali o dotrajanosti oziroma tehno-
loški neprimernosti posode za odpadke to posodo priskrbijo
povzročitelji. V nasprotnem primeru jo nabavi in postavi izva-
jalec javne službe in zato mesečno obračuna najemnino.
Določba 3. člena ZKD, na katero se izvajalec javne službe
sklicuje v svojem obvestilu, je v delu, ki je urejal vzdrževanje
čistoče v naseljih, na podlagi 5. točke 105. člena ZVO
prenehala veljati. Sklep zato ni izdan na njeni podlagi, kot to
ugotavljajo že pobudniki. Vendar v obravnavanem primeru to
ni pravno relevantno.

5. Odlok v 7. členu predvideva, da dejavnost ravnanja
z odpadki opravlja izvajalec po programu, ki ga sprejme
občinski svet v skladu s predpisi in odlokom. Po 26. členu
odloka lahko posodo za odpadke nabavijo povzročitelji, iz-
vajalec ali občina na osnovi potrjenega in sprejetega progra-
ma. V primeru, da posode za odpadke nabavi izvajalec,
zaračuna povzročitelju poleg cene za odvoz odpadkov tudi
obrabnino za uporabo posod.

6. Na podlagi 7. člena odloka je bil sprejet program
ravnanja z odpadki. Z njim je občina upravičeno določila (ali
spremenila) tipsko obliko posod namenjenih odpadkom, ki
jo po 26. členu odloka nabavijo povzročitelji, izvajalec ali
občina. S ciljem, da zagotovi nemoteno izvajanje javne služ-
be in s tem sprejetega programa, je občina z izpodbijanim
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sklepom določila obvezen najem posode za odpadke tistim
povzročiteljem, ki si je ne priskrbijo v roku, ki jim je določen
v pozivu izvajalca javne službe. Sklep je navedenim povzro-
čiteljem naložil obvezen najem posode za odpadke, vendar
jim je hkrati odvzel pravico, da si posodo za odpadke naba-
vijo sami tudi po preteku tega roka, kot to zagotavlja 26.
člen odloka. Sklep je zato po vsebini sprememba oziroma
dopolnitev odloka, kot to potrjuje tudi občina v svojem odgo-
voru na pobudo.

7. Po prvem odstavku 154. člena ustave morajo biti
predpisi objavljeni, preden začnejo veljati. Predpis začne
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določe-
no. Objavo predpisov občine ureja tudi zakon o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLS). Ta v 66.
členu določa, da morajo biti statut in drugi predpisi občine
objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v
njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se
objavijo v uradnem glasilu.

8. Temeljni namen prvega odstavka 154. člena ustave
je zagotoviti pravno varnost državljanov. Tisti, ki se ga pred-
pis tiče, mora imeti možnost, da se z vsebino predpisa
vnaprej seznani. Pravna varnost predstavlja konkretizacijo
ustavnega načela pravne države (2. člen ustave). Ni pravne
varnosti, če se ni mogoče zanesti na predpise, ki so pred
začetkom veljavnosti pravilno objavljeni. Vsakdo ima pravico
zaupati v veljavno pravo in skladno z njim vnaprej uravnavati
svoja ravnanja in pričakovanja.

9. Z izpodbijanim sklepom so bili pobudniki seznanjeni
šele ob prejemu računa za najem posode, namenjene od-
padkom. Sklep, ki je po vsebini predpis, zato ni začel veljati
in se ne sme uporabljati, ker v nasprotju s prvim odstavkom
154. člena ustave ni bil objavljen. To pomeni, da povzročite-
lji po 26. členu odloka lahko posodo za odpadke nabavijo
sami tudi po poteku roka, ki ga je izvajalec javne službe
določil v pozivu, kot to določa 26. člen odloka.

C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

40. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2646. Odločba o razveljavitvi 6. člena odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek v
delu, ki pod zaporedno številko 94 z oznako C
582050 kot javno pot opredeljuje pot Zimica
(Sodec-Kranjc-Jug) v dolžini 681 metrov in 66.
člen odloka o občinskih cestah

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Franca Sodca in Jožice
Sodec iz Zimice, ki ju zastopa Mira Potočnik-Arsevski, od-
vetnica v Mariboru, na seji dne 6. junija 2002

o d l o č i l o:

1. Člen 6 odloka o kategorizaciji občinskih cest v Obči-
ni Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/99) se v de-
lu, ki pod zaporedno številko 94 z oznako C 582050 kot
javno pot opredeljuje pot Zimica (Sodec-Kranjc-Jug) v dolži-
ni 681 metrov, razveljavi.

2. Člen 66 odloka o občinskih cestah (Medobčinski
uradni vestnik, št. 2/2000) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnika izpodbijata 6. člen odloka o kategorizaci-

ji občinskih cest v Občini Duplek (v nadaljevanju: odlok o
kategorizaciji) v delu, ki pod zaporedno številko 94 z oznako
C 582050 kot javno pot opredeljuje pot Zimica (Sodec-
Kranjc-Jug) v dolžini 681 metrov. Omenjena pot naj bi pote-
kala po zemljiščih, ki so v lasti pobudnikov in so del zaščite-
ne kmetije, vendar ju občina ni obvestila, da je v teku posto-
pek kategoriziranja javnih cest v občini, in ju tudi ni pozvala,
naj se izrečeta o razvrstitvi sporne poti med javne poti ter o
vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra. Po prvem od-
stavku 4. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ) naj bi bili namreč objekti
javne infrastrukture in zemljišča, na katerih so ti objekti
zgrajeni, grajeno javno dobro. Po 3. členu ZSZ naj bi bile
javne ceste objekti javne infrastrukture na področju prometa
in status grajenega javnega dobra se lahko pridobi le po
postopku, ki ga predpisuje ZSZ. Pobudnikoma naj ne bi bila
izdana odločba o razlastitvi njunih zemljišč in o odmeri od-
škodnine, prav tako naj ne bi bila pozvana k sklenitvi pogod-
be, ki bi bila podlaga za prenos lastninske pravice na teh
zemljiščih. Izpodbijana določba odloka o kategorizaciji naj
bi bila zato v nasprotju z 8. členom zakona o temeljnih
lastninsko pravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in
nasl. – ZTLR), katerega določbe se po 4. členu ustavnega
zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-
I – UZITUL) uporabljajo kot pravna pravila. Ta člen zakona
določa, da je mogoče lastninsko pravico odvzeti oziroma
omejiti samo pod pogoji, predpisanimi z zakonom v skladu z
ustavo. Izpodbijane določbe naj bi bile v nasprotju tudi s 33.
členom ustave (o pravici do zasebne lastnine) in s tretjim
odstavkom 153. člena ustave (o skladnosti podzakonskih
predpisov z ustavo in zakoni). Občina Duplek naj bi skušala
na njuno pot nasuti gramoz in jo utrditi, vendar sta pobudni-
ka to preprečila, zato je zoper njiju izdana odločba pristojne
inšpekcije, ki jima nalaga odstranitev lesenih kolov in hlev-
skega gnoja z vozišča. Občina naj ne bi imela podlage za
kategoriziranje poti, saj bi bila osnova za to lahko le potreba
po povezovanju posameznih delov naselja oziroma posa-
meznih naselij. Po sporni poti naj bi bil mogoč dostop do
hiše soseda Kranjca. Sosed Jug naj bi imel na njej služno-
stno pravico, ki je vpisana v zemljiško knjigo in pri njem se
pot konča tako, da so vsi deli naselja Zimica brez nje pove-
zani. Pobudnika predlagata, naj ustavno sodišče 6. člen
odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu razveljavi.

2. Pobudnika izpodbijata tudi 66. člen odloka o občin-
skih cestah (v nadaljevanju: odlok o cestah), po katerem se
zemljišča, ki so bila do uveljavitve tega odloka uporabljena
za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste in še niso vpi-
sana v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, vpišejo v
zemljiško knjigo po skrajšanem postopku kot javno dobro
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brez zemljiškoknjižne listine, ne glede na svojo vrednost.
Prejšnji lastniki, ki za ta zemljišča niso dobili izplačane od-
škodnine, lahko zahtevajo njihovo izplačilo v skladu z zako-
nom. Izpodbijane določbe odloka o cestah naj bi bile v
nasprotju z 21. členom zakona o zemljiški knjigi (Uradni list
RS, št. 33/95 – ZZK), po katerem se vknjižba v zemljiško
knjigo dovoli le na podlagi javne ali zasebne listine, izpodbi-
jani odlok pa nima značaja javne listine, na podlagi katere bi
se lahko opravil zemljiškoknjižni vpis. Pobudnika predlaga-
ta, naj ustavno sodišče izpodbijano določbo odloka o ce-
stah razveljavi.

3. Občina Duplek v odgovoru navaja, da je po 21.
členu zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZLS) dolžna ustvarjati
pogoje za kvalitetno življenje prebivalcev. Med njene nalo-
ge med drugim sodijo gradnja, vzdrževanje in urejanje lo-
kalnih cest, kot to predpisuje statut Občine Duplek (Me-
dobčinski uradni vestnik, št. 8/99 in 5/01). H kategoriza-
ciji javnih cest naj bi pristopila na podlagi 3. člena zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 – v nadaljevanju:
ZJC) in na podlagi uredbe o merilih za kategorizacijo javnih
cest (Uradni list RS, št. 49/97 – v nadaljevanju: uredba).
Vse do zaprtja sporne poti naj bi Krajevna skupnost, po
letu 1995 pa nova občina, pot vzdrževala v soglasju s
pobudnikoma, ker omogoča dostop do stanovanjskih hiš,
ki zaradi konfiguracije terena nimajo dovozne poti. Uredba
naj bi v šestem odstavku 4. člena določala, da se javne
ceste v naseljih, katerih pretežna funkcija je dostop do
posameznih lokacij v zaključenih prostorskih enotah iz zad-
nje alineje tretjega odstavka tega člena (ulice, stanovanj-
ske ceste, industrijske ceste in druge dostopne poti), kate-
gorizirajo kot javne poti. Pobudnika naj bi napačno pred-
stavila dejansko stanje, saj je leta 1953 sodišče dovolilo
zasilno vozno pot po zemljiščih pobudnikov ter Antona in
Julijane Kranjc za potrebe nepremičnin, ki so sedaj v lasti
Vlada in Gabrijele Jug. Pobudnika ter Anton in Julijana
Kranjc naj bi leta 1958 zato prejeli odškodnino in služno-
stna pravica je vpisana v zemljiško knjigo, čeprav je njeno
izvajanje občasno onemogočeno. Decembra 1999 naj bi
pobudnika pot zaprla z lesenimi koli in gnojem, zato jima je
bila izdana inšpekcijska odločba, s katero je določen rok
za odstranitev ovir, in nato še sklep o novem roku za
odstranitev ovir. Uporabniki javne poti naj bi bili vsa leta
družina Kranjc, lastniki obdelovalnih površin in družina Jug,
ki ima na njej tudi služnostno pravico. Pobudnika naj bi
sedaj na pot postavila rampo s ključavnico, kar uporabni-
kom poti onemogoča dostop, prekinjena sta tudi dostava
pošte in odvoz komunalnih odpadkov. Občina je pripravila
predlog kategorizacije občinskih cest v skladu z drugim
odstavkom 17. člena uredbe in ga poslala v pregled in
mnenje Direkciji Republike Slovenije za ceste, ki je pravil-
nost uporabe meril za razmejitev občinskih cest med lokal-
ne ceste in javne poti potrdila. Ministrstvo za promet in
zveze naj bi občine z dopisom opozorilo, da kategorizacija
cest, glede na 85. člen ZJC, ni omejena z lastništvom
zemljišč. Odlok o cestah je v 66. členu le povzel besedilo
85. člena ZJC. Občina naj bi izvedla postopek kategorizi-
ranja občinskih cest v skladu z zakonom, uredbo in navodi-
li Ministrstva za promet in zveze, zato predlaga, naj ustavno
sodišče pobudo zavrne.

B)
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-63/01 z dne

19. 12. 2001 pobudo sprejelo in do končne odločitve za-

držalo izvajanje izpodbijanih določb odloka o kategorizaciji
in odloka o cestah.

Presoja 6. člena odloka o kategorizaciji v delu, ki opre-
deljuje javno pot pod zaporedno številko 94

5. Pobudnika očitata, da je 6. člen odloka o kategori-
zaciji v izpodbijanem delu v nasprotju z 8. členom ZTLR ter s
33. in s 153. členom ustave, ker kategorizira javno pot, ki
teče po njunem zemljišču, čeprav o tem nista bila obvešče-
na, zoper njiju ni bil voden postopek razlastitve, prav tako pa
z njima ni bil sklenjen pravni posel, s katerim bi prenesla
lastninsko pravico.

6. Odlok o kategorizaciji določa občinske ceste po
njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto ce-
stnega prometa, ki ga prevzemajo (1. člen). V 6. členu
odlok o kategorizaciji med javne poti v naseljih in med naselji
pod zaporedno številko 94 uvršča pot, ki teče v Zimici
(Sodec – Kranjc – Jug) v dolžini 681 metrov. Ta javna pot
leži na zemljišču, ki je v lasti pobudnikov.

7. Po 8. členu ZTLR se sme lastninska pravica odvzeti
ali omejiti v skladu z ustavo pod pogoji, predpisanimi z
zakonom. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (od-
vzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča
le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod
pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom ustava zaradi
zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu la-
stninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen ustave, omogoča
odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Pri
razlastitvi gre torej za poseg v lastninsko pravico v postopku,
ki ga predpisuje ZSZ in v katerem se za konkretni primer
ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji zanjo ter lastnikom
zagotavlja nadomestilo v naravi ali odškodnino in sodno
varstvo.

8. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen ZJC. Javne
ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni
promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in var-
nost prometa na njih. Javne ceste so javno dobro in so izven
pravnega prometa (prvi in drugi odstavek 2. člena ZSZ). To
pomeni, da javna cesta ne more biti na zemljišču v zasebni
lasti, ne da bi bil prej z lastnikom sklenjen pravni posel za
pridobitev zemljišča ali zoper njega izveden zakoniti razlasti-
tveni postopek.

9. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-87/91 z dne
28. 1. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 10) že
odločilo, da podzakonski akt z razglasitvijo javne poti ne
more imeti razlastitvenega učinka, ker je to v nasprotju s
33. členom ustave. Pač pa sta v obravnavanem primeru
takšen učinek imeli določbi 137. člen ZZK in 85. člen
ZJC, ki ju je ustavno sodišče razveljavilo z odločbo št. U-I-
224/00 z dne 9. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02), saj
sta ne glede na to, da sta urejali vpis v zemljiško knjigo,
pomenili, da bi država ali občina zaradi dejstva, da je bilo
zemljišče uporabljeno za gradnjo ceste, zaradi vpisa javne-
ga dobra v zemljiško knjigo pridobili lastninsko pravico tudi
na zemljiščih v zasebni lasti, čeprav jih pred tem nista
pridobili s pravnim poslom ali po zakonito izvedenem razla-
stitvenem postopku. Ustavno sodišče je pri tem tudi ugoto-
vilo, da to ne pomeni, da zakonodajalec ne more urediti
materialnopravnih razmerij glede zemljišč, ki so bila že
uporabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo cest, s posebno
ureditvijo, ki bi upoštevala navedeno okoliščino in obenem
zadostila ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, če
so za to podani upravičeni razlogi in če obstajajo realne
možnosti za tako ureditev.
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10. V obravnavanem primeru s pobudnikoma ni skle-
njen pravni posel za pridobitev zemljišča s strani občine.
Zoper njiju niti ni bil izveden postopek razlastitve po določ-
bah ZSZ in v skladu z 69. členom ustave, zato je 6. člen
odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v nasprotju z
8. členom ZTLR in z 69. členom ustave. Ker 6. člen odloka
o kategorizaciji v tem delu nezakonito posega v lastninsko
pravico, je v nasprotju tudi s 33. členom ustave. Ustavno
sodišče ga je zato razveljavilo.

11. Ker je ustavno sodišče 6. člen odloka o kategori-
zaciji v izpodbijanem delu razveljavilo že zaradi neskladnosti
z 8. členom ZTLR in s 33. in z 69. členom ustave, ni
ugotavljalo še njegove skladnosti s 153. členom ustave.

Presoja 66. člena odloka o cestah
12. Odlok o cestah v 66. členu ureja vpis v zemljiško

knjigo. Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost. Prejšnji lastniki zemljišč, ki za svoje zemljišče še
niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z
zakonom.

13. Izpodbijana določba odloka o cestah ni le povzela
takrat veljavne ureditve 85. člena ZJC, kot to zatrjuje obči-
na, temveč je ureditev vpisa v zemljiško knjigo vezala na
veljavnost odloka o cestah in s tem podaljšala to prehodno
ureditev za približno tri leta. Ne glede na navedeno je ustav-
no sodišče z odločbo št. U-I-224/00 85. člen ZJC razvelja-
vilo, zato je izpodbijana ureditev v nasprotju s tretjim odstav-
kom 153. člena ustave, po kateri morajo biti podzakonski
predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakoni.

14. Ker sta pobudnika predlagala razveljavitev 66. čle-
na odloka o cestah, ustavno sodišče pa samo ni ugotovilo
škodljivih posledic, zaradi katerih bi bilo treba to določbo
odpraviti, je 66. člen odloka o cestah razveljavilo.

15. Ker je ustavno sodišče 66. člen odloka o cestah
razveljavilo že zaradi neskladnosti s tretjim odstavkom
153. člena ustave, ni ugotavljalo še njegove skladnosti z
21. členom ZZK.

C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
2611. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslan-

ca v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona
o poslancih 5513

2612. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. čle-
nom zakona o volitvah v Državni zbor postane po-
slanec za preostanek mandatne dobe namesto
poslanca, ki mu je prenehal mandat 5513

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2613. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 5513
2614. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 5514
2615. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
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dežu 5514

2616. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem se-
dežu 5514

VLADA
2617. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
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v organih državne uprave 5514

MINISTRSTVA
2618. Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov

in odhodkov pravnih oseb javnega prava 5515
2619. Odredba o načinu in postopku vodenja računov

neposrednih in posrednih uporabnikov državne-
ga in občinskih proračunov pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila 5519

2620. Odredba o vzpostavitvi sistemov enotnega zakla-
dniškega računa 5521

2621. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava 5522

2622. Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopred-
metenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev 5551

2623. Odredba o spremembi odredbe o aerosolnih raz-
pršilnikih 5555

2624. Odredba o določitvi standarda stroškov dela in
standarda stroškov in odhodkov oskrbe instituci-
onalnega varstva starejših 5555

2625.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16
bar 5556

2626. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tla-
kom do vključno 16 bar 5557

2627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in poliklo-
riranih terfenilov 5557

2628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov
znanja 5558

2629. Pravilnik o pogojih hrambe in upravljanja z zase-
ženimi predmeti, o postopku za vpis v register po-
oblaščenih izvršiteljev ter o tarifi za plačilo dela in
stroškov pooblaščenega izvršitelja 5559

2630. Sklep o veljavnosti drugega dodatka k četrti izda-
ji Evropske farmakopeje 5565

2631. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Draga 5565

2632. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Stari trg 5565

2633. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Vrbovec 5566
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gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Remšnik 5566

2635. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Boč 5566

2636. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Studenec 5567

2637. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Zreče 5567

2638. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Logatec-Zagora 5567

2639. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Trebnje I 5568

2640. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Destrnik 5568

2641. Pravilnik o kužnih boleznih živali 5569
2642. Odločba št. 10 o priznavanju naravne mineralne

vode Perrier 5611
2643. Odločba št. 11 o priznavanju naravne mineralne

vode Evian 5611

USTAVNO SODIŠČE
2644. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstav-

ka ter 1. točke četrtega odstavka 5. člena odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bohinj v delu, ki se nanaša na počitniške
enote in zavrnitev pobude za oceno ustavnosti in
zakonitosti tretjega odstavka 2. člena in prvega
odstavka 9. člena odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj 5612

2645. Odločba o ugotovitvi, da sklep Občinskega sveta
občine Žalec z dne 23. 4. 1998 o obveznem na-
jemu posode za odpadke ni začel veljati in se ne
sme uporabljati 5615

2646. Odločba o razveljavitvi 6. člena odloka o katego-
rizaciji občinskih cest v Občini Duplek v delu, ki
pod zaporedno številko 94 z oznako C 582050
kot javno pot opredeljuje pot Zimica (Sodec-
Kranjc-Jug) v dolžini 681 metrov in 66. člen odlo-
ka o občinskih cestah 5616

VSEBINA

Stran Stran
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DELOVNA RAZMERJA
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR)

z uvodnimi pojasnili Nataše Belopavlovič

Po sedmih letih priprav in usklajevanj med socialnimi partnerji je državni zbor 24. aprila 2002
sprejel zakon o delovnih razmerjih. Soavtorica zakonskega besedila je tudi državna sekretarka na
ministrstvu za delo Nataša Belopavlovič. V uvodnih pojasnilih podrobno razlaga vsebino zakona in
posebej opozarja na novosti na področju nove slovenske delovnopravne zakonodaje.

Po načelu vse o delovnih razmerjih v knjigi objavljamo tudi:

• Pogodbo o delu iz Obligacijskega zakonika

• Zakon o zaposlovanju in delu tujcev

• Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (poglavji o zavarovanju za
primer brezposelnosti in aktivni politiki zaposlovanja)

Cena: broširane izdaje 3906 SIT z DDV 10583
vezane izdaje 4774 SIT z DDV 10584

Pravkar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· DELOVNA RAZMERJA

– 10583 broširana izdaja 3906 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10584 vezana izdaja 4774 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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2647. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih
oseb iz 110.a člena zakona o javnih financah v
sistem enotnega upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz

110.a člena zakona o javnih financah v sistem
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi

sredstvi

1. člen
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi

sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladni-
škega računa, se z 29. junijem 2002 vključita:

– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in

– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 8140/02
Ljubljana, dne 20. junija 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

2648. Navodilo o prenosu sredstev in zapiranju
računov neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 74. člena zakona
o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja mini-
ster za finance

N A V O D I L O
o prenosu sredstev in zapiranju računov
neposrednih in posrednih uporabnikov

državnega in občinskih proračunov pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet

1. člen
To navodilo določa prenos sredstev z računov nepo-

srednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (v nadaljevanju: proračunski uporabnik) pri Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju:
agencija) na podračune sistema enotnega zakladniškega
računa države oziroma občin pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ter zapiranje računov
proračunski uporabnikov pri agenciji.

2. člen
Prenos sredstev z računov proračunskih uporabnikov

pri agenciji izvrši agencija v okviru postopkov zapiranja raču-
nov proračunskih uporabnikov, ki so določeni s tem navodi-
lom.

Postopki zapiranja računov proračunskih uporabnikov
iz prejšnjega odstavka se izvršijo 29. junija 2002, ko se
vzpostavijo sistemi enotnega zakladniškega računa države
oziroma občin.

MINISTRSTVA
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3. člen
Po postopku v skladu s tem navodilom se zapirajo

naslednje vrste računov proračunskih uporabnikov pri agen-
ciji:

– žiro računi,
– računi delov pravnih oseb,
– prehodni računi,
– računi izločenih sredstev,
– računi za posebne namene,
– računi depozitnih sredstev,
– evidenčni prehodni računi organov,
– računi za vplačevanje in razporejanje javnofinančnih

prihodkov.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka se v skladu

s tem navodilom ne zapirajo tisti računi iz prejšnjega od-
stavka, v zvezi s katerimi je vzpostavljena evidenca dospe-
lih neporavnanih obveznostih. Ti računi se zapirajo v skla-
du s 83. členom zakona o plačilnem prometu (Uradni list
RS, št. 30/02).

4. člen
Proračunskemu uporabniku za zapiranje računov iz 3.

člena ni potrebno predložiti nobene dokumentacije oziroma
zahtevka za zaprtje.

5. člen
Agencija za potrebe zaprtja računa, navedenega v pr-

vih šestih alineah prvega odstavka 3. člena, izvrši naslednje
postopke:

– prenese sredstva z računa proračunskega uporabni-
ka pri agenciji na ustrezni podračun proračunskega upora-
bnika pri UJP v skladu z veljavno prevajalno tabelo,

– proračunskemu uporabniku posreduje izpisek o pro-
metu in stanju na računu dne 29. junija 2002,

– preda celotno dokumentacijo, povezano z vodenjem
računa, UJP,

– opravi postopek zapiranja računa in
– s posebnim obvestilom seznani proračunskega upo-

rabnika o številkah zaprtih žiro računov pri agenciji in o novih
številkah podračunov, ki se vodijo pri UJP.

6. člen
Agencija zaradi zapiranja računov za vplačevanje in

razporejanje javnofinančnih prihodkov izvrši naslednje po-
stopke:

– dne 28. junija 2002 izvrši plačilne naloge proračun-
skih uporabnikov tako, da proračunski uporabniki razporedi-
jo javnofinančne prihodke s svojih evidenčnih prehodnih
računov (845 in 846) in da agencija z računov za vplačeva-
nje in razporejanje javnofinančnih prihodkov (840, 842,
843 in 844) razporedi vse javnofinančne prihodke na žiro
račune proračunskih uporabnikov,

– po končani obdelavi plačilnega prometa na dan 28.
junija 2002 pošlje izpiske o prometu in stanju na računih iz
prejšnje alinee,

– prenese sredstva z evidenčnih prehodnih računov pro-
računskih uporabnikov, ki jih le-ti iz utemeljenih razlogov niso
mogli razporediti, na ustrezne prehodne podračune prora-
čunskih uporabnikov v skladu s prevajalno tabelo računov
proračunskih uporabnikov, ki je v prilogi 1 tega navodila,

– proračunskemu uporabniku iz prejšnje alinee posre-
duje izpisek o prometu in stanju na evidenčnem prehodnem
računu dne 29. junija 2002,

– preda celotno dokumentacijo, povezano z vodenjem
evidenčnih prehodnih računov proračunskih uporabnikov in
računov za vplačevanje in razporejanje javnofinančnih pri-
hodkov, Upravi Republike Slovenije za javna plačila,

– opravi postopek zapiranja evidenčnih prehodnih ra-
čunov proračunskih uporabnikov in računov za vplačevanje
in razporejanje javnofinančnih prihodkov,

– obvesti ministrstvo za finance oziroma občine o zapr-
tju evidenčnih prehodnih računov proračunskih uporabnikov
in računov za vplačevanje in razporejanje javnofinančnih
prihodkov.

7. člen
Če ima proračunski uporabnik sklenjeno pogodbo o

okvirnem kreditu, sklenjeno med banko in pravno osebo –
imetnikom računa pri agenciji, v skladu s katero lahko na
računu pri agenciji izkaže negativno stanje, in ki je veljavna
dne 28. junija 2002, jo je proračunski uporabnik dolžan
prekiniti ter najkasneje 28. junija 2002 zagotoviti manjkajo-
ča sredstva za pokritje negativnega stanja na računu, ki
izvira iz pogodbe o okvirnem kreditu.

8. člen
Od 29. junija 2002 naprej se vse transakcije v breme

oziroma v dobro računov proračunskih uporabnikov, vključ-
no z računi za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofi-
nančnih prihodkov, izvršujejo prek podračunov proračun-
skih uporabnikov pri UJP, ki so sestavni deli enotnega zakla-
dniškega računa države oziroma občin.

9. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 8141/02
Ljubljana, dne 20. junija 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

USTAVNO SODIŠČE
2649. Odločba o oceni ustavnosti zakona o

centralnem registru prebivalstva

Ustavno sodišče je v postopku, začetem na pobudo
dr. Janeza Peklenika iz Ljubljane, na seji dne 23. maja 2002

o d l o č i l o:

Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list
RS, št. 1/99) ni v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik, ki svoj pravni interes utemeljuje z dej-

stvom, da izpodbijani zakon ureja tudi vprašanja zbiranja in
uvrščanja v registru in dostopnosti podatkov o njem kot
državljanu, predlaga razveljavitev zakona o centralnem re-
gistru prebivalstva (v nadaljevanju: ZCRP) v celoti, ker je vanj
neizločljivo vgrajen pravni institut enotne matične številke
občana (EMŠO), ki ga zakon uvaja in ureja tako, da se na
EMŠO navezuje vrsta osebnih podatkov, to pa da nasprotu-
je človekovi pravici do varstva pravic zasebnosti in osebno-
stnih pravic (35. člen ustave) in pravici do varstva osebnih
podatkov (38. člen ustave).
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2. Ko utemeljuje svoj predlog, pobudnik ugotavlja, da
morajo na podlagi tega in drugih zakonov za posamezna
področja uporabljati EMŠO upravljalci mnogih zbirk podat-
kov, ki skupaj zajemajo vsa pomembna področja človekove-
ga življenja. Še poleg zakonsko ukazanih primerov pa da
zahtevajo od državljana EMŠO neupravičeno npr. tudi ban-
ke pri izdajanju kreditnih kartic in drugi. Ker pa je centralni
register prebivalstva v sestavu Ministrstva za notranje zade-
ve, minister tega resorja pa praviloma pripada določeni poli-
tični opciji ter je pripadnik ene od vladajočih strank, v sesta-
vu istega ministrstva pa je tudi policija, ocenjuje pobudnik,
da je nevarnost zlorabe podatkov, povezanih z EMŠO, za
boj zoper posameznika kot političnega nasprotnika preveli-
ka, še posebej v državi s tako malo demokratične tradicije,
kakršna je Slovenija. Drugi argument za razveljavitev ZCRP
vidi pobudnik v nevarnosti vdora v Centralni register prebi-
valstva (v nadaljevanju: CRP), ta nevarnost da z razvojem
računalniških mrež, npr. interneta, objektivno narašča. EM-
ŠO olajšuje nepooblaščenim, ki bi vdrli v CRP, pridobiti
popolno podobo o državljanu z vsemi obveznimi pa še drugi-
mi podatki o njem, ugotavlja pobudnik, ki tako stanje imenu-
je orwellovski sistem nadzora. Ne glede na določbe zakona
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 in
nasl. – v nadaljevanju: ZVOP) je po njegovem nemogoče
vzpostaviti trajen sistem varovanja, če so vsi podatki dose-
gljivi preko povezovalne številke EMŠO. Prav povezovalna
vloga in sposobnost EMŠO je torej tisto, kar po pobudniko-
vem prepričanju ogroža zasebnost in osebnostne pravice
državljana.

3. Pobudnik sam vidi po predlagani razveljavitvi ZCRP
pravo zakonodajno pot tako, da se registrska usmeritev (na
kateri izpodbijani zakon temelji in jo ureja) sicer obdrži, z njo
tudi EMŠO, vendar se njegova uporaba omeji na nekaj
skrbno izbranih področij, ki omogočajo kvaliteten pregled in
analize nad gibanjem prebivalstva, vse druge datoteke naj
vodijo organi, odgovorni za stanje na določenih področjih
delovanja; za primer navaja davčno službo, ki že sedaj ne
uporablja EMŠO, temveč le davčno številko. Ministrstvo za
notranje zadeve po mnenju pobudnika za opravljanje svojih
nalog ne potrebuje vseh podatkov, zbranih v CRP in poveza-
nih z EMŠO.

4. V teku pripravljalnega postopka, odgovarjajoč na
navedbe nasprotnega udeleženca in vlade, pobudnik med
drugim še zapiše, da velike države, kot so ZDA, Velika
Britanija in Nemčija, sicer poznajo osebne številke državlja-
nov, a ne v funkciji povezovalne identifikacijske številke,
kakor je to pri EMŠO, in da so Švedska in druge države, po
katerih je sistem CRP prevzet, “resnično demokratične dr-
žave, kjer se zakon zavestno in s prepričanjem tudi spoštuje
in izvaja”, obseg zbirk podatkov pa da je pri njih tako ome-
jen, da ne omogoča zlorabe. Trdi, da “tako popolnega me-
hanizma za nadzor državljanov s povezovalno številko EMŠO
nima nobena demokratična država”. Nazadnje opozori še na
odpore pri uvajanju enotnega zdravstvenega identifikatorja v
ZDA poleg enotne številke socialnega varstva, ki je doslej v
tej državi edini deloma opravljal vlogo osnovne identifikacij-
ske številke (Delo, 23. 6. 1998).

5. Državni zbor odgovarja, da je CRP za delovanje in
organiziranost javnega sektorja nepogrešljiv in bistveno pri-
speva k racionalnemu in hitrejšemu delovanju na mnogih
področjih dela državne uprave, koristi pa neposredno tudi
prebivalcem, saj omogoča hitrejše uveljavljanje njihovih pra-
vic. EMŠO pa da je po eni strani kot identifikacijska številka
posameznika za registrsko organiziranost javnega sektorja
nujno potrebna, po drugi pa kot eden od osebnih podatkov
hkrati z drugimi varovana z varovalnim sistemom, ki ga dolo-
ča ZCRP. Opozarja na vlogo EMŠO kot sredstva za varstvo

zasebnosti in osebnostnih pravic osebe, ki zmanjšuje število
nehotenih napak in preprečuje hotene napake ter omogoča
ažurnost podatkov v zbirkah. Pobudnikove trditve o dostopu
policije do osebnih podatkov v CRP pa zavrača, saj je uprav-
ljalec CRP Urad za upravne in notranje zadeve v okviru
Ministrstva za notranje zadeve in ima Policija do podatkov v
njem dostop le toliko in tako, kot to določa zakon o policiji
(Uradni list RS, št. 49/98 – v nadaljevanju: ZPol).

6. Vlada v svojem mnenju, ki mu dodaja obširno pojas-
njevalno in primerjalno gradivo, nasprotuje trditvi, da EMŠO
ogroža zasebnost in osebnostne pravice prebivalca, in zatr-
juje, da ga je treba razumeti celo kot sredstvo za varovanje
teh pravic, saj bistveno zmanjšuje možnost napačne identifi-
kacije osebe. Opozarja na celoten sistem varstva podatkov,
ki se na podlagi zakona zbirajo za javne potrebe, in na
neobveznost ter zakonsko omejevanje možnosti uporabe
EMŠO zunaj uzakonjenega kroga. Izpodbijani zakon v celo-
ti, tudi glede EMŠO, da je med drugim popolnoma usklajen
z zahtevami Konvencije o varstvu posameznikov glede na
avtomatsko obdelavo podatkov (Uradni list RS, št. 11/94,
MP, št. 3/94 – v nadaljevanju: MKVOP). Sklicuje se tudi na
priloženo ekspertno mnenje, ki ga je naročilo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, podpisal pa dr. Borut B. Lavrenčič,
in ki ugotavlja, da je EMŠO pri zavarovanju osebnih podat-
kov nepomembna. Še posebej vlada v svojem mnenju opo-
zarja na sistem zaščite pred nepooblaščenim pristopom k
podatkovnim zbirkam in nadzora nad dostopom, pri čemer
ugotavlja, da je “nevarnost zlorabe osebnih podatkov enaka
tako za EMŠO kot za druge osebne podatke”. Razloge,
zaradi katerih je CRP umeščen v Ministrstvo za notranje
zadeve, pa pojasnjuje vlada takole: “CRP je administrativna,
z zakonom določena zbirka osebnih podatkov, katere fun-
kcije so administrativne, zato je prav, da CRP upravlja mini-
strstvo, ki je upravljalec tudi drugih registrov in evidenc s
področja stanja in gibanja prebivalstva.” Znotraj MNZ pa da
je upravljalec CRP Urad za upravne notranje zadeve in ne
policija; slednja da ima pravico pridobivati podatke iz CRP le
kot eden uporabnikov in le ob pogojih in omejitvah, ki jih
določa ZPol. Svoje mnenje sklepa vlada z ugotovitvijo, da
izpodbijanje ustavnosti EMŠO pomeni izpodbijanje celotne
registrske organiziranosti javnega sektorja, ki je prinesla
veliko racionalizacije v delu javne uprave. Zamenjava EMŠO
da bi prinesla veliko narodnogospodarsko škodo, ker bi
zahtevala spremembe, ki bi zadevale tudi vseh 2 800 000
registriranih oseb, z ukinitvijo EMŠO pa ne bi dosegli niče-
sar, “saj ni pomembno, kakšno identifikacijo za osebe upo-
rabljamo ali kakšen identifikator za podatkovne baze je ključ
za dostop do podatkov v računalniških zbirkah podatkov”.

7. Gradivo, ki ga je kot prilogo svojemu mnenju pripra-
vila vlada, pojasni, da sega odločitev o “registrski usmeritvi”,
katere neločljivi in nepogrešljivi del je EMŠO, vsaj v sedem-
deseta leta prejšnjega stoletja in da je uveljavljanje in razvoj
registrske organiziranosti javnega sektorja velik strokovni
projekt, a tudi velika investicija, ki še ni dokončana. Za
usmeritev se je Slovenija, sprva še v okviru bivše SFRJ,
ogrela oziroma odločila po vzoru skandinavskih držav ter
Belgije in Luksemburga zaradi dobrih rezultatov, ki jih dose-
gajo tam, in zaradi splošnih pozitivnih ocen mednarodne
stroke zanjo. Tiste države, ki enotne identifikacijske številke
nimajo, si skušajo pomagati v tej smeri z razširjeno uporabo
delnih identifikacijskih številk, npr. socialnih. Tudi slovenski
model CRP da si je v mednarodnih strokovnih krogih že
pridobil ugled. Upravljanje CRP, ki je bil prej v okviru držav-
ne statistike, je zakonodajalec prenesel na MNZ zato, ker se
je sčasoma pokazalo, da register pretežno služi administra-
tivnim nalogam, ne potrebam statističnih raziskav, to mini-
strstvo pa je že pred tem bilo “pomemben akter registrskega
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funkcioniranja države”. Gradivo daje pregled strukture in
široke uzakonjene uporabnosti osebnih identifikacijskih šte-
vilk v primerljivih državah (tudi v Islandiji in na Madžarskem).
EMŠO predstavlja kot povezovalni element za posredovanje
podatkov od neposrednih virov, kjer se prvič (neposredno)
zabeležijo, do uzakonjenih uporabnikov. Gradivo vlade po-
jasnjuje strokovne razloge za prenos upravljanja CRP od
statistike na notranjo upravo (za prvo je eno od načel “stati-
stična zaupnost” v pomenu, da morajo biti njeni podatki,
čeprav osebno pridobljeni, “razosebljeni”, druga pa potre-
buje podatke o osebah), izvedbo tega prenosa in organiza-
cijsko shemo ter zakonsko ureditev, zaradi katere da podat-
ki CRP niso po preselitvi nič bolj in drugače dostopni policiji,
kot bi bili sicer. Za prenos, v katerem so tudi v parlamentu
potekale vsestranske razprave, med drugim v smeri pobu-
dnikovih pomislekov, da govori tudi primerjava z ureditvijo v
drugih državah. Sklicujoč se na ekspertizo dr. Lavrenčiča, ki
ugotavlja, da je EMŠO za zavarovanje osebnih podatkov
nepomemben, gradivo izpeljuje, da ukinitev EMŠO ne bi
prispevala k večjemu zavarovanju podatkovnih baz, še zme-
raj bi bile enako podvržene nevarnosti zlorabe, nastala pa bi
tudi zmeda. Pojasnjuje, da imajo dostop do podatkov CRP
izključno delavci Oddelka za CRP, uporabniki pa le pravico
te podatke prejemati na podlagi dopisa ali pogodbe, teh
podatkov pa ne posredujejo preko interneta, ker ocenjujejo,
da zavarovanje osebnih podatkov na tem mediju še ni zado-
voljivo, končuje gradivo.

8. Gradivu vlade je priloženo še ekspertno mnenje dr.
Boruta B. Lavrenčiča, nastalo na pobudo Ministrstva za
znanost. V njem si zastavlja vprašanje, ali EMŠO oziroma
podoben identifikacijski znak preprečuje zavarovanje ose-
bnih podatkov; odgovarja pa, da je tak znak pri zavarovanju
osebnih podatkov nepomemben, ker sam po sebi niti ne
povečuje niti ne zmanjšuje varnosti baz osebnih podatkov.
Ukinitev bi po njegovem povzročila precejšnjo narodnogo-
spodarsko škodo, a bi v ničemer ne vodila k večjemu zava-
rovanju baz osebnih podatkov; vodila bi le k vpeljavi množi-
ce “zasebnih” EMŠO. Avtor nasprotno predlaga, naj zako-
nodajalec po možnosti prisili ustanove k uporabi enotne
EMŠO. Krepitev varnosti podatkov po tehnični plati vidi v
uporabi sodobnih metod kriptografije, sicer pa še v vzposta-
vitvi javne službe elektronskega notariata.

B)–I
9. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevan-
ju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločbo o stvari sami.

10. Varstvo zbranih osebnih podatkov zagotavlja usta-
va v 38. členu. Ta človekova pravica je v primerjavi s pravico
do varstva zasebnosti, vsebovano v 35. členu ustave, na
katerega se pobudnik tudi sklicuje, konkretnejša in special-
nejša, hkrati pa v celoti zajema vsebine, za katere v pobudi
gre. Pomeni, da je kršitev varstva osebnih podatkov vseka-
kor tudi ena od oblik kršitve človekove zasebnosti, ki pa jo
ustava zaradi pomena in posebnosti pravice do varstva ose-
bnih podatkov obravnava posebej. V obravnavani zadevi je
torej treba presoditi predvsem, ali je izpodbijani zakon v
neskladju z 38. členom ustave. Ustava prepoveduje upora-
bo zbranih podatkov v nasprotju z namenom zbiranja, daje
posamezniku pravico seznaniti se z zbranimi podatki o njem
in zagotavlja sodno varstvo ob zlorabi zbranih podatkov.
Ureditev zbiranja in obdelovanja ter namena uporabe, a
hkrati nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov nalaga in
prepušča zakonu. Ustavno sodišče sicer ne izključuje, da bi
povezovalna vloga EMŠO, ki je predmet pobudnikovih očit-
kov, lahko pripeljala tudi do kršitve pravice do zasebnosti

(35. člen ustave), ki sicer ne bi ali vsaj ne bi neposredno
pomenila tudi kršitve varstva osebnih podatkov.

11. Že iz določb 38. člena ustave je mogoče razbrati,
da je zbiranje osebnih podatkov dejavnost oziroma delova-
nje, ki jo ustava predvideva (in je samo po sebi v skladu z
ustavo); hkrati pa, da je s slehernim zbiranjem osebnih po-
datkov povezana nevarnost njihovega zlorabljanja; zloraba
pa je vsaka uporaba zbranih osebnih podatkov, ki ni v skladu
(temveč je v nasprotju) z namenom njihovega zbiranja. Taka
zloraba je kršitev človekove pravice do varstva osebnih po-
datkov. Ker se nevarnost zlorabe neizogibno pojavlja hkrati z
dejstvom zbiranja, obdelovanja in uporabe osebnih podat-
kov, med drugim že ustava zagotavlja vsakomur pravico do
sodnega varstva ob zlorabi, kar je v ustavnih določbah izjema.

12. Kot je že zapisano, nalaga ustava zakonodajalcu,
da z zakonom določi namen zbiranja osebnih podatkov.
Samó zbiranje in uporaba osebnih podatkov znotraj uzako-
njenega namena je torej v skladu z ustavo. Nalaga pa mu
tudi, da z zakonom uredi zbiranje in obdelovanje osebnih
podatkov in hkrati nadzor nad tem zbiranjem ter varstvo
tajnosti podatkov. Podrobnejših določb o tem, kako naj
bodo ta vprašanja urejena, ustava ne vsebuje.

13. Pomembno dopolnjujejo naloge zakonodajalca na
tem področju določbe MKVOP, ki jo je Državni zbor Repu-
blike Slovenije ratificiral in mora biti po drugem odstavku
153. člena ustave zakonska ureditev v skladu z njo. Namen
MKVOP je na ozemlju držav pogodbenic vsakomur zagotovi-
ti spoštovanje pravice do zasebnosti glede na avtomatsko
obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (1. člen
MKVOP). MKVOP med drugim narekuje (7. člen), da morajo
biti za zaščito osebnih podatkov, shranjenih v avtomatskih
zbirkah podatkov, zagotovljeni ustrezni varnostni ukrepi, s
katerimi se preprečuje naključno ali nepooblaščeno uniče-
nje podatkov ali njihova izguba kakor tudi nepooblaščen
pristop, obdelava ali širjenje teh podatkov.

14. V skladu z ustavnimi določbami in določbami
MKVOP ureja naša zakonodaja to področje v dveh osrednjih
zakonih, namreč v ZVOP in v izpodbijanem ZCRP, ter v nizu
področnih zakonov. S temi predpisi določa obseg in namen
zbiranja podatkov, predvsem znotraj javne uprave in javnih
služb, ureja način in pravila zbiranja, pri čemer namenja, ko
gre za potrebe javne uprave, osrednje in povezujoče mesto
CRP, v njem pa je EMŠO eden od obveznih osebnih podat-
kov in hkrati instrument povezovanja podatkovnih baz.

15. Omenjena zakonodaja ureja hkrati varstvo (zbiranih
oziroma zbranih) osebnih podatkov. Z njim “se preprečujejo
nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika
pri obdelavi osebnih podatkov, varovanju zbirk osebnih po-
datkov in uporabi le-teh” (1. člen ZVOP). Posredovanje po-
datkov v načelu omejuje na zaprt krog z zakonom poobla-
ščenih uporabnikov. Zagotavlja trajno evidentiranje sleher-
nega posredovanja podatkov (po vsebini, naslovu, pravni
podlagi). Še posebej strogo varuje občutljivejše podatke (o
narodnosti, rasi, prepričanju, boleznih, spolnem življenju) in
prenos takih podatkov. Narekuje organizacijo, logične te-
hnične postopke in ukrepe, ki preprečujejo med drugim
nepooblaščeno spreminjanje ali obdelavo podatkov. Ukazu-
je kataloški pregled zbirk osebnih podatkov. Zagotavlja po-
samezniku dostop do zbranih osebnih podatkov o njem in
učinkovito pobudo za odstranjevanje napak v teh podatkih.
Konkretizira posameznikovo pravico do sodnega varstva v
primeru kršenja človekovih pravic. Ureja inšpekcijsko nad-
zorstvo nad izvajanjem zakonskih določb in spremljanje nji-
hovega izvrševanja po organu zakonodajalca. Določa kazni
za kršitev takih zakonskih določb.

16. Vse, kar je opisano v točkah 9 do 15 obrazložitve
te odločbe, je moralo imeti ustavno sodišče pred očmi, ne



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 21. 6. 2002 / Stran 5625

zato, ker bi pobudnik izpodbijal ustavnost zbiranja osebnih
podatkov samega po sebi, pač pa zato, ker predlaga razve-
ljavitev celotnega ZCRP.

B)–II
17. Že v odločbi št. U-I-238/99 z dne 9. 11. 2001

(Uradni list RS, št. 113/00) je ustavno sodišče ugotovilo, da
je vsako zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov poseg v
ustavno pravico do varstva osebnih podatkov. V skladu z
ustaljeno ustavnosodno metodo je zato preizkusilo, ali so
posamezni od podatkov, katerih zbiranje določa omenjeni
zakon, za ustavno dopusten namen potrebni in je tedaj njiho-
vo zbiranje dopusten poseg v pravico do varovanja osebnih
podatkov; določbe o zbiranju tistih podatkov, ki takega preiz-
kusa niso prestali, je razveljavilo. Pri tem je izhajalo iz predpo-
stavke, da zbiranje osebnih podatkov ni že samo po sebi
nedopusten poseg, saj ga ustava v določbah 38. člena pred-
videva in narekuje; gre torej za eno od tistih omejitev iz tretje-
ga odstavka 15. člena ustave, ki jih določa že ustava.

18. Pobudnik v svojih navedbah sicer omenja, da CRP
zbira preveč ali zelo veliko podatkov, po njegovem naj bi jih
bilo v bodoči novi ureditvi manj. Vendar ne izpodbija nobene
zakonske določbe zaradi tega, ker da podatek, ki ga uzako-
nja, ni potreben; tega ne očita niti določbam o EMŠO,
kolikor je tudi ta eden od zbiranih (in zbirnih) osebnih podat-
kov. Zato podoben preizkus kot v prej omenjeni zadevi ne
prihaja v poštev.

19. Obravnavani primer je v ustavnosodni praksi pose-
ben. Kar je treba tehtati tokrat, je na eni strani celoten
sistem zbiranja, obdelovanja in uporabe a tudi varstva tajno-
sti zbranih osebnih podatkov, ki ga pobudnik izpodbija iz-
recno kot celoto, ko predlaga razveljavitev ZCRP, s tem pa
izraža tudi nezaupnico ZVOP. Na drugi strani tehtanja ni
prizadeta človekova pravica (varstvo osebnih podatkov), tem-
več zatrjevana nevarnost, da bi do kršitve utegnilo priti. Pri
tem, kar je prav tako izjemno, pobudnik povečane nevarno-
sti ne očita niti celotnemu sistemu ureditve, čeprav ga izpod-
bija, niti posameznim zakonskim določbam, temveč enemu
od učinkov (namreč povezovalnosti) enega od členov tega
sistema (namreč EMŠO).

20. Tako postavljena pobuda po presoji ustavnega so-
dišča ni vnaprej neutemeljena ali celo nedovoljena.

21. Da bi bila taka pobuda uspešna, bi se najprej
moralo z navedbami in dokazovanji pobudnika ter z njegovi-
mi prerekanji nasprotnih trditev in dokazov nasprotnega ude-
leženca pokazati, da gre zares za uzakonjeno stanje pove-
čane nevarnosti kršitev človekove pravice. Ta nevarnost in
njeno povečanje bi morala biti (zaradi očitno zajetnih posle-
dic, ki bi jih prinesla opustitev celotnega sistema) vsaj znat-
na in tehtna. Dalje bi se moralo izkazati, da tako povečani
nevarnosti ni mogoče kljubovati bodisi z doslednim uveljav-
ljanjem varnostnih mehanizmov in postopkov, ki so – v skla-
du z določbami 38. člena ustave – sestavni del izpodbijane-
ga sistema, bodisi z ustreznimi zakonodajnimi sprememba-
mi ali dopolnitvami tega sistema. Šele če bi se izkazalo, da
to ni mogoče, bi moralo ustavno sodišče pretehtati, ali var-
stvo osebnih podatkov terja in upravičuje razveljavitev celot-
nega sistema; pri tem bi moralo upoštevati tudi težo gmotnih
in organizacijskih, neposrednih in posrednih posledic razve-
ljavitve sistema in njegove nadomestitve z drugim, pa tudi,
ali bo s primernim drugim sistemom mogoče nevarnosti
kršitev iste človekove pravice odpraviti ali vsaj bistveno zma-
njšati, in koliko bi morda novi sistem v primerjavi z izpodbija-
nim prikrajšal javni interes in tako posredno ali pa tudi nepo-
sredno druge interese posameznikov.

22. Ko je pretehtalo zatrjevanja, prerekanja in dokazo-
vanja obeh strani v ustavnosodnem postopku, ugotavlja

ustavno sodišče, da se zatrjevana povečana nevarnost krši-
tve človekove pravice do varstva osebnih podatkov, ki bi
izvirala iz povezovalne vloge in lastnosti EMŠO, ni pokazala.
Zanjo predvsem ni strokovne utemeljitve. Nasprotno, ustav-
no sodišče prepriča ekspertiza, ki jo je prispeval nasprotni
udeleženec, pobudnik pa ni sporočil pomislekov glede mo-
rebitne pristranosti ali strokovne neusposobljenosti njenega
avtorja; njena ugotovitev je, da EMŠO s svojo povezovalno
vlogo ne povečuje nevarnosti za zlorabo zbranih podatkov.
Pobudnik se s tako končno ugotovitvijo očitno ne strinja, ne
navaja pa, v čem bi bila njena zmotnost. Pobudnik dalje niti
ne navaja, da bi se kršitev pravice iz 38. člena ustave,
povzročena od povezovalne vloge EMŠO, pripetila njemu,
niti da bi se pripetila komu drugemu. EMŠO je pri nas
uzakonjen že od 1980 (Zakon o enotni matični številki obča-
nov, Uradni list RS, št. 1/80). Če bi torej bila nevarnost, ki
jo zatrjuje pobudnik, količkaj realna, bi se morala v tem času
potrditi tudi v primerih sodnega varstva, ki ga posebej zago-
tavlja ustava (tretji odstavek 38. člena ustave), obstajalo pa
je tudi že prej. Nasprotni udeleženec trdi, da takih primerov
ni bilo, tudi pregled sodne prakse in poizvedbe pri pristojnih
sodiščih in uradna poizvedba pri pristojnem Ministrstvu za
pravosodje, ki zbira informacije o primerih zatrjevanih kršitev
ZCRP ali postopkih, sproženih zaradi tega, niso dale dru-
gačnih ugotovitev. Za povečano nevarnost kršitve tudi nika-
kor ne govori dejstvo, da so se za enak sistem osrednjega
zbiranja osebnih podatkov za potrebe javne uprave, z enako
vlogo EMŠO, odločile primerljive države, po katerih ga je
naš zakonodajalec povzel, in da ga mednarodna strokovna
javnost šteje za priporočljivega. Pritrditi je treba pobudniku,
da gre za države z bogato demokratično tradicijo. Zato pa se
je toliko bolj mogoče zanesti na njihovo občutljivost za var-
stvo osebnih podatkov. V teh državah imajo z uporabo ena-
ke enotne matične številke občana že daljšo izkušnjo, a je
ne opuščajo in tudi ne problematizirajo. To kaže, da EMŠO
ne deluje ogrožajoče, kot zatrjuje pobuda. Uvajanje “enot-
nega zdravstvenega identifikatorja” v ZDA, na katerega spo-
minja pobudnik, po presoji ustavnega sodišča kaže pred-
vsem na to, da države, ki zaradi drugačne tradicije nimajo
enotnega povezujočega identifikatorja, kakršen je EMŠO,
čutijo potrebo po vsaj delnem vzpostavljanju ali nadomestitvi
takega identifikatorja, kakor to v svojih navedbah pojasnjuje
tudi nasprotni udeleženec.

23. Pobudnik ponudi kot edino neposredno podkrepi-
tev svojih očitkov ZCRP primere, ko nepooblaščene institu-
cije skušajo pridobivati EMŠO v razmerjih s posamezniki.
Prav v takih primerih bi lahko šlo za kršitev človekove pravice
iz 35. člena ustave, ki ne bi bila hkrati kršitev varstva ose-
bnih podatkov. Toda tako uporabo EMŠO lahko posamez-
nik zavrne na podlagi določb izpodbijanega zakona (tretji
odstavek 9. člena ZCRP). Zato se omenjeni primeri ne
nanašajo na vprašanje izpodbijanja tega zakona, temveč
govore kvečjemu o nezakonitostih oziroma nepravilnostih v
praksi.

24. Že iz vsebine določbe 38. člena ustave: iz katego-
ričnosti zagotovila o varstvu osebnih podatkov, hkratnosti te
določbe z določbami o zbiranju osebnih podatkov, ustavne
prepovedi uporabe v nasprotju z namenom, določitve zako-
na kot edinega pravnega akta, s katerim je dovoljeno urejati
ravnanje z osebnimi podatki, zagotovila o pravici do seznani-
tve z lastnimi zbranimi podatki in poudarka o pravici do
sodnega varstva ob zlorabi teh podatkov – izhaja, da mora
biti tudi ustavno sodišče pri presoji ustavnosti zakonov, ki to
občutljivo področje urejajo, natančno in strogo. To brez
dvoma velja tudi v primerih morebitnega izpodbijanja ZCRP.
V obravnavanem primeru pa pobudniku po vsem obrazlože-
nem ni mogoče pritrditi, da bi bil ta zakon zaradi tistega, kar
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mu očita, v neskladju z ustavo. Pobuda glede na svojo
vsebino tudi ne daje priložnosti, da bi ustavno sodišče mor-
da po pooblastilu iz 30. člena ZUstS ocenjevalo ustavnost
posameznih vsebinsko vezanih določb ZCRP.

25. Dejstva, da je upravljalec CRP ministrstvo, pristoj-
no za notranje zadeve, kar je vsebina 4. člena CRP, pobu-
dnik ne izpodbija izrecno in posebej; uporablja ga kot ute-
meljitev za zatrjevano nevarnost zlorabe osebnih podatkov,
in to zato, ker je v sestavi Ministrstva za notranje zadeve tudi
Policija. Toda ne glede na to, ali in koliko omenjena organi-
zacijska okoliščina vpliva na možnost zlorabe EMŠO in sploh
podatkov v CRP pri policiji, presoje skladnosti neke pravne
ureditve z ustavo ni mogoče graditi na predpostavki, da
bodo republiški upravni organi ravnali in delovali nezakonito.
Umestitev CRP v sklop Ministrstva za notranje zadeve zaradi
celote upravnih nalog, za katere je ta upravni organ pristo-
jen, sama po sebi ne vzbuja pomislekov. Ker pobudnik v
zvezi s to umestitvijo zatrjuje prav nevarnost zlorabe podat-
kov po policijskih organih, morda ni odveč spomniti na četrti
odstavek 8. člena ZVOP, po katerem pri pridobivanju ose-
bnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov s področja javne
varnosti, državne varnosti, obrambe države, pravosodja in
zdravja ni dovoljena uporaba istega povezovalnega znaka,
torej EMŠO. Ob morebitni razlagi, da ta zakonska prepoved
za CRP ne velja, bi bila vsekakor na mestu ustavnosodna
presoja, ali ne gre za nedopusten poseg v pravico do varno-
sti osebnih podatkov.

C)
26. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

21. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-
Lukić ter sodnica in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Franc
Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo s šestimi glaso-
vi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Ribičič in Ude, ki
sta dala odklonilni ločeni mnenji.

Št. U-I-69/99-27
Ljubljana, dne 23. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2650. Odločba o ugotovitvi, da – prvi odstavek
134. člena in prvi odstavek 135. člena zakona o
varnosti cestnega prometa nista v neskladju z
ustavo; – je zakon o varnosti cestnega prometa
v neskladju z ustavo, ker ni uredil zamenjave
vozniških dovoljenj, katerih imetniki so
državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so
imeli do 25. 6. 1991 na območju Republike
Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in so od
tega dne dalje v Republiki Sloveniji tudi
dejansko živeli

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudi Blagoja Mikovića iz Ljubljane in Mesuda
Vučkića iz Ljubljane, na seji 23. maja 2002

o d l o č i l o:

1. Prvi odstavek 134. člena in prvi odstavek 135.
člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 30/98 in 61/00) nista v neskladju z ustavo.

2. Zakon o varnosti cestnega prometa je v neskladju z
ustavo, ker ni uredil zamenjave vozniških dovoljenj, katerih

imetniki so državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so
imeli do 25. 6. 1991 na območju Republike Slovenije pri-
javljeno stalno prebivališče in so od tega dne dalje v Repu-
bliki Sloveniji tudi dejansko živeli.

3. Ugotovljeno neskladnost iz 2. točke je zakonodaja-
lec dolžan odpraviti v roku šestih mesecev od objave te
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. Do odprave ugotovljene neskladnosti imajo pravico
voziti v Republiki Sloveniji motorna vozila tistih kategorij, ki
jih imajo pravico voziti po veljavnem ali neveljavnem vozni-
škem dovoljenju:

– državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so na
podlagi zakona o urejanju statusa državljanov drugih repu-
blik naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 61/99 in 64/01) pridobili dovoljenje za stalno
prebivanje in

– državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so na
podlagi zakona iz prejšnje alinee vložili prošnjo za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje, pa o njej še ni pravnomočno
odločeno.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-119/99 z dne

15. 2. 2001 pobudo Blagoja Mikovića za začetek postopka
za oceno ustavnosti šestega odstavka 124. člena in petega
odstavka 135. člena zakona o varnosti cestnega prometa (v
nadaljevanju: ZVCP) zavrnilo. Ugotovilo je, da so pobudni-
kovi razlogi za izpodbijanje navedenih določb očitno neute-
meljeni. Sprejelo pa je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti prvega odstavka 134. člena in prvega
odstavka 135. člena ZVCP. V nadaljnjem postopku naj bi
presodilo, ali so utemeljene pobudnikove navedbe, da kot
državljan druge države, naslednice nekdanje SFRJ, po osa-
mosvojitvi Republike Slovenije ni mogel zamenjati jugoslo-
vanskega vozniškega dovoljenja za slovenskega zaradi ro-
kov, določenih v izpodbijanih določbah ZVCP. Pobudnik
namreč dne 11. 5. 1999 pri pristojnem organu v Ljubljani ni
mogel zamenjati vožniškega dovoljenja, izdanega v Čačku,
za slovenskega, ker naj bi zamudil enoletni rok za zamenja-
vo. Pobudnik meni, da bi morali državni organi obveščati
posameznike o novi zakonski ureditvi in da pravica do zame-
njave vozniškega dovoljenja ne bi smela biti vezana na rok.
Izpodbijane določbe ZVCP, ki naj bi mu to preprečevale, naj
bi bile v nasprotju z 8., s 13., s 14., z 18., s 34. in s 35.
členom ustave.

2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega odstavka 135. člena ZVCP je vložil tudi Mesud
Vučkić. Navaja, da je državljan Republike Slovenije in da je
bila njegova vloga za zamenjavo tujega vozniškega dovolje-
nja, izdanega v Franciji dne 8. 6. 1976, za vožnjo motornih
vozil kategorije A in B za slovensko vozniško dovoljenje
zavrnjena, ker naj bi zamudil materialni rok za njegovo zame-
njavo, določen v ZVCP. Tudi njegova pritožba je bila zavrnje-
na kot neutemeljena. Po pobudnikovem mnenju 135. člen
ZVCP v nasprotju s 14. in s 15. členom ustave omejuje
njegove pravice in svoboščine. Vozniško dovoljenje naj bi
potrjevalo pridobljeno znanje in naj bi bilo pogoj za aktivno
vožnjo v cestnem prometu ne glede na to, v kateri državi je
pridobljeno. Po pobudnikovem mnenju zakon ne more ome-
jiti zamenjave vozniškega dovoljenja in ne more zahtevati
ponovnega opravljanja vozniškega izpita, če imetnik tujega
vozniškega dovoljenja ni zahteval zamenjave v določenem
roku. Pobudi prilaga odločbo Upravne enota Ljubljana št.
02/06-3-S-22604-3532/99 z dne 21. 12. 1999, s katero
je bila pobudnikova vloga za zamenjavo tujega vozniškega
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dovoljenja za slovensko dovoljenje zavržena, in odločbo
Ministrstva za notranje zadeve št. 0302-13/10-226/20-
2000 z dne 23. 8. 2000, s katero je bila njegova pritožba
zoper odločbo prve stopnje zavrnjena.

3. Državni zbor v odgovoru na pobudo zatrjuje, da
navedbe niso utemeljene. ZVCP naj bi obveznost zamenjave
tujega vozniškega dovoljenja za domače določil enako za
tujce in za državljane Republike Slovenije. Obveznosti Re-
publike Slovenije iz mednarodnih pogodb naj ne bi bile
kršene. Podobna ureditev naj bi bila uveljavljena tudi v dru-
gih evropskih državah.

4. Vlada meni, da očitki o kršitvi ustave niso utemeljeni.
Navaja, da poznajo podobno ureditev v drugih evropskih
državah. Zahodnoevropske države in večina srednjeevrop-
skih naj bi določale rok za zamenjavo tujega vozniškega
dovoljenja. Države članice Evropske skupnosti naj bi zame-
njevale le vozniška dovoljenja nekaterih držav. V vseh evrop-
skih državah naj bi bila predpisana tudi obveznost vrnitve
zamenjanega vozniškega dovoljenja. Vlada poudarja, da gle-
de zamenjave tujih vozniških dovoljenj državljanov drugih
republik nekdanje SFRJ teče enoletni rok od dneva pridobi-
tve prvega dovoljenja (začasnega ali stalnega) za prebivanje;
če pa so na dan uveljavitve ZVCP že imeli dovoljenje za
prebivanje, se ta rok šteje od uveljavitve ZVCP, to je od 1. 5.
1998. Vlada meni, da je takšen rok primeren in razumen.

5. Pobudnik Blagoje Miković v zvezi z odgovorom Dr-
žavnega zbora in mnenjem vlade poudarja, da se tako Dr-
žavni zbor kot vlada nista opredelila glede njegove bistvene
navedbe, to je, da izpodbijani ZVCP krši človekove pravice,
ker obravnava položaj nekdanjih državljanov SFRJ in sedaj
državljanov novonastalih držav enako kot položaj tujcev nas-
ploh. Navaja, da jugoslovanskega vozniškega dovoljenja,
izdanega v Ljubljani, v letu 1992 ni mogel zamenjati za
slovenskega, ker takrat še ni imel urejenega prebivališča v
Republiki Sloveniji. Za novo vozniško dovoljenje je moral
zaprositi v svojem rojstnem kraju Čačku, kjer so mu izdali
vozniško dovoljenje na podlagi overjenih fotokopij komplet-
ne vozniške dokumentacije iz Ljubljane. Poudarja, da je
njegovo vozniško dovoljenje postalo v Republiki Sloveniji
“čez noč” neveljavno, kar pomeni, da je v primeru vožnje
motornega vozila lahko kaznovan z denarno kaznijo 15 000
SIT. Pobudnik tudi navaja, da bi Republika Slovenija morala
upoštevati večletno bivanje državljanov drugih republik SFRJ
v Republiki Sloveniji in da bi morala z zakonom urediti njiho-
ve pravice, pridobljene pred njeno osamosvojitvijo.

6. Glede na to, da je ustavno sodišče sprejelo pobudo
Blagoja Mikovića za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega odstavka 134. člena in petega odstavka 135. člena
ZVCP, je na podlagi 28. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) Državni
zbor ponovno pozvalo, naj odgovori na vprašanja, ki bodo
predmet obravnavanja v nadaljevanju: postopka. Državni zbor
na sprejem pobude ni odgovoril.

B)–I
7. Ustavno sodišče je pobudo Mesuda Vučkića spreje-

lo, jo zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo s
pobudo Blagoja Mikovića in glede na izpolnjene pogoje,
določene v četrtem odstavku 26. člena ZUstS, takoj nada-
ljevalo z odločanjem o stvari sami.

8. Ustavno sodišče je v sklepu o sprejemu pobude
opredelilo dve vprašanji, ki naj bi bili v nadaljevanju: postop-
ka predmet ustavnosodne presoje. Najprej naj bi presodilo,
ali je imel zakonodajalec zadosten razlog za določitev eno-
letnega roka za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za
slovensko vozniško dovoljenje. Presodilo naj bi, ali sta nave-
deni določbi, ki omejujeta zamenjavo veljavnega tujega voz-

niškega dovoljenja na eno leto od pričetka prebivanja v
Republiki Sloveniji, v skladu z načeli pravne države iz 2.
člena ustave. Poleg tega naj bi ustavno sodišče presodilo,
ali se izpodbijani določbi lahko uporabljata tudi za državljane
drugih republik nekdanje SFRJ, ki so po osamosvojitvi Re-
publike Slovenije dobili položaj tujcev, oziroma ali bi zakono-
dajalec moral glede zamenjave “jugoslovanskih” vozniških
dovoljenj državljanov drugih republik, ki niso postali državlja-
ni Republike Slovenije, sprejeti posebno ureditev.

9. Načela pravne države iz 2. člena ustave zahtevajo,
da zakonodajalec pri urejanju pravnih razmerij ne ravna arbi-
trarno, temveč morajo zakonsko ureditev upravičevati stvar-
ni razlogi, utemeljeni v prevladujočem in legitimnem javnem
interesu.

10. Zakonodajno gradivo (Poročevalec DZ, št. 5/95,
15/96, 20/06 in 36/97) ne vsebuje razlogov, na podlagi
katerih je bila sprejeta navedena pravna ureditev. Državni
zbor in vlada pa jih v odgovoru na pobudo tudi ne navajata. Iz
pojasnil Ministrstva za notranje zadeve z dne 18. 9. 2001 je
razvidno, da so določitev enoletnega roka za zamenjavo
pogojevali različni razlogi. Z zamenjavo tujih vozniških dovo-
ljenj za slovensko vozniško dovoljenje naj bi se pridobili
podatki o voznikih motornih vozil. Imetniki tujih vozniških
dovoljenj naj bi se s tem izenačili z imetniki slovenskih vozni-
ških dovoljenj glede pogojev za vožnjo motornih vozil in
glede kaznovanja zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov.
Določitev roka za zamenjavo tujih vozniških dovoljenj naj bi
tudi pomenila, da morajo tujci po preteku tega roka opravlja-
ti vozniški izpit v Republiki Sloveniji v skladu z njenimi pred-
pisi. Če rok ne bi bil določen, bi tujci po naselitvi v Republiki
Sloveniji lahko opravljali vozniški izpit v tujini, kjer naj bi bili
pogosto določeni milejši pogoji za njegovo opravljanje. Eden
od razlogov za izpodbijano ureditev naj bi bila tudi uskladitev
z ureditvami večine evropskih držav. Nadalje Ministrstvo za
notranje zadeve navaja, da ZVCP ni izrecno določil roka za
zamenjavo vozniškega dovoljenja za tiste tujce, ki so na dan
njegove uveljavitve že prebivali v Republiki Sloveniji. Vendar
poudarja, da je treba določbo prvega odstavka 135. člena
ZVCP razlagati tako, da je za državljane drugih republik ta
prekluzivni rok začel teči z dnem uveljavitve ZVCP, tj. 1. 5.
1998, in se iztekel 1. 5. 1999. Tako naj bi razlagalo izpod-
bijano določbo tudi Upravno sodišče v upravnih sporih zo-
per odločbe Ministrstva za notranje zadeve. Navaja, da je
bilo zamenjanih nekaj tisoč tujih vozniških dovoljenj.

11. Določba prvega odstavka 135. člena ZVCP ureja
zamenjavo tujih vozniških dovoljenj za slovenska vozniška
dovoljenja. Določa, da lahko tujec, ki prebiva v Republiki
Sloveniji več kot šest mesecev, in državljan Republike Slo-
venije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo z namenom
stalnega prebivanja, v enem letu od pričetka prebivanja za-
htevata zamenjavo veljavnega tujega vozniškega dovoljenja
za slovensko vozniško dovoljenje. V tem primeru se sloven-
sko vozniško dovoljenje izda brez opravljanja vozniškega
izpita za vožnjo motornih vozil tiste kategorije, ki jih imata
pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem. Kot je razvidno
iz navedene določbe, pridobitev slovenskega vozniškega
dovoljenja ni vezana na državljanstvo Republike Slovenije.
Vsakdo (slovenski državljan ali tujec) lahko pridobi sloven-
sko vozniško dovoljenje, če ima v Republiki Sloveniji stalno
prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev
(prvi odstavek 123. člena in 124. člen ZVCP). V državnem
interesu namreč je, da imajo vozniki motornih vozil, ki redno
in v največjem številu vozijo motorna vozila na njenem ozem-
lju, slovenska vozniška dovoljenja. Določene predpise s
področja varnosti cestnega prometa je mogoče uporabiti le
v primeru, če ima voznik motornega vozila slovensko vozni-
ško dovoljenje. Zoper voznika motornega vozila (tujca ali
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državljana Republike Slovenije), ki ima tuje vozniško dovo-
ljenje, ni mogoče uporabiti predpisov, ki veljajo za osebe s
slovenskim vozniškim dovoljenjem. Tako se v primeru, da
pride do prometnega prekrška ali storitve kaznivega dejanja
zoper varnost prometa, tujcu ali državljanu Republike Slove-
nije, ki imata tuje vozniško dovoljenje, ne morejo izreči dolo-
čene kazni ali varstveni ukrepi oziroma varnostni ukrepi, ker
se lahko z odločbami pristojnih organov poseže le v sloven-
ska vozniška dovoljenje, ne pa v tuja.1

12. V zvezi z navedbo prvega pobudnika, da ni nobe-
nega razloga, da se morajo tujci, ki stalno prebivajo v Repu-
bliki Sloveniji, odreči svojemu vozniškemu dovoljenju, ustav-
no sodišče poudarja, da imajo tujci na podlagi 13. člena
ustave praviloma enake pravice kot slovenski državljani. Po-
sledica njihovega enakopravnega položaja pa je tudi dol-
žnost, da morajo med bivanjem v Republiki Sloveniji spošto-
vati njen pravni red. Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99
– v nadaljevanju: – ZTuj-1), ki ureja bivanje tujcev v Republi-
ki Sloveniji, v drugem odstavku 4. člena določa, da mora
tujec spoštovati ustavo, zakone in druge splošne pravne
akte v Republiki Sloveniji ter se podrejati ukrepom pristojnih
državnih organov. Pravice in obveznosti tujcev, ki se nahaja-
jo na območju Republike Slovenije, so določene tudi v
drugih zakonih. Eden od teh zakonov je ZVCP, ki ureja
pravico voziti motorno vozilo na območju Republike Sloveni-
je. Prvi odstavek 134. člena ZVCP, ki daje tujcu, ki prebiva v
Republiki Sloveniji, pravico voziti motorno vozilo v Republiki
Sloveniji z veljavnim tujim vozniškim dovoljenjem, vendar
največ eno leto od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji.
Če tujec želi voziti motorno vozilo tudi po preteku enega
leta, mora pred iztekom enega leta zahtevati zamenjavo
veljavnega tujega vozniškega dovoljenja za slovensko vozni-
ško dovoljenje. V tem primeru pridobi tujec slovensko vozni-
ško dovoljenje brez opravljanja vozniškega izpita za vožnjo
motornih vozil.

13. Že navedeni razlogi v zadostni meri upravičujejo
ureditev, vsebovano v prvem odstavku 134. člena in prvem
odstavku 135. člena ZVCP. Zakonodajalec je tujcem, ki
prebivajo v Republiki Sloveniji, in državljanom Republike
Slovenije, ki se vrnejo iz tujine z namenom stalnega prebiva-
nja, določil primeren rok za zamenjavo njihovih vozniških
dovoljenj za slovensko dovoljenje. Rok enega leta je za tujce
usklajen tudi z določbami ZTuj-1, ki izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje omejuje na čas do enega leta. Za nadalj-
nje prebivanje mora tujec prositi za podaljšanje dovoljenja za
začasno prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja z
drugačnim namenom (30. člen ZTuj-1). Za pridobitev slo-
venskega vozniškega dovoljenja zakonodajalec ni predpi-
sal, razen že navedenega roka, nobenih drugih omejitev.
Kot je razvidno iz poročila Ministrstva za notranje zadeve,
izpodbijana ureditev ne pomeni odstopanja ali izjeme od
ureditev številnih drugih držav.2

14. Ker je imel zakonodajalec utemeljene stvarne raz-
loge za ureditev, vsebovano v prvem odstavku 134. člena in
prvem odstavku 135. člena ZVCP, je ustavno sodišče odlo-
čilo, da izpodbijani določbi nista v neskladju z načeli pravne
države iz 2. člena ustave (1. točka izreka).

15. Prav tako ni podana kršitev načela enakosti (drugi
odstavek 14. člena ustave). Kot je bilo že povedano v prej-
šnjih točkah obrazložitve, izpodbijana določba obravnava
enako vse osebe, ki v Republiki Sloveniji vozijo s tujim
vozniškim dovoljenjem. Navedbe, da izpodbijane določbe
pomenijo poseg v ustavne pravice in svoboščine, ki jih je
dopustno omejiti le v okviru 15. člena ustave, pa so neute-
meljene. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-213/98 z dne
16. 3. 2000 (Uradni list RS, št. 39/00 in OdlUS IX, 58)
sprejelo stališče, da vozniško dovoljenje daje le pravico

upravljati z nevarnim sredstvom v prometu, da ga ni mogoče
pravno enačiti z izobrazbo in da se posegi pristojnih držav-
nih organov v vozniško dovoljenje ne morejo šteti za posege
v pridobljeno pravico, ki bi uživala ustavno varstvo (glej toč-
ko 44 obrazložitve).

B)–II
16. Kljub zgoraj navedeni ugotovitvi pa se je v postop-

ku ustavnosodne presoje postavilo vprašanje skladnosti
ZVCP z ustavo (2. člen ustave), ker v prehodnih določbah
ne določa, kdaj začne teči rok za zamenjavo tujega vozni-
škega dovoljenja iz prvega odstavka 135. člena za tiste
osebe, ki so že pred uveljavitvijo ZVCP prebivale v Republiki
Sloveniji. Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da se je
v praksi navedeno vprašanje reševalo s pomočjo razlage
(pravne analogije) tako, da je za te osebe pričel teči enoletni
rok z dnem uveljavitve zakona, to je 1. 5. 1998.

17. Čeprav ZVCP ni izrecno določil, kdaj začne teči
enoletni rok za tiste tujce, ki so pridobili dovoljenje za prebi-
vanje pred uveljavitvijo ZVCP, in za tiste državljane Republi-
ke Slovenije, ki so se vrnili v domovino pred uveljavitvijo
ZVCP, ni mogoča drugačna razlaga kot da je ta rok v teh
primerih začel teči z dnem uveljavitve ZVCP. Razlaga, po
kateri navedena obveznost ne bi veljala za tiste tujce, ki so
prebivali v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo ZVCP, bi bila
v nasprotju z ustavo, saj bi povzročila neenakopravno obrav-
navanje tujcev. Ustavna zahteva je, da predpis začne veljati z
objavo oziroma petnajsti dan po objavi, če v njem ni drugače

1Na podlagi 29.a člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83 in nasl. – v nadaljevanju: – ZP) se kazenske točke v
cestnem prometu in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
lahko izrečejo vozniku motornega vozila, ki stori prekršek zoper
varnost cestnega prometa, ki ima veljavno vozniško dovoljenje,
izdano v Republiki Sloveniji. Člen 39 ZP določa, da se namesto
varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila storilcu
prekrška, ki ima tuje vozniško dovoljenje, izreče prepoved njegove
uporabe na ozemlju Republike Slovenije za čas od enega meseca
do enega leta. Po tretjem odstavku 39. člena kazenskega zakoni-
ka (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – KZ) kazni prepovedi vožnje
motornega vozila ni mogoče izreči osebi, ki ima tuje vozniško
dovoljenje; izreče se lahko le prepoved uporabe tega dovoljenja
na ozemlju Republike Slovenije, kar pomeni, da lahko tujec s tem
dovoljenjem vozi v tujini.

2 Poročilo Ministrstva za notranje zadeve št. 1344/06-
226/205-99 z dne 10. 4. 2002 navaja naslednje: “Po informaci-
jah, s katerimi razpolagamo, vse zahodnoevropske ter večina sred-
njeevropskih držav predpisujejo rok za zamenjavo tujega vozniške-
ga dovoljenja za nacionalno vozniško dovoljenje. Ta rok je običaj-
no eno leto po pričetku bivanja v državi, izjema pa je ZR Nemčija,
ki predpisuje enoletni rok za uporabo tujega vozniškega dovoljenje
ter triletni rok za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za nacio-
nalno vozniško dovoljenje. Države članice Evropske unije menjajo
za nacionalno vozniško dovoljenje le vozniška dovoljenja tistih
držav nečlanic, ki so navedena v odločbi Komisije Evropske unije
o ekvivalentnosti med določenimi kategorijami vozniških dovoljenj
št. Ustave 2000/275/EU z dne 21. 3. 2000, in tistih držav nečla-
nic, s katerimi imajo sklenjene dvostranske dogovore ali sporazu-
me. Republika Slovenija ima sklenjen tak sporazum z Republiko
Italijo, Francijo in Zvezno republiko Nemčijo, z Republiko Avstrijo
pa sicer takega dogovora nismo uspeli skleniti, vendar pa menjajo
naša vozniška dovoljenja za vse kategorije, razen kategorije A – …
Po poteku roka za zamenjavo v naštetih državah je mogoče prido-
biti veljavno nacionalno vozniško dovoljenje le na podlagi opravlje-
nega vozniškega izpita, ki se mora v takem primeru opraviti v
celoti. V ostalih državah, članicah EU, ki ne menjajo slovenskih
vozniških dovoljenj za nacionalno vozniško dovoljenje, se sme
veljavno vozniško dovoljenje uporabljati eno leto od pričetka biva-
nja v državi, nakar je treba pridobiti nacionalno vozniško dovoljenje
na podlagi opravljenega vozniškega izpita v celoti.“
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določeno (154. člen ustave). Kot je bilo že poudarjeno (9.
točka obrazložitve), mora tujec, ki prebiva v Republiki Slove-
niji, poznati pravni red, predvsem pa predpise, ki urejajo
njegov pravni položaj, njegove pravice in obveznosti. Tujec
se tako kot državljan Republike Slovenije ne more opraviče-
vati z nepoznavanjem pravnih predpisov. Kot je razvidno iz
odgovora Ministrstva za notranje zadeve, zamenjava tujih
vozniških dovoljenj za slovenska v praksi ni povzročala te-
žav, saj je bilo zamenjanih več tisoč tujih vozniških dovoljenj.
Zato ZVCP tudi s tega vidika ustavnosodne presoje ni v
neskladju z načelom pravne varnosti kot enim od načel
pravne države iz 2. člena ustave.

18. Glede na razloge, obrazložene v nadaljevanju: te
odločbe, pa se rok enega leta iz prvega odstavka 135.
člena ZVCP ne more uporabljati za državljane drugih repu-
blik nekdanje SFRJ, ki so imeli stalno prebivališče v Repu-
bliki Sloveniji in ki so na podlagi zakona o urejanju statusa
državljanov drugih republik naslednic nekdanje SFRJ v Re-
publiki Sloveniji (v nadaljevanju: ZUSDDD) pridobili dovolje-
nje za stalno prebivanje ali so zanj zaprosili, pa postopek še
ni končan (1. člen ZUSDDD).

B)–III
19. Ustavno sodišče je že obravnavalo pravno ureditev

posebnega položaja državljanov drugih republik nekdanje
SFRJ, ki so stalno prebivali v Republiki Sloveniji, in ki po
njeni osamosvojitvi niso pridobili njenega državljanstva. Pre-
sojalo je, ali je ustavnopravno dopustno, da se državljanom
drugih republik, ki niso zaprosili za slovensko državljanstvo
ali pa jim je bil sprejem zavrnjen, daje takoj pravni položaj
tujcev, oziroma ali njihov pravni položaj v Republiki Sloveniji
pred njeno osamosvojitvijo ne zahteva posebne prehodne
ureditve. Glede tega je ustavno sodišče sprejelo stališče v
odločbi št. U-I-284/94 z dne 4. 2. 1999 (Uradni list RS, št.
14/99 in OdlUS VIII, 22). Z njo je ugotovilo, da državljani
drugih republik nekdanje SFRJ, ki so na ozemlju Slovenije
imeli prijavljeno stalno prebivališče in so na območju Slove-
nije tudi dejansko živeli, predstavljajo posebno skupino oseb,
ki zahteva tudi posebno prehodno ureditev. Odločilo je, da
določbe takrat veljavnega zakona o tujcih (Uradni list RS, št.
1/91-I in nasl. – ZTuj) glede pridobitve stalnega prebivališča
ni mogoče uporabiti za državljane drugih republik in da mora
zakonodajalec pridobitev stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji za to skupino oseb urediti posebej. Na podlagi
navedene odločbe je bil izdan ZUSDDD, ki je določil pose-
bne pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje ne
glede na določbe ZTuj. V navedeni odločbi je ustavno sodi-
šče sprejelo tudi stališče, da je bil izbris državljanov drugih
republik, ki niso pridobili slovenskega državljanstva, iz regis-
tra prebivalcev nezakonit. Upravni organi in sodišča so vse
do navedene odločitve ustavnega sodišča štela, da je tem
osebam prenehalo stalno prebivališče na podlagi zakona in
jim niso priznavali pravic, ki so jih pridobili v Republiki Slove-
niji na podlagi dotedanjega stalnega prebivališča. Zato so
imele te osebe številne težave pri uveljavljanju tistih pravic, ki
so jih pridobile na podlagi stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji v času pred njeno osamosvojitvijo.

20. Ena od takšnih pravic, ki jo je bilo mogoče pridobiti
glede na stalno prebivališče, je bila tudi pravica do vožnje
motornega vozila – izdaja vozniškega dovoljenja. Urejala sta
jo “zvezni” zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ura-
dni list SFRJ, št. 50/88 in nasl. – v nadaljevanju: TZVCP) in
“republiški” zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list
SRS, št. 5/82 in nasl. – v nadaljevanju: ZVCP82), ki sta se v
skladu s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1 in nasl. – v nadaljevan-

ju: UZITUL) uporabljala do veljavnosti novega ZVCP, to je do
1. 5. 1998. Tako je TZVCP v drugem odstavku 173. člena
določal, da vozniško dovoljenje izda pristojni organ v repu-
bliki oziroma avtonomni pokrajini, na katere območju ima
oseba, ki se ji izda vozniško dovoljenje, stalno prebivališče.
V prvem odstavku 112. člena ZVCP82 je bilo določeno, da
vozniško dovoljenje izda (tudi podaljša) občinski upravni or-
gan za notranje zadeve, na območju katerega ima upraviče-
nec stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več
kot šest mesecev.

21. Odvisno od datuma izdaje oziroma podaljšanja
vozniškega dovoljenja je državljanom drugih republik veljav-
nost njihovih vozniških dovoljenj (med njimi tudi vozniških
dovoljenj, izdanih v Sloveniji) potekla različno. Hkrati z osa-
mosvojitvenimi akti je Republika Slovenija sprejela tudi no-
velo ZVCP82 (Uradni list RS, št. 1/91-1), s katero je bila
urejena zamenjava vozniških dovoljenj, izdanih na obrazcih,
predpisanih na podlagi pravilnika o obrazcu vozniškega do-
voljenja (Uradni list SFRJ, št. 74/89). Člen 6 navedene
novele je določal, da ostanejo vozniška dovoljenja, izdana
na navedenih obrazcih, v veljavi še tri leta po uveljavitvi
novele, to je do 30. 5. 1994.

22. Ker ZVCP82 ali kakšen drug zakon ni urejal njiho-
vega posebnega položaja v zvezi z veljavnostjo vozniških
dovoljenj, so državljani drugih republik lahko dosegli poda-
ljšanje vozniških dovoljenj, izdanih na podlagi predpisov prej-
šnje SFRJ, le, če so to uveljavljali v konkretnih upravnih in
sodnih postopkih. V zvezi z zamenjavo vozniškega dovolje-
nja je bila na ustavno sodišče vložena le ena ustavna prito-
žba, s katero je pritožnik izpodbijal stališče Vrhovnega sodi-
šča in pristojnih upravnih organov, da je bil izbris pritožnika
iz registra prebivalcev zakonit in da zamenjava jugoslovan-
skega vozniškega dovoljenja ni možna, ker v Republiki Slo-
veniji nima začasnega ali stalnega prebivališča. Ustavno so-
dišče je v skladu z odločbo št. U-I-284/94 odločilo, da je
upravna enota dolžna vpisati pritožnika v register stalnih
prebivalcev Republike Slovenije in mu za čas do sprejema
ZUSDDD oziroma do poteka v njem določenih rokov izdati
vozniško dovoljenje (odločba št. Up-333/96 z dne 1. 7.
1999, OdlUS VIII, 286). Državljani drugih republik nekdanje
SFRJ so se zaradi izbrisa njihovega stalnega prebivališča iz
registra prebivalcev in navedenega stališča sodišč in uprav-
nih organov znašli glede veljavnosti svojih vozniških dovo-
ljenj v različnih položajih, na katere je posebej opozoril Va-
ruh človekovih pravic v svojem petem rednem poročilu (Po-
ročevalec DZ, št. 32/2000, stran 42). Tako je npr. pobu-
dnik pred prenehanjem veljavnosti jugoslovanskega
vozniškega dovoljenja uspel pridobiti novo vozniško dovolje-
nje v državi svojega državljanstva.

23. Iz navedenega je razvidno, da bi državljani drugih
republik izdajo novega vozniškega dovoljenja v Republiki
Sloveniji lahko dosegli le z uveljavljanjem svojih pravic v
konkretnih postopkih (upravnem ali sodnem) in v primeru
neuspeha še v postopku ustavne pritožbe (glej odločbo št.
Up-336/98). Glede na stališče, ki ga je ustavno sodišče
sprejelo v odločbi št. U-I-284/94, da pravni položaj državlja-
nov drugih republik nekdanje SFRJ zahteva posebno prav-
no ureditev, bi ZVCP moral urejati pravni položaj navedenih
oseb različno in ne bi smel njihovega pravnega položaja
enačiti s tistimi tujci, ki niso bili državljani drugih republik
prejšnje SFRJ in so v Republiki Sloveniji prebivali na podlagi
dovoljenja za stalno prebivanje, izdanega na podlagi ZTuj.
Zato je ustavno sodišče ugotovilo, da je zaradi neurejenega
položaja državljanov drugih republik nekdanje SFRJ v zvezi z
izdajo novega vozniškega dovoljenja v prehodnem obdobju
kršeno načelo varstva zaupanja v pravo, ki je eno od načel
pravne države (2. člen ustave). Ker je njihov pravni položaj
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neurejen že dalj časa, in ker uskladitev ne zahteva obsežnej-
še dopolnitve ZVCP, je ustavno sodišče odločilo, da je treba
ugotovljeno neskladnost odpraviti v roku šestih mesecev (3.
točka izreka).

24. Glede na to, da državljani drugi republik nekdanje
SFRJ ne morejo uveljavljati pravice do zamenjave vozniške-
ga dovoljenja in voziti motornega vozila zaradi tega, ker
zakonodajalec ni uredil njihovega posebnega položaja po
osamosvojitvi Republike Slovenije, in ker to neurejeno sta-
nje traja že dalj časa in povzroča, da te osebe ne morejo
uveljavljati pravic, ki bi jih v skladu z ustavo morale imeti, je
ustavno sodišče določilo tudi način izvršitve odločbe (drugi
odstavek 40. člena ZUstS). Odločilo je, da imajo v času,
dokler zakonodajalec ne uredi pravnega položaja državlja-
nov drugih republik nekdanje SFRJ, glede zamenjave vozni-
ških dovoljenj za slovenska, osebe, določene v 4. točki
izreka, pravico voziti motorna vozila tistih kategorij, ki jih
imajo pravico voziti po svojem vozniškem dovoljenju, ne
glede na njegovo veljavnost. To pomeni, da je tem osebam
dovoljeno voziti z vozniškimi dovoljenji njihovega državljan-
stva ali z dovoljenji, izdanimi na podlagi prejšnjih predpisov
SFRJ. Teh oseb tudi ni mogoče kaznovati za kršitev iz prve-
ga odstavka 134. člena ZVCP.

C)
25. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

21. in 48. člena ter drugega odstavka 40. člena ZUstS v
sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnica
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Franc Testen in dr. Lojze
Ude. Odločbo je sprejelo soglasno. Pritrdilno ločeno mne-
nje je dal sodnik Fišer.

Št. U-I-119/99-30
Ljubljana, dne 23. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2651. Odločba o ugotovitvi, da 4. člen zakona o
denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo, če se
razlaga tako, da priznavanje statusa
upravičenca do denacionalizacije ni odvisno od
časa odvzema stavbnega zemljišča iz posesti, o
ugotovitvi, da določbe 9. točke 3. člena ter 31.
in 32. člen istega zakona niso v neskladju z
ustavo, če se razlagajo tako, kot je navedeno v
obrazložitvi te odločbe

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Zorana Milanoviča iz Ljubljane, na seji
dne 23. maja 2002

o d l o č i l o:

1. Člen 4 zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št.
27/91, 31/93, 65/98 in 66/00) ni v neskladju z ustavo, če
se razlaga tako, da priznavanje statusa upravičenca do de-
nacionalizacije ni odvisno od časa odvzema stavbnega zem-
ljišča iz posesti.

2. Določbe 9. točke 3. člena ter 31. in 32. člen
zakona o denacionalizaciji niso v neskladju z ustavo, če se
razlagajo tako, kot je navedeno v obrazložitvi te odločbe.

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5.
člena zakona o denacionalizaciji se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik navaja, da je vložil zahtevo za denacionali-

zacijo stavbnega zemljišča, ki je bilo nacionalizirano njegovi
pravni prednici Štefaniji Jerančič. Iz vloge in priložene odloč-
be Ministrstva za okolje in prostor, s katero je bila pobudni-
kova zahteva za denacionalizacijo zavrnjena, je razvidno, da
je bilo zemljišče leta 1958 nacionalizirano na podlagi zako-
na o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč
(Uradni list FLRJ, št. 52/58 – v nadaljevanju: ZNNZGZ)
Alojziju Jerančiču, ki je ob nacionalizaciji na zemljišču obdr-
žal pravico uporabe. Ta pravica je z dedovanjem leta 1959
prešla na pravno prednico pobudnika, njej pa je bila odvzeta
z odločbo z dne 20. 10. 1965.

2. Pobudnik izpodbija 9. točko 3. člena ter 4., 5., 31.
in 32. člen zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen)
predvsem zato, ker naj bi navedene določbe urejale le pri-
mere odvzema lastninske pravice in pravice uporabe bivše-
mu lastniku, ne pa tudi odvzema pravice uporabe, ki je na
podlagi kakršnegakoli pravnega naslova prešla na pravnega
naslednika. Meni, da so bili odvzemi zemljišč imetnikom
pravice uporabe, ki ob nacionalizaciji niso bili lastniki zem-
ljišč, enako krivični kot odvzemi prejšnjim lastnikom. Zato
naj ne bi bilo nikakršnega razloga za razlikovanje med od-
vzemi pravice uporabe prejšnjim lastnikom in odvzemi pravi-
ce uporabe pravnim naslednikom. Meni tudi, da je šele
odvzem pravice uporabe kot stvarne pravice pomenil podr-
žavljenje. To podržavljenje pa naj bi se odlagalo za čas,
dokler zemljišče ni bilo izročeno občini ali komu drugemu. V
zvezi s tem naj bi bila neustavna tudi časovna omejitev iz 4.
člena ZDen, ki omogoča vračanje podržavljenega premože-
nja le, če je bilo premoženje podržavljeno na podlagi predpi-
sov, izdanih do uveljavitve ustave SFRJ iz leta 1963. Ker naj
odškodnine za odvzeto pravico uporabe ne bi dosegale niti
30% vrednosti zemljišč, naj bi onemogočanje denacionali-
zacije na podlagi izpodbijanih določb ZDen pomenilo kršitev
načel pravne države iz 2. člena ustave, ki zagotavljajo ustav-
ne pravice iz 22., 25., 33. in 69. člena ustave.

B)–I
3. Vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka za

oceno ustavnosti predpisa, če izkaže svoj pravni interes, ki
je podan, če predpis neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma pravni položaj (24. člen zakona o
ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevan-
ju: ZUstS). Določba 5. člena ZDen se nanaša na primere,
ko je bilo premoženje podržavljeno na podlagi pravnega
posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega
organa oziroma predstavnika oblasti. Iz pobudnikove vloge
in prilog ni razvidno, da bi bilo zemljišče, katerega denacio-
nalizacijo uveljavlja v denacionalizacijskem postopku, s ka-
terim utemeljuje svoj pravni interes za vložitev pobude, pred-
met kakršnegakoli pravnega posla. Ker po navedenem prav-
ni interes za vložitev pobude glede 5. člena ZDen ni izkazan,
je bilo treba pobudo v tem delu zavreči (3. točka izreka).

4. Ustavno sodišče pa je pobudo v delu, ki se nanaša
na določbe 9. točke 3. člena ter 4., 31. in 32. člena ZDen,
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami.

5. Pobudnik v tej zadevi je pravni naslednik Štefanije
Jerančič, ki je že leta 1959 podedovala pravico uporabe na
stavbnem zemljišču po dne 28. 2. 1959 umrlem Alojzu
Jerančiču. Njej je bilo nacionalizirano zemljišče odvzeto iz
posesti z odločbo občinskega upravnega organa z dne 20.
10. 1965, torej po letu 1963. Po njegovem mnenju je
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stališče upravnih organov in sodišč, da ZDen ne ureja pri-
merov odvzema pravice uporabe pravnemu nasledniku biv-
šega lastnika, v nasprotju z 2., z 22., s 33. in z 69. členom
ustave. Zahteva sicer smiselno oceno ustavnosti citiranih
zakonskih določb, vendar je iz njegove pobude očitno, da
se ne strinja z uveljavljeno razlago teh členov. Same zakon-
ske člene pa ocenjuje, če bi bila taka razlaga upravnih
organov in sodišč pravilna, kot protiustavne. Ustavnemu
sodišču je iz nekaterih postopkov, ki tečejo pred njim (na
primer pod opravilno št. Up 151/01) in iz nekaterih odločb
Vrhovnega sodišča, znano, da je sporno predvsem vpraša-
nje, ali je denacionalizacijski upravičenec bivši lastnik, ki mu
je bilo stavbno zemljišče podržavljeno z ZNNZGZ, iz posesti
pa vzeto na podlagi katerega od predpisov, ki niso našteti v
3. členu ZDen, oziroma ali je upravičenec do denacionaliza-
cije le tisti lastnik, ki mu je podržavljeno zemljišče tudi od-
vzeto iz posesti bodisi do leta 1963 ali pa do leta 1968, ko
je izšel zakon o določanju stavbnih zemljišč v mestih in
naseljih mestnega značaja (Uradni list SFRJ, št. 5/68 in
20/69). To isto vprašanje se zastavlja tudi tedaj, ko je bilo
podržavljeno stavbno zemljišče odvzeto iz posesti tistemu,
ki je pravico uporabe na podržavljenem stavbnem zemljišču
podedoval ali jo pridobil s pravnim poslom. Ustavno sodišče
se ni moglo omejiti samo na vprašanje, ali je z ustavo skla-
dna razlaga zakonskih določb, da pravni nasledniki bivših
lastnikov podržavljenega stavbnega zemljišča niso upravi-
čenci do denacionalizacije. Položaj pravnih naslednikov je
namreč odvisen od pravnega položaja bivših lastnikov; ozi-
roma povedano drugače, če bivšim lastnikom, ki jim je bilo
stavbno zemljišče podržavljeno z zakonom iz leta 1958, iz
posesti pa vzeto po letu 1963 (ali po letu 1968), ne bi
priznavali pravice do denacionalizacije stavbnega zemljišča,
jo v takih primerih ne bi mogli priznati tudi njihovim pravnim
naslednikom.

6. Če bi ustavno sodišče ocenilo prakso upravnih or-
ganov in upravnih sodišč kot pravilno, bi se zastavilo vpraša-
nje ustavnosti navedenih členov ZDen. Zaradi tega se je
ustavno sodišče moralo ukvarjati z vprašanjem, katera inter-
pretacija navedenih členov ZDen je v skladu z ustavo, saj je
očitno, da je možnih več interpretacij.

B)–II
Časovni okvir podržavljenja stavbnih zemljišč
7. Medtem ko 3. člen taksativno našteva predpise, ki

so podlaga za denacionalizacijo, 4. člen razširja krog upravi-
čencev tudi na tiste osebe, ki jim je bilo premoženje podr-
žavljeno po drugih predpisih ali pa jim je bilo premoženje
podržavljeno z ukrepom državnega organa brez pravnega
naslova. Glede na to, da gre za izjeme, zakon veže določitev
upravičencev na podlagi “drugih predpisov” na določene
pogoje, ki se nanašajo na čas sprejetja teh predpisov. Pred-
pis je moral biti izdan do uveljavitve ustave SFRJ iz leta
1963, to je do 7. 4. 1963, ko je bila navedena ustava
razglašena. Predpisi, izdani po tem datumu (tudi tisti, ki
urejajo razlastitev), torej ne pridejo v poštev kot podlaga za
denacionalizacijo, razen seveda tistih, ki so izrecno navede-
ni v 3. členu.

8. Za denacionalizacijo premoženja, ki ni bilo podržav-
ljeno na podlagi predpisov, naštetih v 3. členu, je torej s 4.
členom ZDen določena časovna meja: tj. uveljavitev ustave
SFRJ iz leta 1963. Člen 4 ZDen je bil glede tega pogoja že
predmet ustavnosodne presoje. Z odločbo št. U-I-34/98 z
dne 2. 4. 1998 (Uradni list RS, št. 31/98 in OdlUS VII, 57)
je ustavno sodišče presodilo, da ta določba ni v neskladju z
drugim odstavkom 14. člena ustave. Svojo odločitev je opr-
lo na ugotovitev, da razlikovanje, ki ga je zakonodajalec
uvedel z določbo 4. člena ZDen, temelji na različnem prav-

nem in dejanskem položaju tistih oseb, ki jim je bilo premo-
ženje podržavljeno s predpisi, sprejetimi pred uveljavitvijo
ustave iz leta 1963, in tistimi, ki jim je bilo premoženje
podržavljeno s predpisi, sprejetimi po uveljavitvi ustavnih
zagotovil oziroma podlag za zakonsko urejanje ter za podr-
žavljenje zasebnega premoženja nasploh. Ugotovilo je na-
mreč, da različnost pravnega in dejanskega položaja nave-
denih oseb izhaja iz ustavnega besedila samega in iz ugoto-
vitev oziroma izhodišč ob sprejemanju ZDen. V obrazložitvi
je navedlo: “Zakonodajalec je opredelil obdobje, v katerem
naj bi se načeloma štelo, da so bili odvzemi premoženja
krivični, kot eno najtehtnejših vprašanj zakonodajnega po-
stopka. Pri zakonskem urejanju se je oprl zlasti na mnenje
medresorske komisije IS SRS za proučitev pravnih in materi-
alnih možnosti za vračanje premoženja, podržavljenega z
agrarno reformo, nacionalizacijo in zaplembami, po katerem
naj bi navedeno obdobje obsegalo čas, dokler sta trajali ti.
revolucionarna in sistemska preobrazba družbenoekonom-
skih odnosov po vojni.” Časovno razmejitev predpisov, na
podlagi katerih je bilo podržavljeno premoženje in ki so
sedaj podlaga za denacionalizacijo, je zakonodajalec dolo-
čil, upoštevajoč na eni strani ekonomske in politične razme-
re do leta 1963 in po njem ter pravni režim v zvezi s prizna-
vanjem odškodnine za podržavljeno premoženje pred letom
1963 in po njem, na drugi strani pa tudi ekonomske možno-
sti nove države popraviti vse prizadete krivice v povojnem
obdobju na premoženjskem področju, ki v delu, ki ga pred-
stavlja priznanje “odškodnine v obliki nadomestnega premo-
ženja, vrednostnih papirjev ali v denarju” obremenjuje seda-
njo državo. Zakonodajalec je torej ocenil, da je bilo z za-
ključkom navedenega časovnega obdobja sistemsko podr-
žavljenje premoženja vsaj z normativnega stališča zaključeno.
Pri tem pa je upošteval, da so predpisi, sprejeti v tem ob-
dobju, učinkovali tudi kasneje. Pri reševanju zahtevkov za
denacionalizacijo je ta razmejitveni datum odločilen pred-
vsem za priznanje statusa upravičenca do denacionalizacije.
V posameznih postopkih je zaradi tega treba za pred letom
1963 podržavljeno premoženje priznano odškodnino upoš-
tevati v okviru 72. člena ZDen, ne pa tako, da bi zaradi po
letu 1963 (ali po praksi upravnih organov in sodišč po letu
1968) priznane odškodnine posamezniku odvzeli status
upravičenca do denacionalizacije.

9. Navedeno nedvomno pomeni, da ZDen ne omogo-
ča denacionalizacije stavbnih zemljišč, ki so bila podržavlje-
na na podlagi predpisov, sprejetih po uveljavitvi ustave SFRJ
iz leta 1963 (v zadevi št. U-I-34/98 je bilo pobudnikoma
stavbno zemljišče podržavljeno z odlokom o prenehanju
lastninske pravice na zemljiščih, namenjenih za gradnjo ob-
jektov … iz leta 1989, izdanem na podlagi 10. člena zakona
o stavbnih zemljiščih, Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl.).
Na drugi strani pa zgoraj navedeno pomeni, da ZDen omo-
goča denacionalizacijo stavbnih zemljišč, ki so bila podržav-
ljena na podlagi ZNNZGZ, ker je ta predpis izrecno naveden
v 9. točki 3. člena ZDen.

10. Zastavlja se torej vprašanje, ali lahko časovni okvir
iz 4. člena ZDen pomeni oviro za denacionalizacijo stavbnih
zemljišč v primerih, ko je bilo leta 1958 nacionalizirano
zemljišče odvzeto iz uporabe šele na podlagi predpisa, izda-
nega izven navedenega časovnega okvira. Sodna praksa1 iz
zadnjega časovnega obdobja po letu 2000 je zavzela stali-

1 Sodna praksa Vrhovnega sodišča je razvidna iz elektronske
podatkovne zbirke IUS-INFO (npr. sodbe št. I Up 1143/2000 z
dne 10. 5. 2001, I Up 968/2000 z dne 11. 4. 2001, I Up
804/2000 z dne 11. 4. 2001, I Up 173/99 z dne 29. 3. 2001, I
Up 85/98 z dne 7. 2. 2001 …).
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šče, da glede na 9. točko 3. člena ZDen ni mogoče šteti, da
je prejšnji lastnik upravičenec do denacionalizacije, če do
izročitve zemljišča v posest občini oziroma drugemu upora-
bniku ni prišlo na podlagi določb ZNNZGZ, ampak pozneje.
V obrazložitvi tega stališča pa se sklicuje na določbe kasnej-
ših predpisov2 o plačilu pravične odškodnine za po ZN-
NZGZ nacionalizirana zemljišča.

11. Z 9. točko 3. člena ZDen določa, da so upravičen-
ci do denacionalizacije osebe, ki jim je bilo premoženje
podržavljeno na podlagi ZNNZGZ. Na podlagi ZNNZGZ so
bila gradbena zemljišča nacionalizirana že z uveljavitvijo tega
zakona. Do njihovega odvzema pa je na podlagi ZNNZGZ
lahko prišlo vse do leta 1968, ko je bil uveljavljen zakon o
določanju stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestne-
ga značaja (Uradni list SFRJ, št. 5/68 in 20/69). Kot grad-
bena zemljišča so bila po ZNNZGZ nacionalizirana vsa zazi-
dana in nezazidana zemljišča, ki so ležala v ožjih gradbenih
okoliših mest in naseljih mestnega značaja (34. člen ZN-
NZGZ). Člen 37 je določal, da ima lastnik zgradbe, ki ni
nacionalizirana in ki stoji na nacionalizirani gradbeni parceli,
na tej pravico brezplačnega uživanja zemljišča vse dotlej,
dokler na tem zemljišču stoji stavba. Člen 38 je določal, da
nezazidano gradbeno zemljišče ostane v posesti prejšnjega
lastnika vse dotlej, dokler ga po odločbi občinskega ljudske-
ga odbora ne izroči v posest občini ali komu drugemu, da
sezida stavbo ali kakšen drug objekt ali izvede kakšna druga
dela. Po obvezni razlagi prvega odstavka 39. člena (Uradni
list FLRJ, št. 24/59) se je pravica uživanja nacionaliziranega
zemljišča lahko za plačilo ali brezplačno prenesla na polju-
bno drugo osebo. Leta 1967 je ustavno sodišče Jugoslavije
v odločbi št. U 489/65 (Uradni list SFRJ, št. 30/67) nave-
dlo, da določbe 34. in 35. člena ZNNZGZ ne morejo več
biti podlaga za nacionalizacijo stavbnih zemljišč.

12. Leta 1968 je bil sprejet zakon o določanju stavbnih
zemljišč v mestih in naseljih mestnega značaja (Uradni list
SFRJ, št. 5/68 in 20/69). Ta zakon je določil, da postanejo
stavbna zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja
družbena lastnina in da gre prejšnjim lastnikom stavbnih
zemljišč pravična odškodnina po določbah zakona o razla-
stitvi (1. člen). Četrti odstavek 5. člena pa je določal tako za
prejšnje lastnike kot za osebe, na katere so prejšnji lastniki
do uveljavitve tega zakona prenesli pravico uporabe ali pre-
dnostno pravico uporabe za gradnjo, enak pravni položaj.
Tudi po določbah tega zakona je imel prejšnji lastnik nezazi-
danega stavbnega zemljišča (glede na določbo četrtega
odstavka 5. člena pa tudi oseba, ki je pravico uporabe
pridobila od prejšnjega lastnika) pravico uporabljati tako zem-
ljišče do dneva, ko ga je moral po odločbi pristojnega orga-
na izročiti uporabniku (3. člen). Vendar ta zakon ni naštet v
3. členu ZDen kot podlaga za podržavljenje premoženja, ki
ga je mogoče zahtevati z denacionalizacijo. V 3. členu ZDen
tudi niso našteti kasnejši zakoni, ki so bili prav tako lahko
podlaga za odvzem stavbnih zemljišč, tj. odvzem pravice
uporabe na stavbnih zemljiščih, ne glede na to, kdaj je bilo
zemljišče nacionalizirano. Leta 1972 je bil namreč uveljav-
ljen zakon o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemlji-
ščem (Uradni list SRS, št. 27/72), leta 1976 zakon o pre-
nehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih,
namenjenih za kompleksno graditev (Uradni list SRS, št.
19/76), leta 1984 pa že prej omenjeni zakon o stavbnih
zemljiščih.

13. Upravičenost do denacionalizacije je glede na jasno
določbo 3. člena ZDen odvisna od časa podržavljenja stav-
bnega zemljišča in ne od časa njegovega odvzema iz posesti.
Vezati pravico do denacionalizacije na čas odvzema iz posesti
bi pomenilo odvzeti pravico do denacionalizacije vsem tistim,
ki jim je bilo stavbno zemljišče podržavljeno leta 1958, odvze-
to iz posesti pa šele po letu 1963 oziroma po letu 1968, ko
naj bi po mnenju Vrhovnega sodišča zakon o določanju stav-
bnih zemljišč v mestih in naseljih mestnega značaja priznal
bivšim lastnikom v primeru odvzema iz posesti pravično od-
škodnino. Stališče Vrhovnega sodišča ni pravilno, ker ZDen
izrecno govori o denacionalizaciji podržavljenih stavbnih zem-
ljišč in ne o vračanju zemljišč, vzetih iz uporabe.

14. Ista razlaga sledi tudi iz celotne zgradbe 32. člena
ZDen. Ta člen v prvem odstavku določa, da se ne vračajo
podržavljena nezazidana stavbna zemljišča, ki so bila izroče-
na občini ali komu drugemu v skladu z zakonom zaradi uresni-
čitve prostorskega izvedbenega načrta, če so bila ob uveljavi-
tvi tega zakona (torej ob uveljavitvi ZDen v letu 1991) že
oddana za gradnjo. Po drugem odstavku istega člena se
podržavljena zazidana stavbna zemljišča ne vračajo, razen če
je na njih zgrajen trajni objekt v lasti upravičenca. Tretji odsta-
vek istega člena pa določa, da se določba prvega odstavka
tega člena (torej določba o nevračanju stavbnega zemljišča)
ne uporablja za zemljišča, ki so bila izročena občini pred več
kot dvema letoma pred uveljavitvijo tega zakona, pa niso bila
oddana za gradnjo ali so bila oddana za gradnjo družbenim
pravnim osebam pred več kot dvema letoma pred uveljavitvijo
tega zakona, investitor pa na zemljišču do uveljavitve tega
zakona ni začel z gradnjo. zakon še pravi, da je tako zemljišče
dolžan zavezanec izročiti upravičencu v last in posest. Iz
konteksta celotnega 32. člena je jasno, da ta zakonska do-
ločba obravnava tudi primere odvzema iz posesti in prenosa
pravice uporabe na potencialnega investitorja, do katerih je
prišlo po letu 1963. To izhaja zlasti iz citiranega tretjega
odstavka 32. člena, ki govori o oddaji stavbnega zemljišča za
gradnjo pred uveljavitvijo ZDen.

15. Iz določbe 32. člena ZDen ne izhaja, da tisti, ki so
dobili izplačane odškodnine za iz posesti odvzeto stavbno
zemljišče (oziroma za odvzem pravice uporabe na tem zem-
ljišču) po letu 1963 oziroma po letu 1968, ne bi mogli biti
upravičenci po ZDen, češ da so dobili enako odškodnino
kot tisti, ki jim je bilo zemljišče podržavljeno (nacionalizirano
ali razlaščeno) po letu 1963 oziroma 1968 in ki po 3. in 4.
členu ZDen niso upravičenci do denacionalizacije. Za zem-
ljišča, ki jih obravnava 32. člen ZDen in ki so bila odvzeta
bivšim lastnikom “pred več kot dvema letoma” pred uveljavi-
tvijo ZDen (torej vse do leta 1989), je bila namreč priznana
odškodnina po tedaj veljavnih predpisih, torej po predpisih,
ki naj bi priznavali “pravično” odškodnino. Kljub temu jim
ZDen priznava pravico do vrnitve stavbnega zemljišča v last
in posest (določba tretjega odstavka 32. člena ZDen). Očit-
no torej to, na podlagi katerega predpisa je bila priznana
odškodnina, ne more biti odločilno za priznanje statusa upra-
vičenca do denacionalizacije. Čas odvzema iz posesti in
predpis, ki je bil podlaga za odvzem, pride v poštev pri
ugotavljanju, kolikšno odškodnino so za odvzeto stavbno
zemljišče prejeli. Prejeto odškodnino za odvzeto zemljišče
je torej treba obravnavati v okviru določb 72. člena ZDen.

16. Pravilno je torej stališče, da so upravičenci do
denacionalizacije bivši lastniki, ki jim je bilo stavbno zemlji-
šče podržavljeno do leta 1963 (zlasti na podlagi zakona o
nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč), ne
glede na to, kdaj jim je bilo stavbno zemljišče odvzeto iz
posesti. Drugačna praksa upravnih organov in sodišč je v
nasprotju z ustavo, ker posega v lastninska pričakovanja
upravičencev do denacionalizacije, torej v pravico iz 33.

2 Npr. zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o določanju
stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja (Uradni
list SFRJ, št. 20/96), zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu
pravice uporabe (Uradni list SRS, št. 27/72), …
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člena ustave, ki je na poseben način ustavna podlaga za
ZDen. Ta zakon je bil sprejet sicer tik pred ustavo, pa je
vendar že upošteval predlagano ustavno ureditev. Zakono-
dajalec ni imel namena omejevati pravice do vrnitve stavbnih
zemljišč (oziroma do odškodnine), tako kot sedaj odločajo
upravni organi in sodišča. Skladno z uveljavitvijo zasebne
lastnine je imel namen v okviru realnih možnosti popraviti
krivice in vrniti podržavljeno premoženje.

17. Isti vsebinski razlogi veljajo tudi za tiste bivše lastni-
ke, ki jim je bilo leta 1958 podržavljeno stavbno zemljišče
kasneje odvzeto iz uporabe in oddano za gradnjo, na njem pa
so bili zgrajeni trajni objekti. V takih primerih bivšim lastnikom
na podlagi drugega odstavka 32. člena ZDen stavbnega zem-
ljišča ni mogoče vrniti v last in posest. Po določbi 2. člena in
42. člena ZDen pa obsega denacionalizacija, če vrnitev pre-
moženja ni mogoča, oziroma če nepremičnine ni mogoče
vrniti v last in posest, plačilo odškodnine v obliki nadomestne-
ga premoženja, vrednostnih papirjev oziroma denarja (po 42.
členu ZDen z vzpostavitvijo lastninskega deleža na pravni
osebi ali v delnicah, ki jih ima Republika Slovenija ali na
zahtevo upravičenca v obveznicah, izdanih v ta namen). Za
namen oblikovanja teh vrst odškodnin je bilo sprejeto navodi-
lo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin,
nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št.
32/92). To navodilo vsebuje v členih od 11 do 15 tudi merila
za vrednotenje podržavljenih stavbnih zemljišč). Ta predpis je
ocenjevalo ustavno sodišče z odločbo št. U-I-82/92 z dne
11. 11. 1993 (Uradni list RS, št. 65/93 in OdlUS II, 101), pri
čemer pa je iz gradiva v tem spisu razvidno, da v tistem
časovnem razdobju ni bilo razlikovanja med zemljišči, ki so
bila odvzeta iz posesti pred letom 1963 oziroma po njem ali ki
so bila odvzeta iz posesti celo po letu 1968. Ta okoliščina v
postopku ocenjevanja citiranega navodila sploh ni bila bistve-
na, ker je očitno veljalo stališče, da tudi v primeru priznavanja
odškodnine za stavbno zemljišče, ki je bilo odvzeto iz posesti
po letu 1963 oziroma po letu 1968, veljajo v tem navodilu
opredeljena merila. Nobenega razloga ni za razlikovanje med
tistimi upravičenci, ki jim je bilo zemljišče odvzeto iz posesti
(odvzeta jim je bila pravica uporabe na družbenem zemljišču),
nakar so bili na odvzetem zemljišču zgrajeni trajni objekti, tako
da vrnitev tega zemljišča v last in posest ni bila več mogoča, in
tistimi, ki jim je bilo mogoče vrniti nepremičnino v last in
posest po določbah 32. člena ZDen, zlasti po določbah
tretjega odstavka tega člena. Drugače obravnavati tiste bivše
lastnike, ki jim je bilo zemljišče odvzeto iz posesti in jim je
mogoče podržavljeno zemljišče vrniti v last in posest, in tiste,
pri katerih vrnitev v last in posest ni mogoča, priznati pa jim je
mogoče druge oblike odškodnine, predstavlja neenako obrav-
navanje upravičencev, ki so v pogledu pridobitve statusa upra-
vičenca v enakem dejanskem in pravnem položaju, razlike pa
nastanejo zaradi drugačnih dejanskih okoliščin šele pri opre-
delitvi oblike odškodnine za podržavljeno premoženje. Tako
razlikovanje bi pomenilo neenako obravnavanje upravičencev
do denacionalizacije pred zakonom in kršitev pravice iz dru-
gega odstavka 14. člena ustave.

18. Določba 4. člena ZDen torej ni v neskladju z usta-
vo, če se razlaga tako, da se časovni okvir, ki ga ta člen
določa, ne nanaša na čas odvzema stavbnega zemljišča iz
posesti. To pomeni, da priznavanje statusa upravičenca do
denacionalizacije ni odvisno od časa odvzema stavbnega
zemljišča iz posesti (1. točka izreka).

B)–III
Krog upravičencev do denacionalizacije stavbnih zem-

ljišč
19. V obravnavani zadevi je treba odgovoriti še na

vprašanje, ali izpodbijane določbe omogočajo tudi denacio-

nalizacijo zemljišč, odvzetih osebam, ki so pravico uporabe
na teh zemljiščih pridobile od prejšnjih lastnikov na podlagi
pravnega posla ali z dedovanjem. Podržavljenje stavbnih
zemljišč, ki se je izvedlo v dveh fazah, najprej z nacionaliza-
cijo lastninske pravice in nato z odvzemom pravice uporabe,
se je v takih primerih nanašalo na dva imetnika pravic na
zemljišču.

20. V primerih iz 31. člena ZDen zemljišča prejšnjemu
lastniku niso bila odvzeta, zato denacionalizacija z vzpostavi-
tvijo lastninske pravice prejšnjemu lastniku ne vpliva na prav-
ni položaj koga tretjega. Zato 31. člen in drugi odstavek 32.
člena ZDen omogočata denacionalizacijo (z vzpostavitvijo
lastninske pravice) le, če prejšnji lastnik pravice uporabe ni
prenesel s pravnim poslom na koga drugega ali če dedova-
nje te pravice še ni bilo izvedeno. Prenos pravice uporabe je
namreč pomenil, da je bila ta pravica že konzumirana. Zato
bi denacionalizacija v takih primerih pomenila vzpostavljanje
prejšnjega stanja, s tem pa bi prišlo do posega v pravna
stanja, nastala na podlagi pravnih poslov oziroma z dedova-
njem (glej npr. sklepa ustavnega sodišča št. Up-23/93 z
dne 4. 4. 1995 in št. Up-30/94 z dne 14. 6. 1995; OdlUS
IV, 148 in 161). Zakonodajalec pa je pravni položaj imetni-
kov pravice uporabe, tj. tudi tistih, ki ob nacionalizaciji niso
bili lastniki zemljišč, uredil z ZLNDL, saj so vsi imetniki
pravice uporabe na zemljiščih postali lastniki teh zemljišč,
če so to pravico imeli ob uveljavitvi tega zakona. Zaradi ex
lege lastninjenja stavbnih zemljišč je postala določba 31.
člena ZDen brezpredmetna, saj tudi prejšnjim lastnikom ni
treba več uveljavljati vzpostavitve lastninske pravice v dena-
cionalizacijskem postopku. Še vedno pa je ZDen edina pod-
laga za vračanje stavbnih zemljišč, ki so bila tudi odvzeta.

21. Vračanje podržavljenega premoženja prejšnjemu
lastniku nalaga določba prvega odstavka 67. člena ZDen, ki
določa, da se odločba o denacionalizaciji glasi na ime upra-
vičenca – prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja.
Edino izjemo določa drugi odstavek 67. člena, ki določa, da
se odločba o denacionalizaciji glasi na drugo osebo, ki je po
ZDen upravičenec do denacionalizacije, če lastnik podržav-
ljenega premoženja ni upravičenec in pri tem v oklepaju
navaja 12. člen.3 Jezikovna razlaga teh določb pomeni, da
bi se moralo premoženje v postopku denacionalizacije vrniti
tisti osebi, ki je bila ob nacionalizaciji lastnica zemljišča, ne
glede na to, da je s pravico uporabe na teh zemljiščih
razpolagala s pravnim poslom ali pa je bila njena pravica
uporabe predmet dedovanja.

22. Pravica uporabe pa je bila v navedenih primerih
zaradi sklenitve pravnega posla oziroma zaradi dedovanja
konzumirana. Zato okoliščina, da je bilo zemljišče odvzeto,
na pravni položaj prejšnjega lastnika ni mogla vplivati. Vpliva-
la pa je na pravni položaj pridobitelja pravice uporabe. Zato
se zastavlja vprašanje poprave krivic tem osebam, tj. ose-
bam, ki jim je bila odvzeta pravica uporabe in s tem posest
zemljišč. Temeljno načelo ZDen je namreč poprava krivic, ki
so bile zlasti v povojnem obdobju storjene s podržavljanjem
premoženja. Krivice naj bi se popravile tako, da se upravi-
čencem vrne podržavljeno premoženje v naravi oziroma z
odškodnino, če vrnitev v naravi ni mogoča.

23. Dejstvo je, da je pridobitelj pravice uporabe sprejel
pravni status nacionaliziranih stavbnih zemljišč. Če je prido-
bil pravico uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču, je
obstajala določena stopnja verjetnosti, da bo občina uveljav-

3 Člen 12 ZDen določa kot upravičence do denacionalizacije
zakonca in dediče prvega dednega reda lastnika podržavljenega
premoženja, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa denacio-
nalizacijskega upravičenca po 9. členu ZDen (osebe, ki v času
podržavljenja niso bile jugoslovanski državljani).
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ljala svojo zakonsko možnost za odvzem že nacionaliziranih
nezazidanih stavbnih zemljišč. Pridobitelj je torej vstopil v
enak pravni položaj, kot ga je pred tem imel bivši lastnik
nacionaliziranega zemljišča. Ta pa bi denacionalizacijo lah-
ko uveljavljal, če bi bila pravica uporabe odvzeta njemu. Od
uveljavitve ZDen torej iz navedene enakosti pravnega polo-
žaja prejšnjega lastnika in pridobitelja pravice uporabe izhaja
tudi enaka pravica do uveljavljanja denacionalizacije. To po-
meni, da bi moral biti v primerih, ko je bila odvzeta tudi
pravica uporabe na zemljišču, upravičenec do denacionali-
zacije tisti, ki mu je bila ta pravica odvzeta, ne glede na to, ali
je bil to prejšnji lastnik ali tisti, ki je pravico uporabe od
prejšnjega lastnika pridobil na podlagi pravnega posla ali z
dedovanjem.

24. Načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena ustave) sicer ni mogoče pojmovati kot enostavno
splošno enakost vseh, pač pa kot enako obravnavanje ena-
kih dejanskih stanj. Po ustaljeni presoji ustavnega sodišča
načelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da predpis –
kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz prvega
odstavka 14. člena ustave – ne bi smel različno urejati
položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi
samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. Za razli-
kovanje mora torej obstajati razumen, iz narave stvari izhaja-
joč razlog. Iz prej navedenega pa je razvidno, da zakonoda-
jalec ni mogel imeti nobenega razumnega razloga, da bi
onemogočil denacionalizacijo nacionaliziranih zemljišč, ki
niso bila odvzeta prejšnjim lastnikom, temveč imetnikom
pravice uporabe.

25. Glede na to, da citirane določbe ZDen ne urejajo
navedene posebnosti, tj. ne urejajo denacionalizacije zem-
ljišč, ki so bila odvzeta imetnikom pravice uporabe na zemlji-
ščih, če ti niso bili tudi prejšnji lastniki teh zemljišč, bi bila ta
pravna praznina neustavna, če se je ne bi dalo zapolniti z
metodami razlage. Pomenila bi namreč, da bivši imetniki
pravice uporabe na stavbnih zemljiščih ne bi mogli uveljavlja-
ti denacionalizacijskih zahtevkov, kar bi bilo po prej navede-
nem v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena ustave.

26. Pravni položaj oseb, ki jim je bila odvzeta pravica
uporabe, je torej po navedenem enak pravnemu položaju
prejšnjega lastnika nacionaliziranega zemljišča in ne pravne-
mu položaju imetnikov pravice uporabe, ki jim ta pravica ni
bila odvzeta. ZDen nedvomno ureja denacionalizacijo zem-
ljišč, odvzetih prejšnjim lastnikom. Ker so bili prejšnji lastniki
v času odvzema prav tako le imetniki pravice uporabe kot
tiste osebe, ki so to pravico pridobile od prejšnjih lastnikov,
se pravni položaj vseh oseb, ki jim je bila odvzeta pravica
uporabe na zemljiščih ujema, v za upravičenost do denacio-
nalizacije bistvenih lastnostih. Tudi iz določb 67. člena ZDen,
ki določajo, na koga se glasi odločba o denacionalizaciji, ne
izhaja, da se odločba ne bi mogla glasiti na upravičenca do
denacionalizacije, ki ni prejšnji lastnik. Zakonodajalec se je
očitno zavedal možnosti, da obstajajo primeri, v katerih so
upravičenci po ZDen lahko tudi druge osebe, zato je to
predvidel v drugem odstavku 67. člena. Okoliščino, da je v
besedilu drugega odstavka v oklepaju navedel primer upra-
vičencev iz 12. člena ZDen, pa ne onemogoča razlage, da
se lahko odločba glasi na osebo, ki ni bila lastnica premože-
nja tudi v drugih primerih, v katerih bi bile te osebe upravi-
čenke do denacionalizacije. Če bi namreč zakonodajalec to
hotel določiti samo za upravičence iz 12. člena ZDen, bi to
lahko izrecno določil, tako pa je 12. člen navedel v oklepaju
kot pojasnilo.

27. Navedeno pomeni, da je tudi 9. točko 3. člena
ZDen, ki določa, da so upravičenke do denacionalizacije
osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi
ZNNZGZ, mogoče razlagati tako, da so upravičenke do

denacionalizacije tudi osebe, ki jim je bila odvzeta pravica
uporabe na tako podržavljenih stavbnih zemljiščih.

28. Ker določbe 9. točke 3. člena ter 31. in 32. člen
ZDen ne onemogočajo denacionalizacije zemljišč, ki so bila
odvzeta imetnikom pravice uporabe, ki ob nacionalizaciji
niso bili lastniki teh zemljišč, navedene določbe zaradi one-
mogočanja take denacionalizacije tudi ne morejo biti v nes-
kladju z ustavo (2. točka izreka).

C)
29. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. in 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam-Lukić ter sodnica in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribi-
čič, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Prvo in drugo točko
izreka je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta
glasovala sodnik Čebulj in sodnica Modrijanova, ki je dala
odklonilno ločeno mnenje. Tretjo točko izreka je sprejelo
soglasno.

Št. U-I-130/01-18
Ljubljana, dne 23. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2652. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča
št. III Ips 129/98 z dne 3. 12. 1998 v zvezi s
sklepom Višjega sodišča v Ljubljani Št. I Cpg št.
795/97 z dne 31. 3. 1998 in sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani, oddelka za
gospodarsko sodstvo št. VIII Pg 180/95 z dne
23. 6. 1997 se zavrne

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. A. in B. B. B. iz Ž., ki jo zastopa skrbnik za
poseben primer dr. C. C., vse pa zastopa Č. Č, odvetnik v
Z., na seji dne 23. maja 2002

o d l o č i l o:

Ustavna pritožba A. A. A. in B. B. B. zoper sklep
Vrhovnega sodišča št. III Ips 129/98 z dne 3. 12. 1998 v
zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cgp 795/97
z dne 31. 3. 1998 in s sklepom Okrožnega sodišča v
Ljubljani št. VIII Pg180/95 z dne 23. 6. 1997 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Sodišče prve stopnje je kot nedopustno zavrglo

tožbo tožeče stranke z ugotovitvenim zahtevkom, da spada
v zapuščino tudi nerazdelna terjatev prve tožeče stranke A.
A., d.o.o., Ž. (v nadaljevanju: A. A.), do prve tožene in druge
tožene stranke v višini 39 600 000 SIT z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi. V obrazložitvi je navedlo, da je ugotovitvena
tožba dopustna samo, če je tako določeno s posebnimi
predpisi, kar v konkretnem primeru ni, ali če ima tožnik
kakšno pravno korist od ugotovitve pravice ali pravnega
razmerja še pred zapadlostjo dajatvenega zahtevka. Ker je v
konkretnem primeru dajatev za plačilo odškodnine že zapa-
dla, je sodišče prve stopnje ocenilo, da ugotovitvena tožba
ni dopustna. Opozorilo je tudi, da bi bila sicer za odškodnin-
ski zahtevek legitimirana samo prva tožeča stranka A. A., ker
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edino ona kot gospodarski subjekt lahko zahteva povrnitev
škode zaradi dejanja nelojalne konkurence. Zato naj druga
in tretja tožnica ne bi bili legitimirani za vložitev tožbe. Druga
in tretja tožnica pa po mnenju sodišča prve stopnje nista
legitimirani za vložitev tožbe niti kot dedinji pravne osebe A.
A. v zapuščinskem postopku. Višje sodišče je pritožbo dru-
ge in tretje tožnice zavrnilo. Ob tem je pojasnilo, da bi smeli
tožnici vložiti ugotovitveno tožbo o obsegu zapuščine le na
podlagi napotitve na pravdo s strani zapuščinskega sodišča,
vendar pa sporna terjatev ne spada v zapuščino, ker je
zapadla šele po zapustnikovi smrti. Tudi revizija je bila zavr-
njena kot neutemeljena, vendar iz nekoliko drugačnih razlo-
gov, kot sta jih navedli sodišči prve in druge stopnje. Vrhov-
no sodišče je opozorilo, da predstavlja predmet dedovanja
samo poslovni delež gospodarske družbe in ne gospodar-
ska družba kot pravni subjekt, sporna terjatev pa je terjatev
prvotožnika, ki pa v obravnavanem sporu ni bil pravilno
zastopan.

2. Ustavni pritožnici sta v ustavni pritožbi navedli, da
imata kot dedinji poslovnega deleža prve tožnice samosto-
jen pravni interes za ugotovitev sporne terjatve. Opozarjata
tudi, da je ugotovitev terjatve edino pravno sredstvo, ki pred
delitvijo zapuščine pripada dedičem za varstvo njihovih inte-
resov, in da je po sodni praksi dedičem dovoljeno vložiti
takšno ugotovitveno tožbo tudi brez posebnega napotila
zapuščinskega sodišča. Tako naj bi jima bila z zavrženjem
ugotovitvene tožbe kršena pravica do sodnega varstva (23.
člen ustave).

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-107/99 z dne
26. 2. 2002 ustavno pritožbo v delu, v katerem sta jo vložili
druga in tretja tožnica v pravdi, sprejelo v obravnavo. V
skladu z določbama 6. in 56. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
je bila ustavna pritožba vročena Vrhovnemu sodišču in nas-
protnima strankama v pravdi. Na navedbe iz ustavne prito-
žbe je odgovorila samo nasprotna stranka D. D. Navedel je,
da sporna terjatev ne spada v zapuščino, ker je nastala po
zapustnikovi smrti, in predlagal, naj ustavno sodišče o ustav-
ni pritožbi odloči na javni obravnavi.

B)
4. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne

presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna,
temveč izpodbijano odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali
so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svobošči-
ne. Pri ugotavljanju, ali izpodbijani sklepi posegajo v ustavne
pravice pritožnic, je ustavno sodišče na podlagi zatrjevanj,
da je sodišče z zavrženjem ugotovitvene tožbe pritožnicama
odvzelo pravno varstvo, izpodbijane odločbe preizkusilo z
vidika morebitne kršitve pravice do sodnega varstva iz 23.
člena ustave.

5. Pravica do sodnega varstva (23. člen ustave in 6.
člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP)
ne pomeni le pravice do postopka in sodne odločitve, tem-
več pravico do meritorne odločitve.1 Zakon sicer lahko dolo-
či posamezne procesne predpostavke, s katerimi pogojuje
obveznost sodišča, da v sporu meritorno odloči, vendar je
treba tako procesno predpostavko šteti za omejitev pravice
do sodnega varstva. Vsaka omejitev pravice do sodnega
varstva, ki jo določa zakon, ni nujno nedopustna. Takšna je,
če ne ustreza načelu sorazmernosti.2 V zvezi s pravico do
sodnega varstva je opozoriti tudi, da ustavno sodišče pravi-
loma ne presoja materialnopravne pravilnosti izpodbijanih
odločb, temveč samo v primerih, kadar nezakonitost obe-
nem pomeni protiustavnost. Tako ustavno sodišče v zadevi
najprej presodi, ali ima sporno pravno stališče tudi ustavno-

pravno komponento.3 Ta ustavnopravna komponenta je po-
dana, če sodišče zaradi nepravilne uporabe materialnega
prava o procesni legitimaciji ali pravnem interesu tožbo zavr-
že, s čimer stranko prikrajša za vsebinsko odločitev o nje-
nem zahtevku.4

6. Dediči imajo na podlagi predpisov o dedovanju
pravni interes za ugotovitev, da je določena terjatev del
zapuščine ne glede na to, ali jih je sodišče na pravdo
napotilo s posebnim sklepom. Takšno tožbo na ugotovitev,
da sporna odškodninska terjatev spada v zapuščino, sta v
konkretnem primeru vložili tudi ustavni pritožnici, ki sta svoj
pravni interes opirali na to, da sta dedinji, in ne na to, da
sta družbenici v gospodarski družbi, katere delež je pred-
met dedovanja. Sodišče prve stopnje njune tožbe zato ne
bi smelo zavreči, temveč bi moralo odločiti o njeni uteme-
ljenosti. Prvostopenjsko sodišče se z vprašanjem uteme-
ljenosti tožbenega zahtevka ni ukvarjalo. Vendar pa iz odloč-
be Višjega sodišča izhaja, da je zahtevek presojalo tudi po
vsebini, saj je v obrazložitvi izrecno navedlo, da zahtevku
tudi sicer ne bi bilo mogoče ugoditi, ker terjatev, ki je
nastala po zapustnikovi smrti, ni del zapuščine. Vrhovno
sodišče pa je v svoji odločbi navedlo, da je predmet dedo-
vanja samo poslovni delež gospodarske družbe in ne go-
spodarska družba kot pravni subjekt, sporna terjatev pa je
terjatev prvotožnika (torej družbe A. A.). Ker iz obrazložitev
odločb Višjega in Vrhovnega sodišča izhaja, da pritožnici s
svojim zahtevkom tudi sicer ne bi mogli uspeti, jima v
konkretnem primeru ni bila kršena pravica do sodnega
varstva iz 23. člena ustave samo zaradi tega, ker o tem ni
bilo odločeno v izreku. Zato je ustavno sodišče njuno
ustavno pritožbo zavrnilo.

7. Predloga nasprotne stranke v pravdi za razpis javne
obravnave ustavno sodišče ni sprejelo, ker je dejansko sta-
nje dovolj pojasnjeno in tudi ni drugih razlogov, ki bi uteme-
ljevali razpis javne obravnave.

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnica in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič in Franc Testen. Odločbo je sprejelo s sed-
mimi glasovi za in z enim proti. Proti je glasoval sodnik
Ribičič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.

Št. Up-107/99-18
Ljubljana, dne 23. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

1 Odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice na
primer v zadevi Philips proti Grčiji, Series A, Vol. 209, str. 21, v
zadevi Sveti samostani proti Grčiji, Series A, Vol. 301, str. 37, v
zadevi Fayed proti Združenemu kraljestvu, Series A, Vol. 294-B,
str. 49-50. Temu stališču sledi tudi sodna praksa ustavnega sodi-
šča: na primer odločba št. Up-13/99 z dne 8. 3. 2001, Uradni list
RS, št. 28/01 in OdlUS X, 110. Glej tudi Galič A., Pravica do
poštenega sojenja v pravdnem postopku, Univerza v Ljubljani,
Pravna fakulteta, Ljubljana, 1998, polobjava, str. 95.

2 Odločba ustavnega sodišča št. Up-13/99 z dne 8. 3.
2001, Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 110 ter št. U-I-
157/00 z dne 28. 6. 2001, Uradni list RS, št. 57/01. V slovenski
pravni teoriji Galič A., 1998, str. 95.

3 Galič A., 1998, str. 103, op. 362.
4 Primerjaj tudi pri Galič A., 1998, str. 114 in nasl.
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2653. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 74.
člena zakona o igrah na srečo ter četrte in pete
alinee 3. člena odredbe o določitvi zaokroženih
turističnih območij za potrebe posebnih iger na
srečo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Občine Jesenice, ki jo zasto-
pa župan Boris Bregant, na seji 30. maja 2002

o d l o č i l o:

1. Drugi odstavek 74. člena zakona o igrah na srečo
(Uradni list RS, št. 27/95 in 85/01) se razveljavi.

2. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati šest
mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. Določbi četrte in pete alinee 3. člena odredbe o
določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe pose-
bnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/95, 21/97, 68/99
in 91/01) se razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati tri
mesece po uveljavitvi zakonske ureditve, s katero bodo
določeni vsebinski kriteriji za določitev zaokroženih turistič-
nih območij, oziroma najkasneje tri mesece po izteku roka iz
prejšnje točke.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Občina Jesenice izpodbija četrto in peto alineo 3.

člena odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za
potrebe posebnih iger na srečo (v nadaljevanju: odredba), ki
jo je izdal Minister za gospodarske dejavnosti na podlagi
drugega odstavka 74. člena zakona o igrah na srečo (v
nadaljevanju: ZIS). Zaokroženim turističnim območjem naj
bi se zagotavljala sredstva od koncesijske dajatve za dejav-
nost iger na srečo, ki so namenjena razvoju in promociji
turizma, prijaznejšemu okolju in obnovi turistične infrastruk-
ture. Po odredbi sta v četrto zaokroženo turistično območje
uvrščeni občini Kranjska Gora in Bohinj, v peto takšno ob-
močje pa občini Bled in Radovljica. Občina Jesenice naj bi
imela pravni interes za oceno izpodbijane odredbe, ker pred-
pis neposredno posega v njene pravice. Pristojno ministrs-
tvo je določilo kriterije za uvrstitev občin v zaokrožena turi-
stična območja, ki jih predlagateljica po svojem mnenju
izpolnjuje. Obiski igralnice v Kranjski Gori naj bi namreč
bremenili okolje v Občini Jesenice. Turistična in komunalna
infrastruktura naj bi se v preteklosti gradila za Občino Jese-
nice, v kateri je bila sedanja Občina Kranjska Gora krajevna
skupnost. Občini sedaj skupaj gradita deponijo komunalnih
odpadkov, povezuje ju kolesarska pot, graditev kanalizacij-
skega kolektorja v Kranjski Gori je povezana z delovanjem
čistilne naprave v Občini Jesenice. Turistično-kulturna po-
nudba Jesenic obsega gledališče “Toneta Čufarja” in knjiž-
nico ter naj bi dopolnjevala turistično ponudbo Kranjske
Gore. Na športno-turističnem področju naj bi občini nudili
športni park Podmežakla in žičnico na Španov vrh, ki se
nahajata na območju Jesenic, in izvajali skupen projekt z
naslovom “Transverzala slapov v Zgornjesavski dolini”. Na
gospodarskem področju naj bi občini vodili skupen projekt
ekonomske in prostorske obnove Jesenic, po katerem je
predvidena ustanovitev agencije za usmerjanje skladnega
razvoja regije na področju turizma, malega gospodarstva,
podeželja in razvoja kadrov. Bohinj naj ne bi bil v tolikšni
meri povezan s Kranjsko Goro, zato prostorsko in funkcio-
nalno sodi v peto turistično območje. Pristojno ministrstvo
naj bi ugotovilo, da obisk igralnice ne bremeni okolja v

Občini Jesenice, in naj bi pri določitvi zaokroženih turistič-
nih območij ne upoštevalo svojih meril. Ustava zagotavlja
zdravo življenjsko okolje, zato naj bi bilo z njo v nasprotju
dejstvo, da Občina Jesenice ni uvrščena v četrto zaokrože-
no turistično območje.

2. Ministrstvo za gospodarstvo v odgovoru navaja, da
je pri določitvi zaokroženih turističnih območij upoštevalo
lokalne skupnosti, v katerih je sedež igralnice, in sosednje
lokalne skupnosti, ki so neposredno vključene oziroma po-
vezane z obstojem igralnice, ter soglasja njihovih županov.
Za uvrstitev Občine Jesenice v četrto in peto turistično ob-
močje naj tega soglasja ne bi bilo.

B)
3. Ustavno sodišče je na podlagi 30. člena zakona o

ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevan-
ju: ZUstS) s sklepom št. U-I-50/00 z dne 10. 1. 2002
začelo postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 74.
člena ZIS. Sklep je bil posredovan Državnemu zboru, ki nanj
ni odgovoril.

4. Pojasnila je posredovala vlada. Navaja, da je namen
drugega odstavka 74. člena ZIS jasen. Igralniška dejavnost
naj bi bila v najtesnejši zvezi s turizmom in gostje igralnic
pretežno tuji državljani. V turizem in infrastrukturo naj bi bilo
treba vlagati sredstva, ker igralnice povečujejo obremenitev
infrastrukture na območju in s tem škodljivo vplivajo na oko-
lje. Posledice dejavnosti igralnic naj bi bile vidne tudi na
drugih področjih družbenega življenja. Tako v svetu kot pri
nas naj bi bili vidni pereči problemi organiziranega kriminala,
zasvojenosti z igrami na srečo, socialni problemi itd., kar
predstavlja splošno znane elemente, ki opredeljujejo zao-
kroženo turistično območje in jih ni treba opisovati v zakon-
ski normi. Izvršilni predpis naj bi poleg občin, ki spadajo v
zaokroženo turistično območje, natančneje opredelil tudi
spremenljive okoliščine, ki po svoji naravi kvalificirajo posa-
mezno lokalno skupnost, da se uvrsti v določeno turistično
območje. Zakon naj ne bi mogel urejati teh podrobnosti, saj
se spreminjajo. ZIS naj bi v 74. členu jasno določal višino in
namen financiranja lokalnih skupnosti na območju, kjer je
igralnica, in na splošno opredelil, kdo so lahko kandidati za
uvrstitev v zaokroženo turistično območje in hkrati upravi-
čenci do koncesijske dajatve. To so lokalne skupnosti, ki se
ukvarjajo s turizmom in so povezane s turistično infrastruktu-
ro ter skupnim interesom po prijaznem okolju. Za njihovo
opredelitev oziroma konkretno določitev naj bi bilo poobla-
ščeno pristojno ministrstvo v soglasju z lokalnimi skupnos-
tmi na posameznem območju.

Presoja drugega odstavka 74. člena ZIS
5. Po drugem odstavku 74. člena ZIS določi ministrs-

tvo, pristojno za turizem, zaokrožena turistična območja v
soglasju z lokalnimi skupnostmi na posameznem območju.
Zaokrožena turistična območja določi pristojno ministrstvo
zato, ker po prvem odstavku 74. člena ZIS pripada lokalnim
skupnostim v zaokroženem turističnem območju del konce-
sijske dajatve od iger na srečo, ki je namenjen ureditvi
prebivalcem prijaznejšega okolja in turistični infrastrukturi.

6. Za razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo je
odločilnega pomena spoštovanje legalitetnega načela, ki
izhaja iz drugega odstavka 120. člena ustave. Legalitetno
načelo ureja razmerje med parlamentom in vlado kot vrhom
uprave. Pravna teorija opredeljuje legalitetno načelo tako,
da razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo oprede-
ljuje kot vsebinsko vezanost delovanja izvršilne oblasti na
zakon. zakon mora biti vsebinska podlaga za izdajanje pod-
zakonskih predpisov in posamičnih aktov izvršilne oblasti,
tako vlade kot upravnih organov (ne da bi bilo za to potrebno
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izrecno pooblastilo v zakonu), ta dejavnost pa mora biti v
vsebinskem pogledu prav tako v celoti v zakonskem okviru.
V drugem odstavku 120. člena ustave je določeno, da oprav-
ljajo upravni organi svoje delo samostojno v okviru in na
podlagi ustave in zakonov. Načelo vezanosti delovanja uprav-
nih organov na okvir ustave in zakonov, še posebej pa na
ustavno in zakonsko podlago (legalitetno načelo), je eno od
temeljnih ustavnih načel. Legalitetno načelo delovanja dr-
žavne uprave je namreč povezano z drugimi ustavnimi načeli
in se nanja opira. Tako je v skladu z načeli pravne države (2.
člen ustave), da so zakonske določbe jasne in nedvoumne.
Pogoj za vzpostavitev pravne države je namreč obstoj tran-
sparentnega pravnega reda. Delovanje vseh tistih državnih
organov, ki izdajajo podzakonske splošne akte, mora biti v
vsebinskem pogledu pravno odvisno in sme s svojimi splo-
šnimi predpisi zakon samo tehnično dopolnjevati, razčlenje-
vati in opisovati. Nikakor ne sme vanj posegati vsebinsko,
saj bi v tem primeru zakonodajne funkcije prešle na druge
državne organe. Strogo mora biti spoštovano pravno ra-
zmerje med originarnimi pravnimi normami v pravnih aktih z
značajem zakona in odvisnimi pravnimi normami v podza-
konskih splošnih pravnih aktih. Pri svojem pravnem urejanju
so upravni organi v vsebinskem pogledu vezani na namen
zakonodajalca in morajo upoštevati vrednostna merila za
izvrševanje zakona. Namen in merila morajo biti v zakonu
jasno izraženi ali iz njega nedvoumno razvidni. “Specifični
primeri vezanosti zakonodajalca na legalitetno načelo so
podani takrat, kadar zakonodajalec v zakonu pooblasti Vla-
do ali upravni organ za izdajanje podzakonskih predpisov za
izvrševanje zakona, tega pooblastila pa ne dopolni z vsebin-
skimi kriteriji (t. i. ‘golo’ ali ‘bianco’ pooblastilo). Tako poo-
blastilo pomeni opustitev obveznega pravnega urejanja s
strani zakonodajalca in zato ni v skladu z ustavnim redom.”1

7. Drugi odstavek 74. člena ZIS je pooblastil pristojno
ministrstvo, da določi zaokrožena turistična območja na po-
sameznem območju v soglasju z lokalnimi skupnostmi, z
namenom, ki izhaja iz prvega odstavka citirane določbe. Z
dodeljenimi sredstvi naj lokalne skupnosti pospešijo razvoj
turistične dejavnosti na zaokroženih turističnih območjih.
Namen zakona je s tem jasno izražen. Vendar drugi odsta-
vek 74. člena ZIS pooblašča pristojnega ministra, da zao-
krožena turistična območja določi v soglasju z lokalnimi
skupnostmi na posameznem območju. Iz tega pooblastila ni
mogoče ugotoviti, katere lokalne skupnosti sodelujejo v po-
stopku pridobitve soglasja, niti ali se njihovo soglasje nana-
ša na oblikovanje posameznih zaokroženih turističnih obmo-
čij ali na njihovo uvrstitev v posamezno od teh zaokroženih
turističnih območij. Iz nje torej ni jasno in nedvoumno razvi-
den namen in način sodelovanja lokalnih skupnosti pri dolo-
čitvi zaokroženih turističnih območij. Pristojnemu ministru je
zato dano pooblastilo za izdajo podzakonskega akta ob
predvidevanju nejasne udeležbe lokalnih skupnosti, kar je v
neskladju z 2. členom ustave, po katerem morajo biti zakon-
ske določbe jasne in nedvoumne.

8. Citirana določba ZIS tudi nima vsebinskih meril za
oblikovanje zaokroženih turističnih območij. Drugi odstavek
74. člena ZIS daje pristojnemu ministru “golo ali bianco”
pooblastilo za določitev zaokroženih turističnih območij, ker
ne predpisuje vsebinskih kriterijev za njihovo določitev, kar
je v nasprotju z legalitetnim načelom po 120. členu ustave.
Pri tem pojasnila vlade, da drugi odstavek 74. člena ZIS
določa vsebinske kriterije, ker so ti splošno znani, ne more-
jo biti utemeljena. Vlada namreč loči lokalne skupnosti, ki
spadajo v posamezno zaokroženo turistično območje, in
lokalne skupnosti, ki se lahko glede na spremenljive okoli-

ščine, predpisane z istim podzakonskim predpisom, šele
uvrstijo v posamezno od teh zaokroženih turističnih območij.
Takšno pooblastilo, da pristojni minister predpiše še “splo-
šnoznane” spremenljive okoliščine, ki posamezne lokalne
skupnosti kvalificirajo za uvrstitev v določeno zaokroženo
turistično območje, iz obravnavane določbe ZIS očitno ne
izhaja in ga tudi pristojni minister pri izdaji izpodbijanih do-
ločb odredbe ni uporabil. Zato je izpodbijana določba v
neskladju tudi z drugim odstavkom 120. člena ustave.

9. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
drugi odstavek 74. člena ZIS razveljavilo. Po tretjem odstav-
ku 45. člena ZUstS razveljavitev učinkuje za naprej od na-
slednjega dne po objavi odločbe ustavnega sodišča o razve-
ljavitvi oziroma po preteku roka, ki ga določi ustavno sodi-
šče. Ker gre v obravnavanem primeru za opustitev obvezne-
ga pravnega urejanja s strani zakonodajalca, je ustavno
sodišče odločilo, da razveljavitev začne učinkovati po šestih
mesecih od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije in tako dalo zakonodajalcu možnost, da pred-
piše vsebinske kriterije za oblikovanje zaokroženih turistič-
nih območij v skladu z razlogi te odločbe.

Presoja četrte in pete alinee 3. člena odredbe
10. Po 99. členu zakona o upravi (Uradni list RS, št.

67/94 in nasl. – ZUpr) se z odredbo določajo ukrepi, ki
imajo splošen značaj. Pristojni minister je izvršil pooblastilo
iz drugega odstavka 74. člena ZIS tako, da je izdal izpodbi-
jano odredbo. Z njo je določil zaokrožena turistična obmo-
čja in vanja uvrstil posamezne lokalne skupnosti. Navaja, da
je pri določitvi četrtega in petega zaokroženega turističnega
območja upošteval lokalne skupnosti, v katerih je sedež
igralnice, in sosednje lokalne skupnosti, ki so neposredno
vključene oziroma povezane z obstojem igralnice, ter sogla-
sja njihovih županov. Za uvrstitev Občine Jesenice v četrto
in peto turistično območje naj tega soglasja ne bi bilo.

11. Ustavno sodišče je že ocenilo, da drugi odstavek
74. člena ZIS nima vsebinskih kriterijev za oblikovanje zao-
kroženih turističnih območij, ki jih je pristojni minister dolžan
upoštevati pri njihovi določitvi, in zato ne omogoča jasne in
nedvoumne udeležbe lokalnih skupnosti pri njihovem obli-
kovanju. Odredba je v izpodbijanem delu sicer izdana na
podlagi zakonskega pooblastila, vendar brez vsebinske od-
visnosti od ZIS. Zato ne predstavlja le tehničnega dopolnje-
vanja, razčlenjevanja ali opisovanja zakonskih določb. Ker
vsebina odredbe v tem delu ne temelji na zakonu, predstav-
lja vsebinsko neodvisen del podzakonskega akta, kar je v
nasprotju z načelom vezanosti delovanja upravnih organov
na okvir ustave in zakonov po drugem odstavku 120. člena
ustave. Ustavno sodišče je zato odredbo v izpodbijanem
delu razveljavilo. Ker je ustavno sodišče odredbo v tem delu
razveljavilo že zaradi navedene neskladnosti, ni ocenjevalo
še utemeljenosti očitka Občine Jesenice, da sta četrto in
peto zaokroženo turistično območje določena v nasprotju z
72. členom ustave, ki zagotavlja zdravo življenjsko okolje.

12. Takojšnje učinkovanje razveljavitve izpodbijanega
dela odredbe bi povzročilo, da četrto in peto zaokroženo
turistično območje sploh ne bi bila določena in zato del
koncesijske dajatve, ki je po prvem odstavku 74. člena ZIS
namenjen lokalnim skupnostim na teh območjih, ne bi mo-
gel biti razdeljen. Takšna pravna praznina bi povzročila, da
se tem lokalnim skupnostim v nasprotju z 2. členom ustave
ne bi zagotavljala namenska sredstva, do katerih so po ZIS
upravičene, hkrati pa tudi predlagateljica ne bi bila upraviče-
na do teh sredstev. Ustavno sodišče je zato odločilo, da
razveljavitev tega dela odredbe začne učinkovati tri mesece
po uveljavitvi morebitne zakonske ureditve, ki bi določila
vsebinske kriterije za oblikovanje zaokroženih turističnih ob-

1 Lovro Šturm, Omejitev oblasti – ustavna izhodišča javnega
prava, Nova revija, Ljubljana, 1999, str. 155.
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močij, najkasneje pa v treh mesecih po pričetku učinkovanja
razveljavitve drugega odstavka 74. člena ZIS (9. točka te
obrazložitve).

C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-50/00 -18
Ljubljana, dne 30. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2654. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča št. VIII Ips 133/2000 z dne 20. 2. 2001

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Ž., na seji dne
30. maja 2002

o d l o č i l o:

1. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 133/2000 z
dne 20. 2. 2001 se razveljavi.

2. Zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odloča-
nje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožniku je bila s pravnomočno sodbo priznana pravi-

ca do izplačevanja akontacije vojaške starostne pokojnine od
1. 11. 1991 dalje. Z dopolnilno sodbo št. Ps 141/94 z dne 8.
12. 1994 je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani zavrnilo
pritožnikov zahtevek za plačilo zamudnih obresti od pripadajo-
čih mesečnih zneskov pokojnine. Višje delovno in socialno
sodišče je s sodbo št. Psp 28/95 z dne 18. 1. 1996 pritožbo
pritožnika zoper dopolnilno sodbo zavrnilo. Vrhovno sodišče je
s sodbo št. VIII Ips 59/96 z dne 15. 4. 1997 zavrnilo tudi
revizijo pritožnika. Postavilo se je na stališče, da je pokojnina
občasna denarna dajatev, za katero velja na podlagi prvega
odstavka 279. člena zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni
list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v nadaljevanju: ZOR) prepoved
obrestovanja. Zoper omenjeno sodbo Vrhovnega sodišča je
pritožnik vložil ustavno pritožbo. Ustavno sodišče je z odločbo
št. Up-219/97 z dne 13. 4. 2000 (OdlUS IX, 135) sodbo
Vrhovnega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu so-
dišču v novo odločanje. Ugotovilo je, da izpodbijana sodba
odstopa od siceršnje sodne prakse, ki na podlagi tretjega
odstavka 279. člena ZOR priznava zamudne obresti za obča-
sne denarne dajatve od vložitve tožbe dalje, ne da bi to odsto-
panje kakorkoli utemeljila. S tem je bila po oceni ustavnega
sodišča kršena pritožnikova pravica do enakega varstva pravic
iz 22. člena ustave. S sodbo št. VIII Ips 133/2000 z dne 20. 2.
2001 je Vrhovno sodišče revizijo pritožnika ponovno zavrnilo.
Štelo je, da o utemeljenosti zahtevka za plačilo zakonitih zamu-
dnih obresti od neplačanih akontacij vojaških pokojnin od vloži-
tve tožbe dalje ni bilo mogoče odločati, ker pritožnik takšnega
zahtevka ni uveljavljal.

2. Zoper sodbo Vrhovnega sodišča z dne 20. 2. 2001
vlaga pritožnik ustavno pritožbo. Zatrjuje kršitev 14. člena
ustave. Meni, da je stališče Vrhovnega sodišča, po katerem
pritožnik ni postavil zahtevka za plačilo zamudnih obresti od
neplačanih zneskov akontacij vojaških pokojnin za čas od
vložitve tožbe dalje, nepravilno. Predlaga, naj ustavno sodi-
šče samo odloči o njegovem zahtevku.

3. Senat ustavnega sodišča je dne 26. 3. 2002 ustav-
no pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu z določbama 6. in
56. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče sklep o
sprejemu ustavne pritožbe in ustavno pritožbo poslalo Vr-
hovnemu sodišču in nasprotni stranki (toženki) ter stranske-
mu intervenientu v postopku. Omenjeni na ustavno pritožbo
niso odgovorili.

B)
4. Pritožnik zatrjuje, da je Vrhovno sodišče z izpodbija-

no sodbo kršilo 14. člen ustave. Splošno načelo enakosti
vseh pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) na
področju sodnega in drugega varstva pravic zagotavlja pravi-
ca do enakega varstva pravic (22. člen ustave). Kršitev te
pravice med drugim predstavlja tudi sprejem očitno napač-
ne sodbe oziroma sodbe brez razumne pravne obrazložitve.
Ustava v 22. členu namreč zagotavlja tudi prepoved sodni-
ške samovolje oziroma arbitrarnosti pri odločanju. Prav to
kršitev je mogoče očitati izpodbijani sodbi.

5. Pritrditi gre namreč pritožniku, da je v njegovem
tožbenem zahtevku za plačilo zakonskih zamudnih obresti
vsebovan tudi zahtevek za plačilo zamudnih obresti od dne-
va vložitve tožbe dalje. S tožbo z dne 5. 8. 1993 je pritožnik
zahteval plačilo akontacij vojaških starostnih pokojnin za čas
od 1. 11. 1991 do dneva pravnomočnosti odločitve sodi-
šča. Hkrati je zahteval plačilo zakonskih zamudnih obresti
od posameznih zapadlih mesečnih zneskov akontacij od
vsakega prvega dne v mesecu dalje za akontacijo, zapadlo v
preteklem mesecu. V takšnem zahtevku, s katerim je torej
pritožnik od zneskov akontacij, zapadlih pred vložitvijo to-
žbe, uveljavljal plačilo zamudnih obresti že od vsakega prve-
ga dne v mesecu po mesecu zapadlosti zneska akontacije v
plačilo, je gotovo zajet tudi zahtevek za plačilo zamudnih
obresti od dneva vložitve tožbe dalje. Prav tako pa je s
takšnim zahtevkom tožnik uveljavljal tudi plačilo zamudnih
obresti od mesečnih zneskov akontacij vojaških pokojnin, ki
so zapadle v plačilo po dnevu vložitve tožbe. Stališče Vrhov-
nega sodišča, da pritožnik zahtevka za plačilo zamudnih
obresti od dneva vložitve tožbe dalje ni uveljavljal, je glede
na navedeno tako očitno napačno, da je z njim poseženo v
pritožnikovo pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena
ustave.

6. Navedena kršitev predstavlja razlog za ugoditev ustav-
ni pritožbi. Zato je ustavno izpodbijano sodbo razveljavilo in
zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje. Kot je
bilo navedeno že v odločbi ustavnega sodišča št. Up-219/97,
bo moralo ob ponovnem odločanju o pritožnikovem zahtevku
za plačilo zakonskih zamudnih obresti Vrhovno sodišče svojo
odločitev o zavrnitvi tega zahtevka ustrezno spremeniti ali pa
obrazložiti, zakaj pri pokojninskih dajatvah ni mogoče upora-
biti določbe tretjega odstavka 279. člena ZOR, ki sicer tudi
pri občasnih denarnih dajatvah dopušča uveljavljanje zamu-
dnih obresti od vložitve tožbe dalje.

C)
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
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ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up-190/01-14
Ljubljana, dne 30. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2655. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega
sodišča zadrži izvrševanje drugega in tretjega
odstavka 12. člena zakona o medijih in drugega
odstavka 4. člena pravilnika o načinu vodenja in
postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz
razvida medijev

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, Ljubljana, in dru-
gih, ki jih vse zastopa Andrej Razdrih, odvetnik v Ljubljani,
na seji dne 30. maja 2002

s k l e n i l o:

Izvrševanje drugega stavka tretjega odstavka 12. člena
zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in drugega
odstavka 4. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku
za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Ura-
dni list RS, št. 58/01) se do končne odločitve ustavnega
sodišča zadrži.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudniki predlagajo razveljavitev v izreku tega skle-
pa navedene zakonske in podzakonske določbe, kolikor
zahtevata, naj bodo v predlogu za vpis medija v razvid medi-
jev (pri ministrstvu, pristojnem za kulturo) priložene kopije
pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami za varstvo
avtorske in sorodstvenih pravic na delih, ki se bodo radiodi-
fuzno izvajala na programu priglasitelja. Ti določbi razumejo
tako, da je sklenitev takih pogodb potemtakem pogoj za
priglasitev k vpisu v razvid, brez katerega izdajatelj radijske-
ga in televizijskega programa ne sme začeti z izvajanjem
dejavnosti. Ker pa take pogodbe nobeden od pobudnikov
posebej in ali kot član združenja uporabnikov nima, menijo,
da se do roka iz 150. člena zakona o medijih (v nadaljeva-
nju: ZMed) ne bodo mogli vnovič vpisati v razvid medijev, kar
bo imelo za posledico njihov izbris iz razvida, nato pa od-
vzem dovoljenj za frekvence in torej prenehanje njihovega
delovanja, kar bo zanje pomenilo nepopravljive škodljive
posledice. Zato predlagajo, naj ustavno sodišče do končne
odločitve o stvari zadrži izvrševanje izpodbijanih določb.

2. Na tej stopnji preučevanja zadeve ustavno sodišče
dopušča, da iz besedila izpodbijanih določb izhaja taka dol-
žnost pobudnikov in drugih, ki se žele prijaviti (po 14. členu
ZMed) ali vnovič prijaviti (po 150. členu istega zakona) v
razvid medijev, kot jo prikažejo pobudniki. Dosledna upora-
ba tako razumljenih določb ZMed in izpodbijanega pravilni-
ka bi lahko, potem ko je šestindvajsetega maja 2002 pote-
kel rok za priglasitev medijev, ki so bili že doslej vpisani v
evidenco javnih glasil, pobudnikom, ker nimajo sklenjenih
pogodb s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in
sorodnih pravic, prinesla težko popravljive škodne posledi-
ce, kot jih navajajo. Po drugi strani zgolj začasno zadržanje
izvrševanja, dokler ustavno sodišče ne bo odločilo o stvari, v

končni posledici ne prinaša prikrajšanja avtorjev, kar bi lah-
ko bil razlog zoper odločitev, kot je v izreku tega sklepa.
Zakon zagotavlja uveljavljanje avtorskih in njim sorodnih
pravic, tudi če pogodbe niso sklenjene.

3. Dokler velja ta sklep, Ministrstvo za kulturo ne sme
odreči vpisa v razvid medijev samo zaradi tega, ker zaintere-
sirani medij ni priložil kopij pogodb iz druge točke 4. člena
izpodbijanega pravilnika.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39.
člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
- ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić
ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Mo-
drijan, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo s
sedmimi glasovi proti dvema glasovoma. Proti sta glasovala
sodnica Krisper-Kramberger in sodnik Ribičič.

Št. U-I-177/02-5
Ljubljana, dne 30. maja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE

2656. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 24. 6. do 30. 6.
2002

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

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 24. 6. do 30. 6. 2002

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

SIPRO VAVPOTIČ K.D. LJUBLJANA 24201-9004409485
1 RADIO D.O.O. 18300-0014740283
3D ELEKTRON. IN RAČUNAL. D.O.O. 02013-0012296897
A & G D.O.O. 10100-0035509658
A&C-OGLEDNA SIRARNA D.O.O. 04430-0000721309
A.K.I.A. D.O.O. 02970-0035827988
A.V. ZIDAN D.O.O. 05100-8000064109
AB-ARHITEKTIVNI BIRO, D.O.O. 02010-0013717512
AB CENTER D.O.O. 07000-0000393231
ABAK D.O.O. KOPER 02236-0014638511
ABAS D.O.O. 18300-0089369270
ABC POMURKA – SKUPINA D.O.O. 02340-0015612145
ABITAT D.O.O. 10100-0035498406
AC – BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, D.D. 06000-0117361860
AC KAPITAL D.O.O. 20470-0089828838
AC KONDOR D.O.O. 06000-0140316813
AC-BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. 20470-0017674515
ADAPTA LJUBLJANA 02010-0011924370
ADC D.O.O. 17000-0000023511
ADEA D.O.O. 03107-1000010587
ADIUVO D.O.O. 02010-0014402720
ADM GROUP D.O.O. 33000-2164022073
ADRIA D.O.O. 03135-1000016587
ADRIZ IZOLA D.D. 10100-0035480364
ADS-PETEK&LAH D.N.O. 05100-8010534095
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Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

AEROKLUB NOVO MESTO 02970-0012723267
AGB D.O.O. 03106-1000016747
AGENCIJA VITRAŽ D.O.O. 05100-8010522746
AGI GORNIK K.D. 02083-0017014457
AGORA, BIZILJ & BIZILJ D.N.O. 30000-0004272498
AGRIMA D.O.O. 04750-0000684483
AGRO LENART P.O. V STEČAJU 04102-0000690239
AGRO TEAM D.O.O. 03100-1000025383
AGROCENTER D.O.O. 02980-0018808460
AGROMARKETING D.O.O. 05100-8010509942
AGROPORT D.O.O. 07000-0000756884
AGROSTROJ, P.O. LJUBLJANA V STEČ. 02085-0011692163
AGRO-TOMPA&CO. D.N.O. 05100-8010523813
AGROVITA, D.O.O. 02342-0011906356
AIKIDO KLUB CELJE 30000-0004027379
AJM OKNA-VRATA-SENCILA D.O.O. 25100-9700188241
AJM TRGOVINA D.O.O. 25100-9702723239
AKC D.O.O. 05100-8010518381
AKTEM D.O.O. 05100-8010516926
AL D.O.O. 02083-0015770529
ALARIS D.O.O. 02053-0089481911
ALCOM D.O.O. 20470-0020005037
ALEA D.O.O. 05100-8010518963
ALFA D.O.O. 02970-0017597808
ALFLEX D.O.O. 29000-0001976523
ALL CATERING D.O.O. 06000-0092700774
ALL STARS D.O.O. 05100-8010532252
ALMA D.O.O. 02054-0035111519
ALPETURIST D.O.O. 03138-1000029147
A-MAR & CO. D.O.O. 05100-8000096216
AMK POHORJE 04430-0000687650
AMZA & CO. D.N.O. 03131-1000007180
ANA, PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O. 10100-0035554375
ANALIZA D.O.O. 27000-0000267316
ANALIZA D.O.O. 06000-0529058960
ANDY TOURS D.O.O. 02045-0015556857
ANFI D.O.O. 04430-0000237667
ANIMA D.O.O. 04202-0000712208
ANNYER D.O.O. 04515-0000721412
ANSI D.O.O. 05100-8010510039
ANT ‘ R D.O.O. 02013-0016913515
ANTIL D.O.O. 02032-0011952780
APEL D.O.O. 03160-1000033792
APOLON D.O.O. 04750-0000691467
APS D.D. 24302-9001109834
AQUARIUS FAVORIT TRGOVINA D.O.O. 04515-0000720733
AQUASAVA D.O.O. 29000-0055059773
AQUASAVA D.O.O. 05100-8000019392
ARBI D.O.O. 02034-0010211920
ARCUS D.O.O. – V STEČAJU 10100-0035483468
ARDA D.O.O. 02233-0035298688
AREM D.O.O. 03170-1000008082
ARHITEX D.O.O. 05100-8010524298
ARIBO NAPREMIČNINE D.O.O. 33000-0000004065
ARKADA ENA D.D. 10100-0035556218
ARKUS D.O.O. 02014-0017418933
ART FLORISTIK D.O.O. 03171-1000017151
ART. A DESIGN D.O.O. 02970-0017381983
ARTDEKOR D.O.O. 02233-0014341741
ARTLES D.O.O. 05100-8000087389
ASCOMP D.O.O. 05100-8010534289
ASMARK D.O.O. 02312-0010338172
ASW D.O.O. 05100-8010521291
AT & T D.O.O. 03100-1061215505
ATELJE JAPELJ D.O.O. 04515-0000713846
ATHENS D.O.O. V STEČAJU 03121-1000012617
ATR D.O.O. 06000-0056261075
AURICULA INTERNATIONAL D.O.O. 02059-0019231792
AVEC D.O.O. 04430-0000705304
AVK D.O.O. 02033-0016184453
AVRA D.O.O. 06000-0073623687
AVTOGALANT NOVO MESTO D.O.O. 03151-1000009498

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

AVTOH. KOLMANIČ & CO, PODR.
KRAUTBERGER D.O.O. 04515-0000692215

AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO D.O.O. 04515-0000189367
AVTOLUX KOCIPER, D.N.O., LJUBLJANA 10100-0035412949
AVTOMARKET D.O.O. 30000-0080004569
AVTOMARKET D.O.O. 33000-3510235797
AVTOMOTO DRUŠTVO 02988-0014066611
AVTOREZ D.O.O. 06000-0112302534
AVTOSALON D.O.O. 03134-1000008682
AVTOŠOLA CENTER D.O.O. 02980-0014273419
A-Z FINANCE D.O.O. 02924-0051061667
AZV D.O.O. 03170-1000008276
AŽ INTERIER D.O.O. 05100-8010533222
B 5 D.O.O. 06000-0354191628
B&M -UNETIČ D.O.O. 02980-0013389943
B.M.R. UVOZ-IZVOZ D.O.O. 25100-9705817248
BAI HUI D.O.O. 03127-1000017270
BALINARSKI KLUB FRNANTOVI PARJE 10100-0035555151
BALINARSKI KLUB HRVATIN 03135-1000016878
BALINARSKI KLUB KOŠANA 10100-0035554860
BALINARSKI KLUB KUBU VODICE 02032-0011415109
BALINARSKI KLUB PLAVALNI BAZEN

ŽELEZNIKI 07000-0000171392
BALINARSKI KLUB SGP GORICA 04750-0000696414
BALZER D.O.O. 03106-1000016359
BARSOS-MC D.O.O. 03100-1000026062
BARTA&BARTA D.O.O.  – V STEČAJU 03121-1000012035
BARTUS D.O.O. 02045-0016035455
BASEBALL KLUB KRANJSKI LISJAKI 05100-8010524977
BAUMGARTNER D.O.O. 04102-0000689366
BAVDAŽ K.D. 33000-4647908251
BEKRA D.O.O. 02922-0015050903
BENCIN D.O.O. 03121-1000011938
BEN-SPEEDY, D.O.O. 02236-0051444094
BEN-TRADE D.O.O. 02013-0019919157
BEST D.O.O. 03112-1000006559
BETA INVEST D.O.O. 06000-0113444224
BETA LINIA D.O.O. 30000-0004482891
BETRI D.O.O. 14000-0142925605
BI&CO. BIŽAL K.D. 02012-0089567243
BILANCA D.O.O. 02237-0013389781
BIOFRIT D.O.O. 04102-0000718466
BIO-KA D.O.O. 02053-0020305876
BIRO 12 KRANJ D.O.O. 07000-0000554154
BIRO PREVENT D.O.O. 02019-0018026587
BLOND REKORDS D.O.O. 02922-0035188491
BMB D.O.O. 04515-0000727038
BMB, PODJETJE ZA TRŽENJE D.O.O. 02343-0011489110
BOA VONČINA IN PARTNER D.N.O. 04750-0000687005
BOMA NOVO MESTO D.O.O. 02970-0012622678
BOMIS D.O.O. 30000-0004486286
BOND D.O.O. 02010-0014790138
BONGO D.O.O. 05100-8010533804
BOR D.O.O. 14000-0532712151
BOR D.O.O. 04750-0000728036
BOR DOLENJSKE TOPLICE D.D. V ST. 02970-0089500804
BOSCO EXPORT D.O.O. 04750-0000728230
BOTEGA KRANJ D.O.O. 03138-1000029632
BOWLING KLUB TRIGLAV 02010-0010715071
BRAKO D.O.O. 04515-0000724322
BRAMING INTERNATIONAL D.O.O. 02059-0018873377
BRATINA VP D.O.O. 14000-0574601989
BRAZDA D.O.O. 04202-0000692905
BRB BRATKOVIČ&CO D.N.O. 04515-0000692312
BREG D.O.O. 02023-0015942734
BREZOVŠEK K.D. 17000-0000069295
BRST D.O.O. 06000-0058503327
BTC TERMINAL SEŽANA D.D. 03179-1000010163
BUGARI IRFAN IN DRUŽBENIK D.N.O. 02970-0050348985
BUILDMEN D.O.O. 02014-0019152808
BUKOVJE D.O.O. 02379-0014212755
BUSINESSMEN’S CLUB D.O.O. 05100-8000043933
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BVS D.O.O. 02053-0015973953
BYTYQI-BENE IN OSTALI D.N.O. 05100-8010519642
C.O.F. D.O.O. 27000-0000272554
C.P.E. D.O.O. 03135-1000017557
CAD STUDIO D.O.O. 02045-0012915159
CAPINVEST 2 D.D. 33000-7450295675
CAR COM KONSALTING D.O.O. 02340-0090602263
CARD & D D.O.O. 02011-0088676638
CARDIOFIT D.O.O. 04515-0000704631
CARREM D.O.O. 04515-0000723837
CASTECH D.O.O. 04515-0000186069
CBT D.O.O.-V STEČAJU 02980-0012930842
CCS D.O.O. 27000-0000249080
CEDRA CO.D.O.O. 02058-0012283246
CEING D.O.O. 03118-1012448164
CELI SVET D.O.O. 02923 0035086010
CELJSKA BORZNO POSREDNIŠKA

HIŠA, D.O.O. 06000-0108697917
CELJSKI GODALNI ORKESTER 06000-0041408532
CENTER ZA KARTOGR. FAVNE IN FLORE 04515-0000717629
CENTRALA D.O.O. 02014-0014929331
CERBERUS D.O.O. 14000-0133776953
CESTNO PODJETJE NOVA GORICA D.D. 04750-0000190171
CIC CENTER ZA MEDN. KONKURENČ. LJ. 02010-0018252747
CIGRAD D.O.O. 02426-0017010357
CIKAQI D.O.O. 04750-0000728133
CING D.O.O. 27000-0000222502
CIS D.O.O. 29000-0055031061
CMB D.O.O. 02014-0018439179
CNM LTD D.O.O. 07000-0000758145
CO & CO D.O..O 05100-8010520030
CODE INVEST D.O.O. 05100-8010533610
COLOR D.D. 02923-0010551218
COLOR D.D. 06000-0026809741
COME 2 US D.D. V STEČAJU 02013-0090290523
COMP-PRINT D.O.O. 05100-8010116025
CONFIN D.O.O. 04515-0000704146
CONTES D.O.O. 02312-0020165824
CONTRADE INTERNATIONAL 29000-0003292619
COPIM -FOTOKOPIRANJE IN SERVIS D.O.O. 10100-0035554569
COSIT D.O.O. 10100-0035479879
CPA PERNER D.O.O. 02083-0035263067
CREATON D.O.O. 33000-9188276103
CSI D.O.O. 02085-0013180434
CVETKA KOLMANIČ S.P. 06371-0921222160
CYCLE PROJECT D.O.O. 02054-0050941628
ČAKI D.N.O. 07000-0000757078
ČAS. ZALOŽNIŠKO PODJETJE “LJUDSKA

ČEBELA” D.O.O. 03100-1000025189
ČEBELARSKO DRUŠ. VELIKA POLANA 02348-0012148368
ČEBELARSKO DRUŠTVO RADOVLJICA 03139-1000014354
ČEBELARSKO DRUŠTVO APIS 02426-0051806391
ČEBULAR TRADE & CO D.N.O. 02053-0089392574
ČIČA SLOBODAN IN DRUGI 29000-0055001864
Č-R-Č MELISSA D.O.O. 02980-0018018589
D & DD NOVO MESTO D.O.O. 02970-0035329117
D.A.ŠUSTER, D.O.O. 02085-0014157418
D.A.T. D.O.O. 02058-0014186483
D.P. LESOKOV D.O.O. 02373-0090040859
D.P. MAVRICA DRUŽBA POOBL. D.D. 02923-0052818192
D.W.M. TRADE D.O.O. 05100-8010535162
DA & JA D.O.O. 02043-0017571354
DAB D.O.O. 02034-0035342292
DADA, JOKIČ & CO D.N.O. 02045-0089813461
DAKINI D.O.O. 05100-8000043642
DAKTIL D.O.O. 04515-0000683097
DAMAT & DAMAT D.O.O. 03100-1000025868
DAMSVET D.O.O. 18300-0010425141
DANFOR COMPANY KISIĆ, K.D. 02010-0091654490
DANGOR D.O.O. 03102-1000007146
DANTE D.O.O. 02043-0015990060
DARILO D.O.O. 03151-1000009304
DAY&NIGHT D.O.O. 04515-0000694349
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DDB D.O.O. 03100-1000025480
DE FACTO TRADE D.O.O. 04515-0000720054
DE FAVEUR D.O.O. 02044-0011520930
DECOM D.O.O. 03181-1000003760
DEJ 2 D.O.O. 02924-0015769866
DEJ D.O.O. 02924-0088882355
DEJAN & CO. D.O.O. 18304-0018324431
DEKOP D.O.O. 02970-0013944982
DEKOP D.O.O. 03150-1005969033
DEL. PROSVETNO DRUŠTVO

SVOBODA STRAŽIŠČE 07000-0000562496
DELO TISK ČASOPISOV IN REVIJ D.D. 02922-0020018758
DEMIR GRADNJE D.O.O. 04515-0000688917
DENATEX D.O.O. 04750-0000695347
DEOS D.O.O. 02924-0018554445
DESIGNOVAK D.O.O. 02083-0089532239
DIAGEN D.O.O. 02032-0014191734
DIAMANT D.O.O. 02341-0014417735
DIAMANT BREŽICE D.O.O. 04802-0000719377
DIAR D.O.O. 04515-0000701236
DIGITEL D.O.O. 27000-0000017444
DILCA D.O.O. 24400-9004054220
DINERS CLUB SLOVENIJA D.O.O. 03102-1000007340
DIS CONSULTING D.O.O. 02923-0018585146
DISKONT FRIZER D.O.O. 06000-0144769695
DIT LESARSTVA LJUBLJANA 05100-8010520612
DLT ŽELEZNIČAR 04202-0000710559
DM GRUM & CO INŽENIRING D.N.O. 02034-0035543567
DMS D.O.O. 02980-0015747237
DOLINAR AVTO D.O.O. 30000-0003225383
DOMINGA D.O.O. 04515-0000703564
DOMUS PROJEKTNI INŽEN., D.O.O. 02343-0015976912
DONATS D.O.O. 02430-0011151846
DONNA TINA D.O.O. – V STEČAJU 04515-0000724128
DR. STO. ANDREJ KAJFEŽ D.O.O. 14000-0564646491
DRAGON D.O.O 03135-1000016490
DRU. ZA RAZV. EKOL. IN KULT. PARK 02994-0090429567
DRUŠ. PRIJAT. MLAD. HRUŠICA-FUŽINE 02060-0013141986
DRUŠ. TABORN. ROD LILIJSKI G.-PESJE 02426-0016967580
DRUŠTVO ZA ALTERNATIVNO MEDICINO 03135-1000017654
DR. ZA RAZVOJ ŠPORTA IN POČ.

DEJAVNOSTI DOMEN KRANJ 03138-1000029050
DRUŠTVO DRUŽINSKI CENTER LJUBLJANA 24200-9003960327
DRUŠTVO DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE 05100-8010526529
DRUŠTVO GLASBENIH UMETNIKOV

SLOVENIJE 05100-8010518769
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH

POSAVJA KRŠKO 03155-1000013570
DRUŠTVO GORIŠKIH RODOLJUBOV 14000-0597730475
DRUŠTVO GRADB. INŽ. IN TEHN. NM 02970-0015477291
DRUŠTVO INVESTIT. KRS KUNGUTA 04202-0000715118
DR. INŽENIRJEV IN TEHNIKOV TEKSTILCEV

SKOFJA LOKA 03128-1000022265
DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEK. SLO. 02014-0018198619
DRUŠTVO LLL NOVA GORICA 04750-0000703010
DRUŠTVO MACHINATORES LJUBLJANA 06000-0116782091
DRUŠTVO MAY A 02044-0013443761
DRUŠTVO MODELARJEV LJUBLJANE 02015-0014963038
DRUŠTVO OBRTNIKOV KRANJ 07000-0000756496
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

ČRNA NA KOROŠKEM 20470-0052862914
DRUŠTVO RAVNATELJ 02033-0089832091
DRUŠTVO SLOVENSKO-TAJVANSKEGA

PRIJATELJSTVA 06000-0507956028
DRUŠTVO TABORNIKOV SAVSKI ROD 02042-0017113379
DRUŠTVO UČITELJEV OŠ MARIBOR 04515-0000714816
DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAZVANJE 04515-0000726359
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRŽIČ 07000-0000756981
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽABNICA 07000-0000548528
DRUŠTVO UPORAB. CATV GORIŠNICA 04202-0000710753
DR. ZA MED. POMOČ STROJ. KROŽKA

SLOVENSKE ISTRE 10100-0035550204
DRUŠTVO ZA NARAVNI ZAKON 02970-0011610483
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ CIVIL.INICIATIV 06000-0355476781
DR. ZA RAZVOJ KAB. SATELITSKO

TELEV. SISTEMA 20470-0020098157
DRUŠTVO ZA VARSTVO IN VZGOJO PTIC 06000-0041397668
DRUŠTVO ZA VEČJO RODNOST 25100-9706656104
DRUŠTVO ZNAN. IN TEHN. PREV. SLO. 02014-0019718997
DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZA NASILJA 03150-1000015464
DŠR ŽELEZNIČAR MARIBOR 04515-0000728881
DT ROD STANE ŽAGAR ML. 05100-8010532834
DTV PARTIZAN CERŠAK 04515-0000730336
DUED D.O.O. 02232-0050747830
DVERI-PAX INTRANTIBUS D.O.O. 24100-9004008004
DVORNIK D.O.O. 05100-8010525559
EASTDOOR D.O.O. 05100-8010529245
EBROKERS D.D. 30000-0002773945
ECM D.O.O. 04515-0000688335
ECOP AGENT JAKA & IZTOK KNIFIC D.N.O. 03138-1000025364
EDC D.O.O. 02970-0012034179
EDEN D.O.O. 04202-0000725303
EGRA DIGITAL PRINT D.O.O. 10100-0035543511
EGYM D.O.O. 05100-8000070996
EIKO D.O.O. 04515-0000721606
EKIPO D.O.O. 27000-0000274203
EKOS D.O.O. 03150-1000014882
EKOTEC TELLUX D.O.O. 02053-0015581394
EL GUAPO D.O.O. 03135-1000017945
ELAN D.D. 03139-1000208548
ELAN MARINE D.O.O. 03139-1007832845
ELAN TRADE D.O.O. 03139-1006385693
ELAN-IP D.O.O. 03139-1000013869
ELECMA D.O.O. 07000-0000165378
ELECTRA BEMA D.O.O. 02053-0018610510
ELEKTRO DEKLEVA D.O.O. 02053-0011625831
ELEKTROCENTER KOVAČ & CO D.N.O. 03131-1000007277
ELEKTROINŠTALACIJE VRBEK D.O.O. 03126-1000021393
ELEKTROTEHNA BLAGOVNI

PROMET D.O.O. 17000-0000014587
ELVELUX COMMERCE V STEČAJU 05100-8000026667
ELVITA D.O.O. 03138-1000029729
EMBAGRAF D.O.O. 90672-0000105209
EMI P.O. – V STEČAJU 04515-0000723934
EMIL & EMIL-TRADE D.O.O. 30000-0004487256
EMONA MERKUR PTUJ D.D. 04202-0000700471
ENERGY FUND D.O.O. LJUBLJANA 06000-0089687081
ENIGMA BAGARIČ IN OSTALI D.N.O. 03160-1000032531
ENTER-POSLI D.O.O. 06000-0063034973
EP-COMERCE D.O.O. 02970-0035025119
EPK DRUŽBA ZA ŠP. IN REKR. D.O.O. 02085-0017660864
EPROM OTIP D.O.O. 02232-0016794144
ERANOVA D.O.O. 05100-8000073227
EREA D.O.O. 04515-0000730433
ERIDAN D.O.O. 04515-0000703370
ERNEST COMPANY D.O.O. 02970-0016398403
ERO D.O.O. 02980-0011530550
ESENCA D.O.O. 02010-0018145853
ESPRESSO COFFEE D.O.O. 14000-0127723571
ETNA D.O.O. 02053-0015177971
EU CONSULTING D.O.O. 04515-0000723158
EUROMARK D.O.O. 10100-0000030744
EUROMAT D.O.O. 03132-1000005094
EUROPALINE D.O.O. 05100-8000010662
EUROSEA D.O.O. 05100-8000007655
EVA D.O.O. 03104-1000009764
EVERTRADE D.O.O. 04430-0000227385
EVIA CONSULTING D.O.O. 24201-9004408903
EVRA INTERNACIONAL D.O.O. 02010-0088677948
EVROPSKA HIŠA D.O.O. 04515-0000681642
EXIT D.O.O. 06000-0057874670
EXPRES MARKERING D.O.O. 02060-0010693803
FAST, D.O.O. 02236-0017367024
FEDOOR D.O.O. 05100-8010519739
FEDOOR KRANJ D.O.O. 07000-0000057320
FENUS D.O.O. 04515-0000681448

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

FERKMES D.O.O. V STEČAJU 03121-1000011841
FERROMOTO AVTOMOBILI D.O.O.

V STEČAJU 03121-1000012714
FI_COM D.O.O. 02044-0016510028
FIAT LUX D.O.O. 30000-0002808477
FIBUM RUPNIK IN ČLANI D.N.O. 02056-0019426909
FIDATO D.O.O. 04515-0000726747
FILET D.O.O. 10100-0035520716
FIPREN D.O.O. 30000-0003300461
FIPROM D.O.O. 30000-0093160747
FIRST D.O.O. 05100-8010532349
FISMO D.O.O. 02010-0035216204
FIT MEDIA D.O.O. 02232-0011624723
FITNESS ROGAŠKA D.O.O.-V STEČAJU 25100-9708264267
FITNESS STUDIO IRENA D.O.O. 07000-0000465302
FLAY-FER D.O.O. 02060-0013688678
FORJAN D.O.O. 02053-0019411148
FORMA INN, D.O.O. 10100-0035204593
FORM-TECH D.O.O. 14000-0122651732
FRANKO D.O.O. 04750-0000697675
FREETECH-ŠIFRAR IN DRUŽBENIKI D.N.O. 05100-8010503928
FREYJA D.O.O. 05100-8010505965
FRIBA D.O.O. 04515-0000719666
FRIDRIH D.O.O. 02053-0016862764
FUMA D.O.O. 06000-0087886373
FUNDACIJA DR.BRUNO BRESCHI 24200-9004227562
FUNDACIJA LEONA ŠTUKLJA 24100-9004157287
FUX, D.O.O. 02970-0019335951
G 7 ZDRUŽENJE ZA CESTOGRADNJO, GIZ 03160-1000033404
G.LOC D.O.O. 33000-2245480248
G.M.D. PLUS D.O.O. 18300-0035031131
GAČNIK & ŠTEBLJAJ IN OSTALI D.N.O. 03160-1000032434
GALAKSI NO. 9. SAVIČ ŽENER & CO D.N.O. 03138-1000027692
GALENIT D.O.O. 24200-9004346484
GALERIJA EQURNA ZAVOD LJUBLJANA 27000-0000086508
GALETA D.O.O. 03150-1000015561
GALILEO SI D.O.O. 06000-0539304391
GARDENIA ARS FLORAE CVET. LJ. D.D. 02923-0019845467
GASILSKO DRUŠTVO GRAJENA 04202-0000697561
GASILSKO DRUŠTVO NORŠINCI 02340-0016212963
GAST D.O.O. 03171-1000016957
GAŠPERJI D.O.O. 03138-1000027789
GEOING D.O.O. 04515-0000729754
GERMŠEK LJUTOMER D.O.O. 17000-0000072690
GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLO. 02085-0011579643
GIBIS-EM D.O.O. 02043-0019677903
GILDA D.O.O. 02059-0011083016
GIRGESE D.O.O. 02053-0089060834
GITOS D.O.O. 04750-0000687102
GIVA D.O.O. 05100-8010523328
GMT KONSTRUKCIJE D.O.O. 04202-0000683593
GMT MURSKA SOBOTA, D.O.O. 02340-0012457220
GO-CAR D.O.O. 04750-0000687393
GOFLOR D.O.O. 02970-0011153904
GOJE D.O.O. 03100-1000025965
GOLD MAX, D.O.O. 02236-0089279720
GOLF & COUNTRY KLUB BLED 07000-0000758242
GORIČNIK-SIMON ARNŠEK K.D. 02234-0051504914
GOTI D.O.O. 05100-8010518866
GOTUF D.O.O. 04515-0000712682
GP SALOSKI D.O.O. 02060-0010137023
GPG KIPKOP D.O.O. 02923-0016194678
GRADBENIŠTVO – TOMAŽIČ D.O.O. 02343-0017029168
GRADIS GP V STEČAJU 03121-1000011647
GRADIS TEO D.D. 06000-0000161998
GRADIS-TOSIN LJUBLJANA D.O.O. 06000-0082063657
GRAF D.O.O. 02496-0015962237
GRAFIKA & GERGEK D.O.O. – V STEČAJU 20470-0015466504
GRAFIKA GOBEC K.D. 02059-0035027272
GRAFTI D.O.O. 02032-0016491798
GRAMAT-KOSTEROV IN DRUŽBENIKI D.N.O. 03138-1000027304
GRAMOFONČEK TRADE, D.O.O. 02010-0010321930
GRAND 3 D.O.O. 03138-1012643512
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GRAPAK D.O.O. 02980-0018161955
GRAPROMONTING D.O.O. 03121-1000012132
GRASP D.O.O. 24201-9004033125
GRASPING D.O.O. 24201-9004408806
GRATOS D.O.O. 33000-4361914227
GRE IN, D.O.O. 06000-0143209547
GRGORINIČ IN OSTALI D.N.O. 07000-0000759406
GRI D.O.O. 18301-0011119321
GRMARE D.O.O. 03100-1012765751
GROMARS D.O.O. 33000-8906832737
GROS D.O.O. 07000-0000750094
GSI D.O.O. 05100-8010521485
GTT-GALAKSIJA D.O.O. 04515-0000713652
GYM – M D.O.O. 02032-0014844738
HEBO D.O.O. 06000-0108332518
HELIAIR CENTER, D.O.O. 02010-0010869204
HF – LINE D.O.O. 02234-0017779857
HIBISKUS D.O.O. 05100-8010476089
HIGI – EFECT D.O.O. 02011-0010625394
HIGO D.O.O. 03135-1000016975
HIMOING D.O.O. 04515-0000726068
HIPS D.O.O. 02426-0013149951
HIŠA IN DOM D.O.O. 10100-0035530125
HOBI D.O.O. 10100-0035547488
HOLFIN D.O.O. 04515-0000703273
HORIS D.O.O. 02496-0015140453
HROVAT D.O.O. 04430-0000690075
HST-INVEST D.O.O. 02970-0018798280
HUMAR SERVIS DOO 02012-0019799217
HYTECO D.O.O. 05100-8010514404
I.T.P. D.O.O. 02010-0018699238
IBIS-KRANER SONJA & JELKA BAJŽELJ

KRANJ D.N.O. 07000-0000544260
IBM SLOVENIJA D.O.O. 29000-0001866719
IC INCOM D.O.O. 24302-9004141278
IDE D.O.O. 02426-0089665394
IFS NOVO MESTO D.O.O. 02970-0016322161
IKBAL D.O.O. 05100-8010533998
IMPALER BRODC. SYSTEM D.O.O. 02012-0017198647
IMPERIAL TRG. PODJ. RADENCI D.O.O. 02341-0015186460
INBO D.O.O. 03135-1000016393
IN-CO D.O.O. 05100-8010518284
INCOM D.O.O. 05100-8010527984
INDAM D.O.O. 02056-0014302205
INDEKS DESIGN D.O.O. 06000-0510985047
INDEL LIPA D.O.O. 04751-0000497612
INDUSING D.O.O. 04515-0000681351
INES RENT-A-CAR D.O.O. 02010-0053936428
INEXA ADRIA D.O.O. 33000-6203130979
INFOT D.O.O. 17000-0000020407
INICIJA D.O.O. 05100-8010529051
INOKS D.O.O. 03125-1000011354
INOVACIJA D.O.O. 03121-1000012326
INPAS D.O.O. 02053-0014080998
INPROJEKT D.O.O. 02012-0016854976
INSPECT LJUBLJANA D.D. 02923-0018217322
INŠTITUT KEKO VARICON ŽUŽEMBERK 02970-0051235565
INT. JUVAN K.D. 24400-9004240751
INTER M.A. TRADE D.O.O. 05100-8010498690
INTER PUNKT D.O.O.  06000-0118338941
INTER TOB D.D. V STEČAJU 02970-0089903354
INTERACT D.O.O. 02019-0013672451
INTERCAR D.O.O. 02083-0016509960
INTERCOMMERCE D.O.O. 06000-0094403318
INTERFIN D.O.O. 10100-0035373373
INTERIERING D.O.O. 02011-0011398775
INTERPRET.BO D.O.O. 14000-0580532569
INVESTA D.O.O. 04515-0000724225
IPP D.O.O. 04515-0000704049
IRIG D.O.O. 02053-0019773540
ISKRA COMMERCE D.O.O. 06000-0086928789
ISKRA ENERGETSKA ELEKTRON. V ST. 02970-0011547045
ISKRA FERITI D.O.O. 05100-8000101939

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

ISKRA FERITI D.O.O. 02923-0010637548
ISKRA NAPR. IN ORODJA D.O.O.V ST. 02013-0013756068
ISKRA STI D.O.O. V STEČAJU 03138-1000027595
ITAIA D.O.O. 02010-0010683061
ITEO-ABECEDA D.O.O. 02083-0015287954
ITPO 03160-1000033695
IZOPLASTIK D.O.O. 02340-0018938566
IZVOR LJUBLJANA 02011-0050135143
JACKIE CO. D.O.O. 02058-0015819769
JAMARSKO DRUŠTVO DIMNICE 10100-0029062456
JANTA D.O.O. 03105-1000004865
JANTEKS D.O.O. 05100-8010516150
JASMINA D.O.O. 04515-0000717532
JAVNI GOSP. ZAV. GOLOVEC 02012-0017268002
JAZON D.O.O. 02312-0012357324
JEAP ŠKRABAR K.D. 05100-8010456689
JEFRA D.O.O. 02970-0012625685
JIN-KOLŠEK IN DRUGI D.N.O. 10100-0035522947
JJ TRNOVEC D.O.O. 02053-0051102697
JMV D.O.O. 27000-0000109303
JOHNSON CONTROLS-NTU D.O.O. 06000-0077578959
JOKER-VIDEO D.O.O. 02029-0010381915
JOLEX D.O.O. V STEČAJU 10100-0035555248
JOMIK D.O.O. 18300-0014904989
JUDO KLUB BEŽIGRAD 02010-0012352334
JULIA D.O.O. 14000-0541318476
JUNIOR D.O.O. 05100-8010505577
K & G EXPORT-IMPORT D.O.O. 02970-0015067369
K.I.X. D.O.O. 05100-8010523619
K.M.I. D.O.O. 24900-9004406565
K.R.S. D.O.O. 03131-1000007568
K.S.S. & NACIONAL D.O.O. 05100-8010521388
KAGRA D.O.O. 02019-0035383476
KALA NOVA D.O.O. LJUBLJANA V STEČAJU 10100-0035522462
KALE BAU D.O.O. 02029-0090608093
KALIPSO KRIŽE D.O.O. 05100-8010514792
KAMELIJA D.O.O. ŽALEC 05100-8010528857
KANGRU D.N.O. 14000-0588100509
KANINO D.O.O. 05100-8010514307
KAPSULA D.O.O. 03160-1000031755
KARAMELA & ROJC CO. D.N.O. 06000-0523980040
KARATE KLUB MARIBOR 30000-0003077652
KAROSERIST MARIBOR D.O.O.-V STEČAJU 04515-0000704437
KATA D.O.O. 03104-1000009861
KBT D.O.O. 02044-0012431178
KD “MI” JAKOB JAKOBSKI DOL 04515-0000713070
KD FRANCETA PREŠERNA VIDEM 04202-0000683496
KDD-CENTR. KLIR. DEP. DRUŽBA D.D. 02924-0011607596
KEEP TRADE D.O.O. 05100-8010527790
KEGLJAŠKI KLUB LPP 02043-0010959446
KEJ TRADE BERISHA K.D. 17000-0000061632
KEKO D.D. ŽUŽEMBERK V STEČAJU 02970-0017158786
KEMOTEKS D.O.O. 10100-0035307025
KEMOTEKS D.O.O. 05100-8010535453
KERAMIX VOLČ.DRAGA V STEČ 04751-0000697141
KHAN D.O.O. 02053-0018312817
KINOLOŠKO DRUŠTVO JESENICE 05100-8010532931
KINOPODJETJE KRANJ D.O.O. 07000-0000538537
KITAK,SI.INVEST K.D. 18300-0016456698
KK POŠTAR 05100-8010518090
KLEARA D.O.O. 03104-1000009667
KLEKLJARSKO DRUŠTVO POLHOV GRADEC 05100-8010520903
KLEMEN TRADE D.O.O. 33000-8936700686
KLEVŽE D.O.O. 04515-0000713943
KLINE & KLINE D.O.O. 30000-0003061065
KLINEX D.O.O. 14000-0567938962
KLUB KRŠČANSKIH IZOBRAŽENCEV 24600-9004097188
KLUB LJUBITELJEV GLASBE IN ŠPORTA

COCKTAIL KLUB 03128-1000023041
KLUB MALEGA NOGOMETA STANJEVCI 24900-9004406371
KLUB MODRIH D.D. 10100-0035373470
KLUB MOTORNIH PILOTOV MARIBOR 04515-0000712779
KLUB PRAKTIČNEGA STRELJANJA 02430-0051932004
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KLUB SVETNIC IN SVETNIKOV LDS ŽALEC 06000-0894957316
KLUB ZA ALT. ŠPORTE FUN SPORTS 02036-0035231808
KLUB ZDRAV. ALKOHOLIKOV RADOSTI

KRANJ 05100-8010532543
KLUN VANJA&CO D.N.O. 04515-0000688238
KMETIJSKA ZAD. DOBROVNIK Z.O.O. 02494-0012387206
KMETIJSKA ZADRUGA DORNBERK Z.B.O. 04750-0000690594
KMETIJSTVO BOŽIČ D.O.O. 17000-0000066773
KMR, NOVO MESTO, D.O.O. 02970-0013299932
KO-BIRO D.O.O. 04515-0000699684
KODA PRESS D.O.O. 04515-0000727329
KODILA TRADE, TRG.PROIZ. D.O.O. 02496-0014127579
KOKOLARI D.O.O. 04750-0000728327
KOKON D.O.O. 05100-8010510524
KOLESARSKO DRUŠTVO PODGORJE 02970-0052791930
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG 05100-8010141148
KOLMIX D.O.O. 02053-0013928417
KOMCARD, D.O.O. 02010-0089371207
KOMONT D.O.O. 03170-1012692869
KOMPAS SKY D.O.O. 05100-8010531670
KOMUNALA D.O.O. 02379-0013698364
KONCERTNA AGENCIJA KLEMEN RAMOVŠ

MANAGEMENT D.O.O. 30000-0004492494
KONFIN-LUŠIN & CO. K.D. 05100-8010523037
KONGRES D.O.O. 02053-0012745211
KONJENIŠKA ZAD. N. MESTO Z.O.O. 02970-0016004971
KONJENIŠKO DRUŠTVO NIKEZ 30000-0003260109
KONJSKE STAVE D.D. 03105-1000004477
KONSTANTIN IN DRUŽBENIKI D.N.O. 05100-8010526335
KONTAKT D.O.O. 06000-0079840126
KONTO D.O.O. 14000-0570509656
KONTO PLUS B. IN BERANEK D.N.O. 02033-0012434627
KOPROJEKT D.O.O. 10100-0035449615
KORA-C D.D. V STEČAJU 05100-8010517023
KORONA D.O.O. 03170-1000008373
KORUN D.O.O. 05100-8010525850
KORVIN D.O.O. 05100-8010520127
KORŽE D.O.O. V LIKVIDACIJI 02038-0012677356
KOSKOS D.O.O. 02045-0016717171
KOSLES D.O.O. 07000-0000464914
KOSTANJEVEC TSP D.O.O. 04202-0000710656
KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE 18303-0016622033
KOŠARKARSKI KLUB GOTIK KRANJ 07000-0000539119
KOŠARKARSKI KLUB PIVKA 10100-0035554957
KOŠARKARSKI KLUB SAVINJA 33000-6484250947
KOTING D.O.O. 02014-0016029214
KO-VAR D.N.O. 03104-1000011025
KOVINALES D.O.O. 24302-9004057955
KOVINAR D.O.O. 29000-0001851878
KOVINAR P.O. V STEČAJU 10100-0035544772
KOVINOŽLAJF D.O.O. 05100-8010534774
KOVINTRADE D.O.O. 02234-0014106467
KPD FRANČEK KOZEL CIRKULANE 04202-0000709298
KPD STOPERCE 04202-0000709104
KRANJEC & CO D.O.O. 02044-0014112576
KRISMAR D.O.O. 14000-0574538163
KRMELJČEK D.O.O. 05100-8010527596
KROG D.O.O. 02010-0013918787
KRONEX D.O.O. 24800-9004171487
KROPEC D.O.O. 02053-0015472948
KRUP D.O.O. 07000-0000756787
KS SKLAD 2 D.D. 33000-9214036005
KUD BOŽO RAČIČ ADLEŠIČI 02430-0011137781
KUD HUDI GRAD-ALT GUTTENBERG 05100-8010514986
KUD MARICE KERENČIČ PESNICA 04515-0000729463
KUD MPZ OBRTNIK SL. BISTRICA 04430-0000693567
KUD PAPIRNIŠKI PIHALNI ORK. VEVČE 02011-0017901655
KUD PETER GOLOB 04515-0000713167
KUD ŠEMPETER 14000-0586341414
KUD VOKALNA SKUPINA PRIMA 02970-0054912835
KUD YEM PRIMORSKE 02241-0014436603
KUKA, PROIZ. TRG. STOR., D.O.O. 02340-0011583444
KULI D.O.O. 02232-0035297379

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

KULT. DRUŠ. MARIB. LITERARNA DRUŽBA 04515-0000704825
KULTURNA KONCEPCIJA ISTRE D.O.O.

PORTOROŽ 10100-0035553405
KULTURNO DRUŠTVO FOLK SLOVENIJA 05100-8010519254
KULTURNO DRUŠTVO GLEDALIŠKA

SKUPINA FIGURA 07000-0000180510
KULTURNO DRUŠTVO GRAJENA 04202-0000697949
KULT. DR. KOMORNI PEVSKI ZBOR

LOKA ŠKOFJA LOKA 07000-0000182450
KULTURNO DRUŠTVO POSTOJNSKA

GODBA 10100-0035555927
KULTURNO DRUŠTVO SLAVINA 10100-0035556897
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA LIBOJE 06000-0003828889
KULTURNO DRUŠTVO VRES PREVALJE 20470-0050368365
KULTURNO PROSV. DR. FRANC ZGONIK 04750-0000721052
KULTURNO UMETNIŠKI KLUB 13. BRAT 04750-0000685744
KUP DRUŠTVO BARJE 02053-0015672186
KWS AUSTRIA SAAT.GMBH PODR. LJ. 02045-0052438682
L & L INTERNATIONAL D.O.O. 30000-0002196019
L & M LINIA MODE D.O.O. 03102-1006021243
L B A D.O.O. 02010-0015727158
L. DRUŽINA KRIŽEVCI V PREKMURJU 02340-0012705249
L.A.L. D.O.O. 10100-0000052084
L.E.C., D.O.O. 02085-0011501364
L.P. IMPEX D.O.O. 02085-0013325352
LABOD KONF. LIBNA D.O.O. V STEČ. 02980-0012456318
LAJD D.O.O. 04515-0000683194
LARA D.O.O. 30000-0002284580
LASERSTONE D.D. 29000-0003288739
LASTA D.O.O. 04750-0000718821
LAVITA D.O.O. 02426-0017616995
LAZAR D.O.O. 10100-0035543026
LC LESNINA COMMUNICATION 02044-0010677127
LEASING LAMPRET D.O.O. – V STEČAJU 20470-0020323003
LEDENKO & CO. D.N.O. 07000-0000762122
LEMAR D.O.O. 02034-0035230839
LEPŠINA & CO. D.N.O. 03100-1000025577
LESKA D.O.O. 02970-0016599678
LESNINA INTERLES D.O.O.-V STEČAJU 02011-0050490066
LEX D.O.O. 33000-7598995608
LIFE ENERGY D.O.O. 14000-0543099202
LIMATO D.O.O. 18300-0017983187
LIMEX D.O.O. 02970-0015836288
LINGO D.O.O. 03100-1012191317
LIPA AJDOVŠČINA D.D. 04751-0000211365
LIPA AJDOVŠČINA D.D. 14000-0503775111
LIPA KOSTANJEVICA D.O.O. 05100-8010509166
LIPS D.O.O. 05100-8010532058
LITERARNI KLUB DRAGOTIN KETTE 02970-0050299903
LIVARNA GORICA D.O.O. 14000-0585607803
LJEZI 2 D.O.O. 04750-0000728521
LOGING D.O.O. 05100-8010511203
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 02013-0017204321
LOKOSTRELSKI KLUB MINS 02086-0018185585
LOVRENC J. ERKER D.O.O. 05100-8010518187
LOVSKA DRUŽINA NOVO MESTO 02970-0018819911
LOVSKA DRUŽINA ŠENTJOŠT 02053-0010880677
LOVSKA DRUŽINA TOMIŠELJ 02083-0017620222
LUČKA D.O.O.KOPER 10100-0035534393
LUKA-TRADE D.O.O. 14000-0572437628
M COMMERCE D.O.O. 02022-0010660066
M SODARSTVO M. GANČANI D.O.O. 02340-0013699208
M VARIA D.O.O. 02019-0014781355
M&M HRASTAR K.D. 02010-0051329941
M.A.J. KLUB-JEFRA RACING D.O.O. 18300-0017252971
M.A.S. VINICA D.O.O. 02430-0051239521
M.B.DOLINAR D.O.O. 02233-0016232271
M.B.F. BIRO D.O.O. 03104-1000010152
M.I.S. D.O.O. 02012-0017208638
MADISON D.O.O. 04515-0000690469
MADISON-PROPAGANDA D.O.O. 04515-0000689984
MAGDIČ PSIHA & MAGDIČ, PSIH D.N.O. 02496-0019988028
MAHE D.O.O. 05100-8010519933
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MAIA D.O.O. V LIKVIDACIJI 06000-0899523009
MAJA D.O.O. 03138-1007317727
MAKAI D.O.O. 27000-0000033934
MAKO MM D.O.O. 17000-0000002947
MAKRI D.O.O. 25100-9705458251
MAKROFIN D.O.O. 02924-0013495992
MAKROTEX D.O.O. 04515-0000704243
MALA D.O.O. 02970-0011375549
MALA D.O.O. 03150-1000015658
MALCOM MALEŠIČ K.D. 05100-8010533125
MALONOGOMETNI KLUB BIROTEHNIKA 10100-0035543220
MALTOMA D.O.O. 02053-0091070092
MANDATA D.O.O. 04515-0000729657
MANTOR D.O.O. 03139-1000013966
MAPO D.O.O. PORTOROŽ 10100-0035557188
MARENTIČ IN MARENTIČ, GENERAL

IMPORT-EXPORT D.N.O. 02430-0012894645
MARIDOMA D.O.O. 03121-1000012811
MARINVEST D.O.O. 10100-0035569507
MARISA MARKETING D.O.O. 02010-0010468788
MARK MOBIL D.O.O. 07000-0000757951
MARKELC IN ČLANI D.N.O. LJUBLJANA 02060-0012194587
MARKET-ENGINEERING D.O.O. 04430-0000702394
MARKSTER, D.O.O. 02010-0013174118
MARLON D.O.O. 05100-8010514695
MARO&CO D.N.O. 03131-1000006889
MAROŠ D.O.O. 02426-0014050596
MARWIN D.O.O. 06000-0897598141
MAT CH IUS D.O.O. 04751-0000684143
MATO – MATEVŽ NAVERŠNIK K.D. 24302-9004055918
MAXFOR, TURIZEM IN NEPREMIČNINE,

D.O.O. 02010-0089683741
MAXSYS D.O.O. 02085-0011176026
MB BIRO D.O.O. 06000-0109126366
MBB D.O.O. 90672-0000127519
MB-CER, INŽ. TRG. D.O.O. 02340-0018020073
MCM D.O.O. 04515-0000703855
MEBA D.O.O. 02053-0014556783
MEBLO INVEST 2000 D.O.O. 02241-0089543412
MEBLO POSLOVNE STORITVE D.O.O. 02241-0012346350
MEBLO POSLVONE STORITVE D.O.O. 03130-1000005386
MEDIA GRAPHICS,D.O.O. 02010-0019099266
MEDIA ŠPORT D.O.O. 02034-0089663941
MEDIKOS D.O.O. 02013-0013213450
MEDOB.NOGOMETNA ZVEZA GORENJSKE 24400-9000847012
MEDOBČ.DRUŠTVO INV. VOJN PRIMORSKE 04750-0000685841
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH

IN SLABOVIDNIH 06000-0003612967
MEDVED D.O.O. 02032-0035227251
MEGACORN D.O.O. 04515-0000705698
MEJA D.O.O. 04202-0000698337
MERGIMTARI, SPAHIJA IN SPAHIU D.N.O. 07000-0000527091
MERKAT D.O.O. 02053-0016560027
MESARSTVO KODILA D.O.O. 02496-0012003376
MESID D.O.O. 02032-0012705791
METALKA SERVIS D.O.O. 03131-1000006986
METALKA TRGOVINA D.D. 05100-8010531573
METALMONT D.O.O. 25100-9706461231
METALNA TIO D.O.O. V STEČAJU 04515-0000725486
METREX D.O.O. 05100-8000100096
METULJ D.O.O. 03150-1000014785
MGS D.O.O. 24201-9004408612
MI KA DO D.O.O. 02010-0013601597
MIBA KRANJ D.O.O. 05100-8010519060
MIBON D.O.O. 02053-0035532063
MIDAG D.O.O. 27000-0000190007
MIK INTERNATIONAL D.O.O. 02013-0014410818
MIKANEC D.O.O. 07000-0000758339
MIKE D.O.O. 02970-0010739520
MIKEDO D.O.O. 02085-0018932146
MIKROS D.O.O. 02053-0015841257
MILAX D.O.O. 18304-0011434521
MILCANA D.O.O. 02053-0015737467

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

MIM D.O.O. 07000-0000527673
MIMA-RA D.O.O. 04515-0000727426
MINISOPH D.O.O. 30000-0003942795
MINITOUR D.O.O. 24800-9003142123
MIPRIM D.O.O. 27000-0000064198
MIPRO D.O.O. 14000-0530411311
MIRAN HORVAT, K.D. 02060-0051958864
MIS. MEDIA D.O.O. 24201-9004408709
MITEX D.O.O. 14000-0575738053
MITEX DENIM D.O.O. 33000-8863153249
MITKOP D.O.O. 33000-8053928906
MITRIJE-MILJEVIĆ & CO D.N.O. 04515-0000725777
MK ATLAS D.O.O. 04515-0000700072
MK TEAM D.O.O. 02980-0019191610
MLINAR D.O.O. 05100-8010515956
MM+JM D.O.O. 05100-8010525947
MM-2 D.O.O. 24500-9004289783
MODERNI ŠPORTNI KARATE KLUB

ŠEMPETER 30000-0002220075
MODRA LINIJA, D.D. KOPER 10100-0035372888
MODRI LEV D.O.O. 06000-0516223823
MODULOR D.O.O. 04515-0000712876
MONTER NOVO MESTO, D.O.O. 02970-0011929225
MONTER, P.O. – V STEČAJU 03121-1000012908
MORINA IN NEIZIRJA D.N.O. 03118-1000013346
MP INSTALACIJA, D.D. V STEČAJU 10100-0035462613
MR. FIT D.O.O. 02010-0014608457
MS PRO D.O.O. 05100-8010527402
MSA D.O.O. 02019-0035442064
MSM PRODUCTION D.O.O. 02014-0092133959
M-ŠPORT KLUB IZOLA 02236-0051444094
MULTIPROMET D.O.O. 02043-0015051488
MURA D.D. 03125-1005954544
MURA D.D. 02340-0013209164
MU-ROS COMMERCE D.O.O. 04515-0000723255
MUZEJSKO DRUŠTVO ŽIRI 07000-0000186718
MVA D.O.O. 03100-1008680208
MX SEFKIND & VALJAVEC K.D. 02013-0050219435
MY. SOUND D.O.O. 04515-0000725583
N R G D.O.O. 04515-0000729948
N&B FINANCE D.O.O. 02241-0016490190
NAMA INTERNATIONAL D.O.O. 19100-0010021027
NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA 02010-0015845110
NARIMPORT D.O.O. 04515-0000724710
NARODNI DOM ŠD LJUBLJANA 02010-0019563702
NATUR COMMERCE, D.O.O. 02237-0012035855
NAUTIC ADRIA D.O.O. 02013-0012055270
NEMET.COM D.N.O. 18300-0035417482
NEODVISNA LISTA ZA MARIBOR 04515-0000725292
NEODVISNI SINDIKATI SLOVENIJE PTUJ 04202-0000710268
NESS-KIPER D.O.O. 29000-0055112444
NFD 1 05100-8010530797
NFD 2 05100-8010530603
NICOM D.O.O. 02038-0016760970
NIK D.O.O. 02011-0011550095
NIKA BPD D.D. V STEČAJU 02373-0090400341
NIKA PID 1 D.D. 06000-0509470489
NIKA PID D.D. 33000-5263720414
NIMING D.O.O. 03100-1012015359
NIN COMMERCE D.O.O. 02019-0016449755
NIRVANA D.O.O. 03100-1000024607
NITOR D.O.O. 03106-1000016262
NIVES TRGOVINA IN GOSTINSTVO D.O.O.

V STEČAJU 10100-0035516739
NK POBREŽJE 04515-0000714040
NK ŠMARTNO OB PAKI 02426-0050312009
NK ŽELEZNIČAR 04515-0000690954
NOA D.O.O. 02019-0053925123
NOGOMETNI KLUB MALEČNIK 04515-0000722285
NOGOMETNI KLUB ŠMARJE 02236-0016565125
NOGOMETNO DRUŠTVO ADRIA 04750-0000696511
NOGRAD-LOTMERK D.O.O. 03173-1012483590
NORA PRODUCTION GROUP, D.O.O. 02010-0017827790
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NORDEX DIV, D.O.O. 10100-0035438848
NORTH-SOUTH D.O.O. 05100-8010534871
NOTAT D.O.O. 05100-8010516053
NOVA KUVERTA D.O.O. 27000-0000037329
NOVAMEDIA D.O.O.-V STEČAJU 02085-0017050152
NOVAPLAST D.O.O. 05100-8010512464
NOVI GRANITI, D.O.O. V STEČAJU 02085-0089804343
NOVKA D.O.O. 03135-1000017072
NOVO GLOBAL D.O.O. 02970-0017618469
NOVOLINE COMMERCE D.O.O. 02970-0012807657
NSO, D.O.O. 10100-0035547585
NSZ Z.O.O. LJUBLJANA 05100-8010510136
NUMERA 5 D.O.O. 24600-9003960612
NUT DRUŠTVO ZA ALTERNATIVNO

LETENJE POSTOJNA 10100-0035555345
OBM. ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LJ. 02010-0010814496
OBOD-BETIS D.O.O. 05100-8010525753
OBRTNA ZADRUGA HRAST Z.O.O. V ST. 02970-0014037520
ODA Z.O.O. 05100-8010513725
ODBOJKARSKI KLUB BRASLOVČE 06000-0118547006
ODEON NOVA GORICA D.O.O. 04750-0000727939
ODV.DRUŽBA ZAK.-RUPNIK-STANKIĆ 02015-0051414571
OGER D.O.O. 18303-0016256149
OKAR D.O.O. 30000-0003395133
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE 03100-1012238071
OLIO D.O.O. 02013-0016797406
ONIKS D.O.O. 07000-0000459191
OO SIND. DELAVCEV REP. ŠPOR. ZV. LJ 02013-0016401937
OO SIND. GOR. POKRAJINE 310. UČNEGA

CENTRA KRANJ 07000-0000756690
OOS DELAVCEV UPRAVNE ENOTE

POSTOJNA 14000-0111821876
OPTI-COM D.O.O. 18301-0014316829
OPTIM TRADE D.O.O. 05100-8010534836
OPTIMA KOPER D.O.O. 27000-0000174196
OPTIMA LEASING D.D. 02924-0012451981
OREAN D.O.O. 03104-1007188928
ORG. ODBOR MIRNOPEŠKEGA TEKA 02970-0017796949
ORG. SIND. MERKUR ZAVAR. D.D. 02085-0035002039
ORIS MEDIA D.O.O. 30000-0080017082
ORTHOPINION K.D. 06000-0897859071
OSIM IN DRUŽBENIK K.D. 04515-0000704728
OSMINKA D.O.O. 04515-0000726650
OSS D.O.O. 04202-0000710462
OUIOT IGOR VEZOVNIK K.D. 02012-0035525245
OVEN D.O.O. 33000-5617621034
P & P ŠAVS K.D. 03102-1000002490
P.F.C.I., D.O.O. 10100-0035373179
P.I.TRADE D.O.O. 03106-1000015874
P.V.S. D.O.O. 20470-0019333118
PADALSKI KLUB ANDROMEDA SKYDIVING 24100-9004249243
PAHLJINA D.O.O. 02970-0035253845
PAKTOL D.O.O. 02232-0089905954
PALLADIUM D.O.O. 02010-0089469565
PALS PRO D.O.O. 03100-1000025286
PAMA D.O.O. LJUBLJANA 26330-0035136726
PANADRIA D.O.O. 05100-8000028413
PANAX D.O.O. 03106-1012056775
PANDOM D.O.O. 30000-0004059680
PANNA D.O.O. 02010-0016202167
PANPROSTOR D.O.O. 02083-0014442793
PANTOS D.O.O. 05100-8010529924
PAPIGA ŠKOFJA LOKA D.O.O. 07000-0000167415
PARALELA D.O.O. 02023-0016737940
PARTIZAN-DRUŠT. ZA ŠR IN T. VZG. N.M. 02970-0017720804
PASKAL ARMATURE, D.O.O. 02010-0052320020
PC-AG D.O.O. 06000-0081121108
PE KA JA D.O.O. 05100-8010491221
PEGAZ JEZERSKO D.O.O. 07000-0000757175
PEKARNA PARK D.O.O. 04515-0000705504
PERČIČ & VESELIČ D.N.O. 07000-0000520689
PERFECTUS D.O.O. 04515-0000713555
PERSPEKTIVA D.D. 33000-8206472561

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

PERSPEKTIVA D.D. 06000-0118721024
PEUGEOT SLOVENIJA D.O.O. 29000-0055014959
PEVSKO DRUŠTVO MIREN 04750-0000720664
PFIZER H.C.P. CORPORATION 02015-0019326098
PFIZER INTERNATIONAL CORPORATION 02015-0090988922
PGD BEVČE 05100-8010528663
PGD BREZOVICA 02053-0012490974
PGD DOBRAVA 03150-1000014397
PGD GORENJA VAS 07000-0000189434
PGD KOKRICA 07000-0000087972
PGD LOVRENC NA DR. POLJU 04202-0000710365
PGD MURETINCI 04202-0000722102
PGD OREHOVCI 02341-0013730684
PGD PEKRE 04515-0000707444
PGD SOBETINCI 03182-1000007979
PGD ŠENTILJ 02426-0011531312
PGD ŠKOCJAN 02970-0019777592
PGD VIDEM OB SAVI 02980-0014582073
PGD ZAGORJE 10100-0035555442
PGD ZAVRČ 04202-0000714730
PHARMACEL D.O.O. 05100-8010515083
PHARMASWISS D.O.O. 02010-0089433190
PIA, KRANJ D.O.O. 03138-1000028856
PIBA D.O.O. 30000-0004485122
PIHALNI ORKESTER MESTNE OBČINE

KRANJ 07000-0000521368
PIKA NA I D.O.O. 02970-0012064443
PIL IVANUŠ IN PARTNERJI D.N.O. 03171-1000017054
PIMS & CO D.O.O. 02013-0053839572
PINOCHIO 2 D.O.O. 03106-1000015680
PION D.O.O. V STEČAJU 02970-0091717933
PIONIR STANDARD GRAD. D.D. V ST. 02970-0052233889
PIRADEL, D.O.O. 02010-0035187783
PITA GORA D.O.O. 03121-1000011550
PIVAŠEVIĆ COMERC IN DRUGI D.N.O. 06000-0145687315
PIVOT, D.O.O. 29000-0055033195
PKI D.O.O. 04515-0000713264
PLABET D.O.O. 18300-0018095513
PLAN BIRO D.O.O. 05100-8010528954
PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS 07000-0000188367
PLANINSKO DRUŠTVO HAJDINA 04202-0000719483
PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ 07000-0000521853
PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA 06000-0008405058
PLAZL D.O.O. 20470-0016897933
PLESKO-SHOP D.O.O. 02012-0020274226
PLEŠKO D.O.O. 17000-0000069392
PLUS D.O.O. 02054-0016620312
PMI D.O.O. V STEČAJU 03121-1000011744
PNEVMOTRG D.O.O. 02980-0017866784
PODJ. ZA GOZDNE GRAD. IN HORTIK.

D.O.O. 04515-0000713749
POHLE &M D.O.O. 02980-0050947470
POIL D.O.O. 02922-0016502023
POINT-A D.O.O. 03102-1000007437
POL 3 D.O.O. 03135-1000017460
POLLAK D.O.O. 18300-0016575232
POLYTECHNIC D.O.O. 02053-0089578135
POP TV D.O.O. 02922-0052254477
POPKO, LEBARIČ&CO. D.N.O. 05100-8010506450
POPREIL D.O.O. 02043-0012167290
PORSCHE INTER AUTO D.O.O. 29000-0055039306
POTNIK D.O.O 10100-0035545354
PREKO D.O.O. 03100-1000024704
PRELOG & CO, HAPPY LIFE D.N.O. 03100-1061187084
PRESENT D.O.O. 04515-0000723352
PRI KOVAČU D.O.O. 05100-8010515277
PRIFO D.O.O. 10100-0035373276
PRIKO D.O.O. – V STEČAJU 20470-0089034311
PRIMAT D.O.O. 03160-1000031852
PRIMEŽ RUPA D.O.O. 07000-0000516809
PRIMORSKE EKOLOŠKE NAPRAVE D.O.O. 04750-0000679148
PRINT D.O.O. 07000-0000155290
PRIZ PODJETJE D.O.O. 02010-0014085918
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PRO DESIGN TODOROVIČ & CO.K.D. 03160-1000033307
PRO FIT D.O.O. 05100-8000047910
PRO GRAFIKA D.O.O. 03128-1000022168
PRO INOVA D.O.O. 04515-0000704340
PRO KOM – MIROSLAV ANDERLIČ, K.D. 02043-0035861189
PRO PLUS D.O.O. 02922-0016019933
PRO PRINT NOVAK K.D. 05100-8010516732
PROBIS D.O.O. 06000-0118429636
PRODUKCIJA A D.O.O. 02012-0035857567
PROINFO D.O.O. 05100-8010511397
PROINGRAD D.O.O. 05100-8010530312
PROMARITIM D.O.O. 27000-0000169055
PROMETEJ ART & HOBBY D.O.O. 10100-0034974121
PROMIN D.O.O. 18300-0016171906
PROMPT ŽIROVNICA D.O.O. 03139-1007189929
PROSIGNAL D.O.O. 02234-0019817924
PROSPOT D.O.O. 02038-0016942457
PROSVETNO DRUŠTVO VODICE 03100-1000026574
PROTAN D.O.O. 02980-0011661597
PROTOCOL D.O.O. 24200-9004409728
PR-SI.NET, D.O.O. 25100-9707920111
PRVI INVEST D.O.O. 02924-0018040927
PŠADA D.O.O. 04515-0000699005
PUBLIKUM D.D. 02924-0014270634
PUHAN & CO, GOSTIŠČE D.N.O. 02496-0011686671
PUMEX D.O.O. 06000-0098694113
PUNCTUM D.O.O. 06000-0112376933
QUANTUM D.O.O. 33000-6552905704
QUERCUS D.O.O. 02970-0015043604
RAČEK D.O.O. 02312-0089766137
RADIO BELVI D.O.O. 02922-0035093916
RADIO CENTER D.O.O. 04515-0000690178
RADIO ŠTUDENT LJUBLJANA 02010-0012755175
RADIOKLUB INVALIDOV VOJN LIPA 05100-8010519157
RAELJANSKO DRUŠTVO SLOVENIJE 10100-0035547779
RAM TRADE D.O.O. 02922-0015024325
RAMONA D.O.O. 02234-0051073749
RAND & CO D.O.O. 02019-0050811423
RATIO D.O.O. 24400-9002527925
RAVNJAK D.O.O. 20470-0018107135
RAZVOJ 2000 D.O.O. 05100-8000070705
RAZVOJNA DRUŽBA D.D. 17000-0000074533
RBM D.O.O. 03106-1000016553
RBM JERMAN D.O.O. 18304-0013545920
RCA D.O.O. 30000-0003507556
RD PLUS D.O.O. 17000-0000074436
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO

ZDRUŽENJE MOZIRJE 03117-1000006605
REALA D.O.O. 03105-1000004283
REAL-KREDIT, D.O.O. 02010-0020110394
REBEVŠEK IN DRUGI D.N.O. 33000-2779033986
RECKL & ING D.O.O. 02010-0035463360
REKON D.O.O. 02010-0013892791
RENTING VRTOJBA D.O.O. 14000-0595696094
REVANA D.O.O. 04515-0000699296
REZ-LES D.O.O. 05100-8010523134
RIAL D.O.O. 04515-0000722673
RIBE MARIBOR D.O.O. 04515-0000693767
RIBIŠKA DRUŽINA PAKA ŠOŠTANJ 02426-0013691017
RIKOM D.O.O. 30000-0004485704
RIMESSA D.O.O. 03118-1000014219
RIOL D.O.O. 02085-0010559882
RONDES D.O.O. 02010-0010219110
ROS D.O.O. 04515-0000712585
ROS-NG D.O.O. 04750-0000219271
ROTEKS D.O.O. 18303-0012934093
ROZI PAVLOVA IN OSTALI D.N.O. 03138-1000027498
RR COT 06000-0903853186
RS D.O.O. 05100-8010524880
RUGEL D.O.O. 05100-8010518672
RUPARČIČ IN DRUG D.N.O. 02054-0035462562
RUTAR INŽENIRING D.O.O. 14000-0535514190
S 3000, D.O.O. 02970-0089707511

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

S.B.M.-LESA D.O.O. 02970-0035338235
SALVIS D.O.O. 05100-8010525268
SAMARITANA D.O.O. 18300-0011871023
SAN LORENZO MARKETING, D.O.O. 10100-0035505681
SAN NICOLO’ D.O.O. 33000-1234513074
SANITAS KRANJ D.O.O. 07000-0000516130
SAPA D.O.O. 06000-0895002421
SATEKO D.O.O. 17000-0000024093
SATORI D.O.O. 02010-0012308102
SATURNUS AVTOOPREMA D.D. 02923-0012164328
SAVIĆ IN DRUŽBENIK D.N.O. 02014-0019284049
SAVSKE ELEKTRARNE D.O.O. 03106-1002519638
SAWAL AVTO D.O.O. 14000-0151067397
SAYONARA TRADING LTD D.O.O. 06000-0086513338
SCA HOLDING D.O.O. 03102-1000007049
SCUBATOM D.O.O. 29000-0055032128
SDC-MEDICUS D.O.O. 03130-1000005483
SDGD SINDIKAT DRUŽBE NOVOGRAD D.D. 24800-9004009206
SEFOGRAD D.O.O. 02029-0012071170
SELECT TEHNOLOGY 02922-0010542149
SELINŠEK & CO K.D. 04515-0000685231
SELUR D.O.O. 06000-0110547707
SERVIS PLUS, D.O.O. 02010-0010087578
S-GOSTINSVTO D.O.O. V STEČAJU 05100-8010517120
SHIATSU DRUŠTVO DOBRNA 06000-0514644566
SHM BETON D.O.O. 04202-0000697755
SHOCK D.O.O. 30000-0003645102
SICAP D.O.O. 14000-0563912395
SIGMALES D.O.O. 02970-0050819047
SILEX BLANCA V STEČAJU 02379-0011653992
SILVA T-NUTS D.O.O. 14000-0133850188
SIMAK D.O.O. 04515-0000703758
SIMEK, D.O.O. 02236-0051448556
SIMNET D.O.O. 02011-0018893965
SIN. PODJ. KOMPAS MTS PE VRTOJBA 04750-0000686132
SIND. DEL. V ZDR. NEGI SLO. SPL. BOL.

DR. FRANC DERGANC 14000-0143203607
SIND. DELAVCEV V ZDR. NEGI SE DOM

UP. MARIBOR 03121-1000012423
SIND. DIJAŠKI DOM M. SOBOTA, ZSSS 02340-0014440579
SIND. GLOSA, SKUPINA GORIŠKI MUZEJ 04750-0000727163
SIND. OBMOČNEGA DAVČNEGA URADA

N.G. 04750-0000726581
SIND. ORG. DOLENJSKE BANKE N.M. 02970-0013215736
SIND. OSNOVNE ŠOLE DUTOVLJE 05100-8010531864
SIND. VZG. IZOBR. IN ZNANOSTI SLO.

OS. ŠOLE ŽIROVNICA 07000-0000567152
SIND. ZDR. IN SOC. VAR. SLO V ZAV.

RS ZA ZAP. OBM. SL. NG 14000-0115651921
SIND. ATD OKROŽ.S. KOPER IN OKR.S 05100-8010529342
SIND. CARINIKOV SLOVENIJE, MURSKA SO 24900-9004401521
SIND. CARINIKOV, OR. CARIN. N. GORICA 02241-0014435827
SIND. DEL. PRI ZASEBN. OBČ. M. S. 02340-0013550992
SIND. DEL. V ZDRAVSTVE. NEGI ZD LJ 02059-0010903469
SIND. DEL. V ZDRAVSTVE. NEGI ZD N.M. 02970-0010113385
SIND. DELAV. MESTNE OBČINE IN UE

MOSTE-POLJE 05100-8010513919
SIND. JP SNAGA 02012-0018926217
SIND. KNSS NEODVISNOST-KNS A/R 02341-0011944138
SIND. MINIST. ZA OBRAMBO KONFERENCA

SIND. MO 05100-8010520709
SIND. PODJ. PTUJSKIH PEKARN IN SLAŠČ. 04202-0000714536
SIND. PODJETJA BUTAN PLIN LJUBLJANA 05100-8010514016
SIND. SRED. EKON. TRG. UPR. ADM. ŠOLE 02340-0018547365
SINDIK. SKEI SINDIKAL. PODR. GOSTOL

TST 04753-0000687246
SINDIKAT DURS, DAVČNI URAD M. S. 02340-0010036294
SINDIKAT BOLNIŠNICE NOVA GORICA –

SZSS 14000-0122988516
SINDIKAT CESTNEGA PODJETJA N.M. 02970-0019254180
SINDIKAT CSD MARIBOR 04515-0000689790
SINDIKAT ČEVLJARSTVO KIDRIČEVO 04202-0000720938
SINDIKAT DELAVCEV MERCATOR SVS 04202-0000716573
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SINDIKAT DELAVCEV SVETA KRANJSKIH
SINDIKATOV 07000-0000512832

SINDIKAT DELAVCEV V KULTURI 04515-0000708026
SINDIKAT DRUŽBE REVOZ 03150-1000015367
SINDIKAT DURS, DAVČNI URAD POSTOJNA 10100-0035555054
SINDIKAT GLEDALIŠČA, MUZEJA

IN KNJIŽNICE JESENICE 07000-0000511668
SINDIKAT GOSTINSTVA BELA KRAJINA 02430-0016853603
SINDIKAT INŠTITUTA JOŽEF ŠTEFAN 02010-0015976836
SINDIKAT IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE

MIKLOŠIČ 33000-3285109079
SINDIKAT JP KOMUNALA MOZIRJE 02426-0012800557
SINDIKAT KNJIŽNICE GROSUPLJE 02022-0013978727
SINDIKAT KZ RUŠE 04515-0000722964
SINDIKAT LJUBLJANSKEGA

URBANISTIČNEGA ZAVODA 02011-0015428448
SINDIKAT M CLUB VELENJE 02426-0015484450
SIND. MIN. ZA OBRAMBO JUŽNOPRIMORSKE

POKRAJINE 10100-0035556121
SINDIKAT M-MODNA HIŠA D.O.O. 04515-0000713458
SINDIKAT OŠ BIBE ROECKA-SVIZ 02426-0019922491
SINDIKAT OŠ BORISA KIDRIČA 04515-0000703661
SINDIKAT OŠ MIHAJLA ROSTOHARJA 02980-0011709224
SINDIKAT OŠ PP DRAGOTIN KETTE 02970-0017136282
SINDIKAT OŠ SAVSKO NASELJE SVIZ 02042-0017530566
SINDIKAT OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO

GORO 02032-0017761334
SINDIKAT PODJETJA AGROMERKUR 03125-1000011160
SINDIKAT PODJETJA ELEKTRO GORENJSKA

KRANJ 07000-0000457348
SINDIKAT PODJETJA EMBALAŽA MB 04515-0000720248
SINDIKAT PODJETJA GARHILL D.O.O. 04515-0000729560
SINDIKAT PODJETJA GORENJSKI TISK 05100-8010525074
SINDIKAT PODJETJA GOST VELENJE 02426-0016112137
SINDIKAT PODJETJA HOTEL CREINA KRANJ 07000-0000513996
SINDIKAT PODJETJA MERKUR D.D. 07000-0000508467
SINDIKAT PODJETJA NAŠ ČAS D.O.O. 02426-0019782908
SINDIKAT PODJETJA PFLEIDERER

NOVOTERM 05100-8010523231
SINDIKAT PODJETJA SADJARSTVO LENART 04102-0000689172
SINDIKAT PODJETJA STROJEGRADNJA

ŠEMPETER 06000-0140349405
SINDIKAT PODJETJA TE ŠOŠTANJ 02426-0011459920
SINDIKAT PODJETJA WP LIVARNA D.O.O. 14000-0596624869
SINDIKAT PODJETJA ZARJA KOVIN.OPR. 06000-0113151672
SINDIKAT PODJTJA KOLPA METLIKA 03152-1000007121
SINDIKAT SREDNJE ŠOLE KRŠKO 02980-0010295740
SINDIKAT STOL KAMNIK-KNSS 02312-0017575827
SINDIKAT ŠPORTNEGA CENTRA MB 04515-0000694543
SINDIKAT TELEKOM SLOVENIJE PE LJ. 02010-0010531353
SINDIKAT TO ZADRUGE PREKMURKA 02340-0019704575
SINDIKAT UPRAVNIH DELAVCEV PTUJ 04202-0000721520
SINDIKAT VVZ NAJDIHOJCA 05100-8010526626
SINDIKAT VVZ ŠENTVID 02033-0014447571
SINDIKAT VZGOJE, IZOBR. IN ZNANOSTI 04102-0000718757
SINDIKAT ZAVODA DIJAŠKI DOM VIČ 02045-0013097907
SINDIKAT ZAVODA GIMNAZIJE KOPER 10100-0035547876
SINDIKAT ZAVODA OZG – OE ZOBNA

POLIKLINIKA KRANJ 07000-0000509922
SINDIKAT ZAVODA SREDNJE EKONOMSKE

ŠOLE LJUBLJANA 02014-0018530456
SINDIKAT ZAVODA SREDNJE POMORSKE

ŠOLE PORTOROŽ 10100-0035558740
SINDIKAT ZD PIRAN 10100-0035508009
SIND. ZDRAV. IN SOC. VAR. SLO., KOR.

LEK. RAVNE NA KOR. 20470-0015098680
SIND. ZDRAV. IN SOC.VAR. SLO.,

ZDR. DOM RAVNE NA KOR. 20470-0013546680
SIND. ZDR. IN SOC. VAR. SLOVENIJE

ZD CELJE 06000-0358700285
SINDIKAT ZDRAVSTVENI DOM M.S. 02340-0019619991
SINDIKAT ŽITO IMPERIAL D.O.O. 02980-0017579373
SINTAL CELJE D.D. 05100-8000083121

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

SINTAL CELJE D.D.  06000-0045301336
SINTAL D.O.O. 02234-0012606847
SIOL D.O.O. 03100-1061068065
SIRIUS ICC D.O.O. 03170-1000007985
SITRA, D.O.O. 06000-0061986888
SIVER D.O.O. 02970-0015514248
SKANJA D.O.O. 18301-0013075811
SKAVTSKA FUND.UST. ZV. TAB. SLO. 02010-0051235172
SKEI SINDIKAT DRUŽBE AURODENT CELJE 06000-0503989407
SKEI STROJKOPLAST MARIBOR 04515-0000731015
SKLAD ZA IZOBR. DEL. PRI SAM.

PODJETNIKIH GORENJSKE KRANJ 07000-0000760570
SKRBNIK D.O.O. 05100-8010518478
SKRINA D.O.O. 03100-1000024413
SKUPNOST LASTNIKOV UL. ANA ZIHERL 10 24201-9002185566
SLO. DRUŠTVO ZA NAM. IN ODVODNJO 02045-0018718863
SLO. ODŠKODNINSKA DRUŽBA D.D. 02913-0016492958
SLO. ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE 02083-0014878323
SLOFARMA D.O.O. 30000-0004487644
SLOV. MUZEJSKO DRUŠTVO LJ. 02010-0010778994
SLOVENIJA LLOYD D.O.O. 02923-0013692369
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA D.D. 05100-8010529439
SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO 02085-0015504554
SLOVENSKO ARHEOLOŠKO DRUŠTVO 02010-0012543133
SMELT D.D. 90672-0000050598
SMN MARKETING D.O.O. 18300-0010044222
SND-OBČINSKI IDBOR ČRNOMELJ 30000-0002533870
SO – NAF D.O.O. 04202-0000231670
SOCIALDEMOKRATSKA STR. SLO.-SDS 02010-0015848602
SOČA VGP D.D. NOVA GORICA 04750-0000590102
SOČA-OPREMA, D.O.O., V STEČAJU 10100-0035552726
SOFIA D.O.O. 02236-0012370845
SOFOREBO INŽENIRING D.O.O. 07000-0000061685
SOMEX D.O.O. 02232-0050935040
SOP D.O.O. V LIKVIDACIJI 02038-0014665382
SOP KLEPAR D.O.O. V STEČAJU 02980-0015002859
SOPOTNIK RECOM D.O.O. 30000-0080096525
SOPOTNIK RECOM D.O.O. 33000-9342070670
SOPOTNIK TRADE D.O.O. 02922-0016416857
SOPOTNIK TRADE D.O.O. 33000-1757965135
SOREX D.O.O. 02970-0089072258
SORIČNI . NET D.O.O. 30000-0004166768
SOVA D.O.O. 02373-0015256284
SOVINC D.O.O. 30000-0000170853
SPECTRA INTERNATIONAL D.O.O. 06000-0087461222
SPECTRO MATINI D.O.O. 03100-1010938077
SPEKTER D.O.O. 17000-0000061826
SPLOŠNA ZADRUGA KOSEZI Z.O.O. 90672-0000083966
SPOJ TRADE D.O.O. 14000-0553717792
SPORT KLUB DOL 04751-0000684240
SRČEK D.O.O. 03160-1000032337
STAN. ZADRUGA ČRNA VAS Z.O.O 02085-0053800154
STANI D.O.O. 05100-8010519836
STANOVANJSKA ZADRUGA GORICA Z.O.O. 14000-0524366174
STAYERMAN D.O.O. 04515-0000726165
STELEM D.O.O. 02970-0012342930
STEREOSKOPSKO DRUŠTVO LJUBLJANA 05100-8010524686
STIGMA D.O.O. 02043-0011503131
STIL EXPORT-IMPORT D.O.O. 27000-0000047611
STING D.O.O. 05100-8010520321
STONE D.O.O. 04202-0000693875
STRABAG IMOBILIJA D.O.O. 29000-0003281561
STRELEC D.O.O. 02010-0017506526
STRELEC LINE D.O.O. 05100-8010532446
STRELSKA DR. TRAP ŠTEFAN KOVAČ 02340-0010789693
STRELSKO DRUŠTVO STANE ŽAGAR

PODNART 07000-0000468697
STRIGIDA D.O.O. V STEČAJU 06000-0921147025
STRIKAN, D.O.O. 02060-0011600753
STRIM D.O.O. 02013-0018875534
STRUGA D.O.O. 02060-0035370215
STUDIO BREG D.O.O. 02010-0088020385
STUDIO DOTIČNI D.O.O. 30000-0080024939
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STUDIO GRAFFIT D.O.O. 05100-8010531767
STUDIO MI INT. P.O. 30000-0080020380
SUBS D.O.O. 17000-0000071041
SUCADRIA D.O.O. 02085-0035495672
SUKNO D.O.O. 03138-1000028753
SUZUKI ODAR D.O.O. 05100-8010526044
SVETILA SEVER D.O.O. 18300-0013078770
SVIT 2000 D.O.O. 03117-1000006896
SVIZ GIMN.GIAN RINALDO CARLI KOPER 05100-8010528566
SVIZ GIMNAZIJA NOVO MESTO 02970-0012907761
SVIZ INŠTITUT ZA METALNE KONST. 02045-0016429178
SVIZ OSNOVNA ŠOLA CENTER 02970-0015890220
SVIZ OSNOVNA ŠOLA MIRNA PEČ 02970-0011485838
SVIZ OSNOVNA ŠOLA OTOČEC 02970-0017586265
SVIZ OSNOVNA ŠOLA ŠKOCJAN 02970-0010151312
SVIZ OŠ ANTONA INGOLIČA 04430-0000724995
SVIZ OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ 04202-0000714439
SVIZ OŠ JARENINA 04515-0000717144
SVIZ SINDI. SKUPINA POKRAJINSKI

MUZEJ MB 04515-0000728493
SVIZ SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE ŠENČUR 07000-0000757272
SVIZ SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE ZALI

ROVT TRŽIČ 07000-0000566570
SVIZ STEŠ NOVA GORICA 02241-0018383145
SVIZ TIM 04515-0000701527
SVIZ-DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ 30000-0003034972
SVOBODNA MISEL D.D. 05100-8010516247
SWETCOM D.O.O. 05100-8010505868
SYNTHESYS D.O.O. 04750-0000725029
ŠAHOVSKI KLUB NAKLO 05100-8010532640
ŠAHOVSKO DRUŠTVO NOVO MESTO 02970-0015352937
ŠAJN LJUDMILA S.P. 10100-0035554763
ŠARDI & ŠARDI D.N.O. 33000-7981572338
ŠD DRUŠTVO VETERANI GORNJI GRAD 02426-0014763449
ŠD ELEKTRO PRIMORSKE D.D. 04750-0000717463
ŠD PTUJSKA GORA 04202-0000709007
ŠD ROKOMETNI KLUB KRIM 02043-0053823940
ŠENTJAKOBSKO GLEDAL.LJ.- DRU. 02010-0017500415
ŠIFTAR D.O.O. 02340-0018890454
ŠILT D.O.O. 07000-0000762219
ŠINKOVEC D.O.O. 02059-0018691017
ŠLAMES D.O.O. 10100-0035481819
ŠP.IN REKREACIJSKO DR. NEMČAVCI 02496-0053774389
ŠPARVENT D.O.O. 14000-0565695837
ŠPORTNA ZVEZA BELTINCI 02346-0052757419
ŠPORTNO DRUŠTVO ABC ŠPORT LJ. 02044-0092027244
ŠPORTNO DRUŠTVO ARAGONIT RAVNE 04752-0000697383
ŠPORTNO DRUŠTVO BELA PEČ PODBLICA 07000-0000756593
ŠPORTNO DRUŠTVO BUKOVCI 05100-8010529148
ŠPORTNO DRUŠTVO COMINUM 14000-0114987374
ŠPORTNO DRUŠTVO DRAVLJE 03106-1000015777
ŠPORTNO DRUŠTVO ELEKTRO LJ. 02015-0018656992
ŠPORTNO DRUŠTVO HAJDINA 04202-0000717349
ŠPORTNO DRUŠTVO HAJDOŠE 04202-0000715215
ŠPORTNO DRUŠTVO JAKOB ŠTUCIN

HRATSJE-PREBAČEVO 07000-0000501871
ŠPORTNO DRUŠTVO MOZIRJE 03117-1000006702
ŠPORTNO DRUŠTVO MURGLE 02032-0089543371
ŠPORTNO DRUŠTVO NIKA 04202-0000687958
ŠPORTNO DRUŠTVO POBREŽJE 04202-0000714924
ŠPORTNO DRUŠTVO PUNGERT 07000-0000195448
ŠPORTNO DRUŠTVO SENCA ZALI LOG 07000-0000195836
ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI 04515-0000717726
ŠPORTNO DRUŠTVO TORNADO 02036-0050888384
ŠPORTNO DRUŠTVO TRIDENT 02036-0087482410
ŠPORTNO DRUŠTVO VIDEM PRI PTUJU 04202-0000710947
ŠPORTNO DRUŠTVO ZPE 02043-0011013184
ŠPORTNO DRUŠTVO ŽOGICA 02013-0011272286
ŠPREM&PASKA D.O.O. 04202-0000688055
ŠRI RADHAKUNDA-SKUPNOST ZA ZAVEST

ŠRI GOURANGE 10100-0035510337
ŠTAJERSKA PIVIVARNA D.D. – V STEČAJU 04515-0000704534
ŠTIMA D.O.O. 33000-2027520084

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

ŠTUDENT. HUMANITARNO DRUŠTVO ŠOUM 04515-0000706862
ŠTURM & CO. D.N.O. 18303-0035842195
T.P.Z. ZUPANC D.O.O. 03127-1000017367
TABOR-COMMERC D.O.O. 04515-0000703467
TAHOGRAF D.O.O. 14000-0538089831
TAMARA D.O.O. 33000-9856762467
TANGRAM D.O.O. 10100-0035572223
TASPO D.O.O. V STEČAJU 06000-0921145473
TATAMI D.O.O. 18303-0016839119
TEAMTRANS D.O.O. 04515-0000718696
TECHNOINDUSTRA D.O.O. 05100-8010513628
TEHNOHIT S.O. D.O.O. 03104-1000010831
TEHNOLES D.O.O. 04515-0000723740
TEHNOUNION D.D. 02923-0015345249
TEHNOUNION OPREMA D.O.O. 02923-0090184823
TEHNOUNION ZASTOPSTVA D.O.O. 02923-0090184629
TEKSTIL D.D. 06000-0059547047
TELERAY, D.O.O. 10100-0032523416
TENET D.O.O. 02085-0013874275
TENIŠKI KLUB BONIFACIJA 02053-0014760580
TENIŠKI KLUB PRESTIGE GMK 02053-0015414554
TENIŠKI KLUB SLAVICA 07000-0000762413
TENIŠKO DRUŠTVO VETERANOVA 03106-1000016650
TERINA D.O.O. CELJE 05100-8010532155
TERMOTIM D.O.O. 03127-1000010480
TERRARA D.O.O. 05100-8010522649
TE-SA TRADE D.O.O. 02025-0017508895
TESPIS D.O.O. 30000-0002978906
TEŠIĆ & TEŠIĆ D.N.O. 05100-8010534192
TEXIMP D.O.O. 33000-9379433906
TGP DE PROFUNDIS 20470-0090146125
TGP MEDIJEKS TOPLICE V STEČ. 26338-0017395325
THEO FREY EAST AG 02054-0035861329
THG INŽENIRING D.O.O. 02312-0013835410
TIBA D.O.O. 05100-8010519448
TIKANILA KOBARID D.O.O. 04752-0000728714
TIM GRAD D.O.O. 18305-0018062191
TIMA EKSPRES KOROŠEC K.D. 02033-0089349031
TIP D.O.O. 02010-0012819874
TIP TOP HAIR D.O.O. 06000-0695143039
TIRBO SUN SOLARIJ D.O.O. 04515-0000703952
TISCHER D.O.O. 05100-8010121942
TISE D.O.O. 02010-0035126188
TISKARNA ČUK D.O.O. 30000-0003997794
TISKARNA NOVO MESTO D.D. 02970-0013663003
TIZIAN D.O.O. 02031-0011683654
TOLEON, D.O.O. 02018-0016910263
TORSO D.O.O. 02010-0014258675
TPC LIVADE D.O.O. 33000-7270590662
TRADE POINT D.O.O. 05100-8010516441
TRADEFIN D.O.O. 03131-1000007083
TRANSLAP TRADE D.O.O. 05100-8010530118
TRATARIJA Z.O.O. 14000-0145930956
TRENA D.O.O. 06000-0518536012
TREND INT.LJUBENOVIĆ IN DR.D.N.O. 02010-0057618548
TREUN ESENCE D.O.O. 03119-1061228736
TRGOIDEAL D.O.O. 04515-0000730239
TRGO-SVET D.O.O. 02053-0017986994
TRI MAK D.O.O. 04870-0000702562
TRIGLAV D.U.,D.O.O. 06000-0113370504
TRINGRAD D.O.O. 03135-1000017363
TRI-PRO D.O.O. 05100-8010527693
TRIS COOP D.O.O. 27000-0000271681
TRISTAN D.O.O. 06000-0145260612
TRON D.O.O. 02018-0016643028
TRSNIČARSTVO D.O.O. 04202-0000697270
TTK D.O.O. 02010-0013641076
TTP PALOMA TURIS. IN TRG. PODJETJE

D.O.O. 04515-0000712973
TUR. DRUŠTVO ŠMARJEŠKE TOPLICE 02970-0011757244
TUR.CENTER SORIŠKA PLANINA D.O.O. 24401-9004410452
TURGO D.O.O. 02083-0010341439
TURISTIČNO DRUŠTOV BESNICA-JANČE 03109-1000006706
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TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJSKA BELA 07000-0000472092
TURISTIČNO DRUŠTVO FILOVCI 02340-0090062264
TURISTIČNO DRUŠTVO RUŠE 04515-0000721994
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠALOVCI 02492-0035812125
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARNA GORA 02032-0010400392
TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA 05100-8010528760
TUV BAYERN SAVA D.O.O. 02923-0016271890
TV-IN D.D.LJUBLJANA 02012-0089585770
TWINS D.O.O. 02042-0011863050
TWINS’ARK D.O.O. 02014-0014088050
TWO D.O.O. 04430-0000724898
UNIGRAD D.O.O. 04515-0000730530
UNIS TOS P.O. V STEČAJU 05100-8010535356
UNISEL D.O.O. 14000-0537395602
UNIVERZUM D.O.O. KAMNIK V STEČAJU 10100-0035522559
URBAN DEIGN D.O.O. 03150-1000014688
URBANA D.O.O. 14000-0557832920
UTRINEK D.O.O. 02059-0017010104
UTRINEK D.O.O. 05100-8010528469
V.I.A. D.O.O. 02340-0035845569
VAL TRADE D.O.O. 02014-0052725090
VALIDUS D.O.O. 02980-0018975203
VAM D.O.O. 02022-0012391613
VAR D.O.O. 90672-0000111320
VARNOST LJUBLJANA D.D. 05100-8010534483
VATROSTALNA JESENICE D.O.O. 05100-8010533028
VEDRIALP D.O.O. 04750-0000687587
VEMI D.O.O. 02234-0012432053
VENO AVTO D.O.O. 02053-0011473929
VETERIN. ZAVOD M. SOBOTA D.O.O. 02340-0013762452
VETERINARSKA BOLNICA D.O.O. 05100-8010480745
VIALIT-ASPHALT D.O.O. 03160-1000032919
VIDEC, BLAŽEK IN DRUGI TORNADO D.N.O. 03116-1000012668
VIDEM TRADE D.O.O. 02054-0014942212
VIDENTIC D.O.O. 02970-0012857709
VIDICO D.O.O. 05100-8010522843
VIDMAR & CO.,K.D. 02038-0019448452
VIDOM D.O.O. 90672-0000105112
VIDOM D.O.O. 02980-0019662060
VIGRET D.O.O. 05100-8010533416
VIIG DOBRAVA D.O.O. 02980-0015829105
VIIN-EX VUKAN IN DRUGI D.N.O. 02341-0013456174
VIKA D.O.O. 06000-0070853464
VILA TACEN D.O.O. 24201-9004409388
VILING D.O.O. 24200-9003863521
VINOJUG ŠENČUR D.O.O. 07000-0000068184
VIPEC AGENCIJA D.O.O. 02010-0014143730
VIRTUS PROGRAF D.O.O. 02013-0013224217
VITA 2000 02083-0019990708
VIVIA TRADE D.O.O. 03118-1000013249
VIZUALNE KOMUNIKACIJE COMTEC D.O.O. 04515-0000715883
VOČAR D.O.O. 27000-0000073122
VOLE 484 D.O.O. 05100-8010502182
VRBAJN D.O.O. 05100-8010530215
VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV RENTA 06000-0795632032
W & G D.O.O. 05100-8000075167
WEBO D.O.O. 04515-0000713361
WEMIX INTERNATIONAL D.O.O. 02970-0012392109
WIZARD D.O.O. 04870-0000685005
WORLD D.O.O. 02236-0092105039
XI HU D.O.O. 05100-8010475895
XTENSION D.O.O. 04515-0000721897
YAGO D.O.O. 04515-0000727620
Z. R.F. REVIZORJEV SLOVENIJE 02085-0014606528
ZABRA D.O.O. 05100-8010514598
ZA-JA DE LUX D.O.O. 17000-0000032629
ZAJC ŠTEFAN IN KRISTINA-TINKA D.N.O. 02426-0012503640
ZAPONKA D.O.O. 14000-0127708148
ZARJA D.O.O. 02970-0017819550

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

ZART, PODJETJE ZA GRAFIČNO
IN GALERIJSKO DEJAVNOST D.O.O. 10100-0035554666

ZAŠČITA D.O.O. V STEČAJU 02970-0090620087
ZAVAROVALNA AGENCIJA GRAFOS D.O.O. 17000-0000031368
ZAVERŠNIK ENERG. D.N.O. 02232-0050572454
ZAVOD MASOVNA 14000-0132426810
ZAVOD SV. STANISLAVA 02922-0013951214
ZAVOD ZA UMETN.VIDEO 02012-0019398122
ZBORNICA DEL. TERAPEVTOV SLO. 02031-0015242778
ZDENEX D.O.O. V STEČAJU 03121-1000012229
ZDOVC-BRAČKO IN DRUGI D.N.O. 06000-0513186365
ZDRUŽBA ZA ZAŠČITO INDUSTRIJSKE

LASTNINE 30000-0003017997
ZDRUŽENJE ATLETSKIH SODNIKOV LJ. 02038-0015591829
ZDRUŽENJE KOŠARKARSKIH SODNIKOV

SLOVENIJE 03131-1000007471
ZDRUŽENJE MALIH SIRARJEV 04202-0000715021
ZDRUŽENJE PROIZV. ZDRAVIL SLO. 02013-0014829276
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV

IN AVTOMEHANIKOV KRANJ 07000-0000497409
ZDRUŽENJE UČITELJEV IN TRENERJEV

SMUČANJA 07000-0000497021
ZEVS INTERNACIONAL D.O.O. 02011-0011571920
ZGODOVINSKO DRUŠTVO PTUJ 04202-0000715312
ZLATARNA CELJE D.D. 02232-0088917427
ZLATI D D.O.O. 06000-0063171064
ZLATI D D.O.O. 02234-0014710098
ZMET D.O.O. 05100-8010523910
ZOO MARKET PREIS D.O.O. 06000-0056767124
ZOP MI D.D. 02085-0013552720
ZRNO D.O.O. 24800-9004230366
ZSS OO SALONIT 04750-0000589423
ZSSS KONFERENCA SINDIKATA PERUTNINE

PTUJ D.D. 03182-1000008173
ZSSS SIND. DEL.GRADIS SPO 02042-0010294075
ZSSS SLOVENICA Z.H. D.D. 19100-0010079809
ZSSS-SLOVENIJALES GM IN SP LJ. 02044-0018864509
ZULIĆ & CO D.N.O. 02426-0050464687
ZUPAN D.O.O. 02312-0014840427
ZVEZA DR. VARN. INŽ. IN TEHN. RS 02010-0012823172
ZVEZA DRU. MED. SESTER IN ZDT. SLO. 02031-0016512314
ZVEZA DRUŠ. REJCEV GOVEDI LISA.

PASME SLO 04515-0000720151
ZVEZA HRANILNIC G.I.Z. 03138-1000029438
ZVEZA KUD IN SKUP. G. RADGONA 02341-0012693366
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV METLIKA 02994-0018292704
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV N.M. 02970-0014041012
ZVEZA SLO. DRU. ZA BOJ PROTI RAKU 02010-0013565222
ZVEZA TABORNIKOV OBČINE KRANJ 05100-8010532737
ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE 05100-8010503443
ZVEZA ZA TRANSC. MEDITACIJO 02970-0015439655
ZVEZDA 18-21 D.O.O. 02033-0013943462
ZVEZDICA D.O.O. 27000-0000172256
ŽELEZ. ŠPORTNO DRUŠTVO MARIBOR 04515-0000690663
ŽELEZARNA RAVNE D.O.O. – V STEČAJU 20470-0089696918
ŽENEVSKI KLUB PRAVNIKOV 02010-0017628455
ŽLEB D.O.O. 02053-0011393904

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 24. 6. do 30. 6. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/
html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 18. junija 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije
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2657. Sprememba pravil o splošnih pogojih
poslovanja javne ustanove Ad future

Na podlagi 6. člena zakona o javnih skladiščih (Uradni
list RS, št. 22/00) in 28. člena akta o ustanovitvi javne
ustanove Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Re-
publike Slovenije, javni sklad (Uradni list RS, št. 63/01 in
78/01) direktor Ad future ob soglasju nadzornega sveta
ustanove z dne 28. 5. 2002 izdaja

S P R E M E M B O  P R A V I L
o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove

Ad future

1. člen
V 3. členu pravil o splošnih pogojih poslovanja Ad

future (Uradni list RS, št. 45/02) se v šestnajstem odstavku
črtata besedi: “o sofinanciranju” in osemnajsti, devetnajsti in
dvajseti odstavek.

Sedanji enaindvajseti, dvaindvajseti in triindvajseti odsta-
vek postanejo osemnajsti, devetnajsti in dvajseti odstavek.

2. člen
Ta sprememba pravil začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2-3-5-2/02
Ljubljana, dne 28. maja 2002.

v. d. direktorja
dr. Jordan Berginc l. r.

OBČINE

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2658. Poročilo o gibanju plač za april 2002

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za april 2002

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2002 je znašala 228.810 SIT in je bila za
0,8 odstotka višja kot marca 2002.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2002 je znašala 143.355 SIT in je bila za
0,3 odstotka višja kot marca 2002.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar
2002 – april 2002 je znašala 226.372 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za april 2002
na maj 2001 – april 2002 znaša 103,4.

Št. 941-07-51/02
Ljubljana, dne 18. junija 2002.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

BELTINCI

2659. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, 72/93 in dopolnitve, 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99) in 20. člena statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00 in
67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 42. redni seji
dne 4. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Beltinci

za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto

2002 določajo višina, postopki izvrševanja proračuna, uprav-
ljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premo-
ženjem.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih
7 PRIHODKI 965.037
70 DAVČNI PRIHODKI 379.284

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 287.239
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 84.219
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 7.826

71 NEDAVČNI PRIHODKI 119.485
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI

IZ PREMOŽENJA 4.952
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.962
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 22.895
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 86.676

72 KAPITALSKI PRIHODKI 37.000
720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 34.000
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA

PREMOŽENJA 3.000
73 PREJETE DONACIJE 2.000

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 2.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 430.268

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INŠT. 427.268

4 ODHODKI 1.011.356
40 TEKOČI ODHODKI 258.590

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 48.496
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO

VARNOST 6.781
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 197.982
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL

IN STORITVE 17.578



Stran 5652 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 6.584
4022 ENERGIJA VODA, KOMUNALNE STORITVE

IN KOMUNIKACIJE 46.974
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 1.025
4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 1.562
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 79.896
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 44.363
409 REZERVE 5.331

41 TEKOČI TRANSFERI 416.081
410 SUBVENCIJE 25.000
411 TRANSERI POSAMEZNIKOM

IN GOSPODINJSTVOM 243.126
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.

IN USTANOVAM (DRUŠTVA) 41.204
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 105.951

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 228.505
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 223.605

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 110.880
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 110.880

RAZLIKA – PRIHODKI – ODHODKI PO BILANCI A –43.319

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 2.400

KREDITI FIZIČNIM OSEBAM IN POSAMEZNIKOM
(DEPOZITI) 10.000
VRAČ. KREDITOV/DEPOZITOV 12.400

C) RAČUN FINANCIRANJA –

STANJE NA RAČUNIH 1/1 43.460
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ –40.919
SKUPAJ PRESEŽKI/PRIMANJKLJAJI IN STANJE 31/12 2.541

3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občin-

skih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje de-
javnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega
varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne de-
javnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva
za pospeševanje gospodarstva, komunalno-cestno gospo-
darstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno
varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrli-
ško ogledno službo in druge javne potrebe.

Proračun zajema tudi prihodke in odhodke krajevnih
skupnosti kot ožjih delov občine in razvojnega sklada Obči-
ne Beltinci.

4. člen
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti in

društev v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sred-
stva za sofinanciranje programov na področju:

– obnove in izgradnje vaških cest in poljskih poti do
višine 30% vrednosti po končni situaciji,

– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega
omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,

– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega
omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi,
jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),

– obnova vaških domov do višine 30% vrednosti po
končni situaciji,

– za investicije v druge komunalne objekte do 30%
vrednosti,

– za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih ob-
jektov do 30% vrednosti,

– razširitve n.n. el. omrežja do 30% vrednosti,
– za investicije in investicijsko vzdrževanje sakralnih

objektov – 30% vrednosti,
– za investicije v objekte širšega občinskega pomena

do 70% vrednosti – o uvrstitvi investicije v to alineo na
predlog župana odloča občinski svet.

V specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni
udeležbo krajevne skupnosti ali društva iz tega odstavka.

Nakazila se izvršujejo direktno izvajalcem del ali upravi-
čeni krajevni skupnosti oziroma društvu.

5. člen
Občina Beltinci v letu 2002 razpolaga s sredstvi, ki

bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2002 se nakazujejo proračunskim pora-
bnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12.
2002.

6. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse

uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu obči-
ne, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in
uporabnikom drugače določeno.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določe-
no z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.

7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpol-

njeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za
uporabo sredstev.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu. Skupni
obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je mož-
no le ob primarnem zavarovanju predplačil.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov,
dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenu-
je župan.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Vodja

računovodsko finančne službe kontrolira in odgovarja za
pravilnost nalogov in odredb, za zakonitost, upravičenost in
namembnost porabe pa odgovarjajo predstojniki notranjih
organizacijskih enot, ki odrejajo izplačila iz proračuna za
posamezna področja.

9. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih
sredstev, se oblikujejo v višini 4,547.835,38 za občinski
del proračuna in 782.987,66 za proračune krajevnih sku-
pnosti.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan , ki o porabi sredstev obvešča občinski svet. Za
proračune posamezne KS o uporabi sredstev tekoče prora-
čunske rezerve odloča predsednik KS in o tem obvešča
svet krajevne skupnosti.
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10. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v

višini 0,00 oziroma največ v višini do 1,5% prejemkov prora-
čuna po bilanci prihodkov in odhodkov.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, naj-
kasneje pa do konca leta.

Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizade-

tim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez

obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti
vrnjena v rezervo do konca leta.

O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1.,
3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za
namene iz 2. točke pa župan.

11. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sred-

stva proračuna pri finančnih organizacijah.

12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s sogla-
sjem ustanovitelja.

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti jav-
nih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z
zakonom.

O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega
člena odloča občinski svet.

13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

14. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in stori-

tve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o
javnih naročilih.

15. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo

nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslo-
vanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko
porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.

Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena,
morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o
tem obvestiti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna do-
govarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovod-
stva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.

16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti

finančne načrte za leto 2002 najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak
podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so
dolžni do 28.2.2003 občini predložiti poročilo o delu, za-
ključne račune za leto 2002 in realizacijo finančnega načrta
za leto 2002 s primerjavami podatkov s planiranimi in s
podatki iz preteklega leta.

17. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega podro-

čja spremeni namen in višino sredstev za posamezne name-
ne, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere
so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%. O
prerazporaditvah pravic porabe med proračunskimi postav-
kami krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti. O
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postav-
kami razvojnega sklada odloča upravni odbor sklada do
višine 50%, nad tem pa s sklepom občinskega sveta Občine
Beltinci.

18. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so se-

stavni del tega odloka.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 403-02/166

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BREZOVICA

2660. Pravilnik o subvencioniranju dela obrestne mere
pri kreditih za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Brezovica

Na podlagi 30. člena statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 34/99, 115/00) je župan Občine Brezovica
sprejel

P R A V I L N I K
o subvencioniranju dela obrestne mere pri

kreditih za pospeševanje razvoja podjetništva v
Občini Brezovica

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in način subven-

cioniranja dela obrestne mere pri kreditih za pospeševanje
razvoja podjetništva v Občini Brezovica (v nadaljevanju: ob-
čina).

Sredstva za subvencioniranje dela obrestne mere se
zagotovijo iz sredstev občinskega proračuna, ki so name-
njena razvoju podjetništva v občini, tako da se del obrestne
mere nadomesti banki z enkratnim vplačilom.

2. člen
Krediti se dodeljujejo izključno iz sredstev kreditnega

potenciala izbrane banke.

3. člen
Za subvencijo dela obrestne mere lahko zaprosijo po-

djetja s sedežem, dejavnostjo in krajem investicije na obmo-
čju Občine Brezovica, in sicer:

– majhna podjetja, ki imajo do 50 zaposlenih,
– samostojni podjetniki posamezniki, obrtniki in fizične

osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz

6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodelitev državnih
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pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posa-
meznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri
podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.

Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podje-
tja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru,
kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma
je zanj nujno potrebna.

4. člen
Pomoč oziroma subvencioniranje dela obrestne mere

je namenjeno podjetjem iz 3. člena za naslednje namene:
– razvoj in pospeševanje malega gospodarstva,
– materialne in nematerialne investicije in odpiranje de-

lovnih mest za izvajanje investicij,
– svetovalne storitve.

5. člen
Upravičeni stroški za podjetja iz 3. člena so:
– stroški materialnih investicij (zemljišča, zgradbe in

oprema),
– stroški nematerialnih investicij,
– stroški svetovanja.

6. člen
Višina obrestne mere za kredite in delež subvencionira-

nja obresti se določi v javnem razpisu, glede na obrestne
mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri banki, s katero se
sklepa pogodba.

7. člen
Krediti se dodelijo z najdaljšo dobo vračanja do 7 let.

Doba vračanja je odvisna tudi od višine kredita, predlaga pa
jo pristojni organ banke.

Obroki se plačujejo praviloma trimesečno v skladu s
kreditno pogodbo.

8. člen
Krediti, odobreni za namen iz 1. člena tega pravilnika,

se dodelijo lahko največ v višini 50% upravičenih stroškov
investicije, vendar ne več kot 10,000.000 SIT. Pri tem
intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stro-
škov investicije. Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne
glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih prora-
čunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je po-
moč dodeljena. Investicija se mora ohraniti v Občini Brezovi-
ca vsaj 5 let po zaključku investicije.

9. člen
Sklep o razpisu in pogojih za pridobitev kredita oziroma

sofinanciranje dela obresti, sprejme župan Občine Brezovi-
ca in ga objavi v javnem glasilu.

Sklep o razpisu mora vsebovati:
1. navedbo pravilnika, na podlagi katerega je objavljen

razpis,
2. skupni znesek sredstev, ki jih banka nameni za

kreditiranje,
3. namen, za katerega se krediti dodeljujejo,
4. kdo so lahko upravičenci za pridobitev kredita in

pogoji, ki jih morajo izpolnjevati,
5. navedbo, kaj mora prošnja za kredit vsebovati,
6. pogoje, pod katerimi se krediti dodeljujejo (doba

vračanja, obrestne mere itd.),
7. rok za vložitev prošnje za dodelitev kredita in mesto,

kjer se prošnja vloži,
8. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

k prošnji za kredit,
9. rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi kreditov.

10. člen
Predlog za dodelitev kreditov pripravi banka v skladu s

pogodbo o subvencioniranju obrestne mere kredita iz pove-
zanega posla in merili in postopki za odobravanje naložb.

Prejemnik poda izjavo, da za določen namen – projekt
ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.

11. člen
Vlogo za kredit s potrebnimi prilogami vložijo prosilci na

Občini Brezovica, odbor za gospodarstvo, turizem in gostin-
stvo ter kmetijstvo in gozdarstvo, Tržaška 390, 1351 Brezo-
vica, ki zbrane vloge, skupaj s svojim mnenjem posreduje
izbrani banki.

Banka opravi posle v zvezi s sklepanjem kreditnih po-
godb in spremlja njihovo izvajanje.

12. člen
Namensko porabo kredita, pridobljenega po pogojih

tega pravilnika in sklepa o razpisu in izpolnjevanje obvezno-
sti iz kreditne pogodbe lahko poleg banke preverja tudi
odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo ter kmetijstvo
in gozdarstvo na Občini Brezovica. V primeru ugotovitve
nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dol-
žan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

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

nem listu. Z objavo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
subvencioniranju dela obrestne mere pri kreditih za pospe-
ševanje razvoja podjetništva v Občini Brezovica, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/02.

Št. 300-02/2002
Brezovica, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

CELJE

2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Celje za leto 2002

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 46. člena statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet
mestne občine Celje na seji dne 30. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Mestne občine Celje
za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto

2002 (Uradni list RS, št. 109/01) se spremeni 4. člen, ki se
glasi:

Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih
zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina Proračun leto 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.074,044.716,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.129,044.716,00

70 DAVČNI PRIHODKI 4.603,292.716,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.721,102.716,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.101,265.000,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO

IN STORITVE 780,925.000,00
706 DRUGI DAVKI –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.525,752.000,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU

IN DOHODKIH OD PREMOŽENJA 301,805.000,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 30,000.000,00
712 DENARNE KAZNI 10,000.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA

IN STORITEV 19,697.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.164,250.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.367,000.000,00
720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 477,000.000,00
721 PRODAJA ZALOG –
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN

NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 890,000.000,00
73 PREJETE DONACIJE –

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV –

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE –
74 TRANSFERNI PRIHODKI 578,000.000,00

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 578,000.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.586,822.076,64
40 TEKOČI ODHODKI 1.602,524.409,42

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM 541,027.850,00

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST 76,818.546,00

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 935,608.013,42
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 35,070.000,00
409 REZERVE 14,000.000,00

41 TEKOČI TRASFERI 3.429,626.385,72
410 SUBVENCIJE 103,650.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM

IN GOSPODINJSTVOM 358,557.019,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 77,989.440,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.886,429.926,72
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.956,979.042,44
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH

SREDSTEV 2.956,979.042,44
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.597,692.239,06

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.597,692.231,06

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I–II) –1.509,777.360,64

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Proračun leto 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 579,864.048,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 579,864.048,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 163,364.048,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 416,500.000,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 3,000.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 DANA POSOJILA –
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 3,000.000,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN

IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV–V) 576,864.048,00

VII. SKUPNI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (III+IV–V) –932,913.312,64

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Proračun leto 2002
VIII. ZADOLŽEVANJE (50) 430,000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 430,000.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 430,000.000,00

IX. ODPLAČILA DOLGA (55) –
55 ODPLAČILA DOLGA –

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA –

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII–IX) 430,000.000,00

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (VII+VIII–IX) –502,913.312,64

Zmanjšanje sredstev na računih iz zap. št. XI v letu
2002 se pokriva iz zap. št. XI v breme povečanja sredstev
na računih iz preteklih let.

2. člen
Spremeni se 18. člen in glasi:
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 40300/0009/97
Celje, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ZN Glazija Srednja zdravstvena šola

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji
dne 30. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ZN Glazija Srednja zdravstvena šola

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/2001) je Mestni svet Mestne občine
Celje sprejel spremembe in dopolnitve ZN Glazija – Srednja
zdravstvena šola (ZN Glazija – Uradni list SRS, št. 31/84 in
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Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96),
ki ga je pod št. projekta 627/02 izdelal Razvojni center
Planiranje, d.o.o, Celje.

2. člen
Načrt Spremembe in dopolnitve ZN Glazija – Srednja

zdravstvena šola, (Izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o,
Celje.) vsebuje: tekstualni del, soglasja in grafične priloge.
Načrt je sestavni del odloka.

Odlok o zazidalnem načrtu se spremeni in dopolni v
naslednjem:

Dopolni se 3. člen odloka tako da se doda 3.a člen in
naslednji.

3.a člen
Meja območja obravnave

Opis meje topografsko
na severu: podaljšek Oblakove ulice
na vzhodu: Ipavčeva ulica
na jugu: pešpot ob parkirišču oziroma poslovno

parkirni hiši
na zahodu: pešpot ob osnovni šoli Glazija

Opis meje po obodni parcelaciji
na severu: 653/3 k. o. Celje, 1139/38, 1139/42

k. o. Ostrožno,
na vzhodu: 1139/42, 1139/38 k.o. Ostrožno,

650/1, 650/2, 649, 648, 647,
2502/6, prečka 645/1, 651 vse k. o.
Celje,

na jugu: 651,
na zahodu: 651, prečka 669/6, 653/2, 653/3 vse

k. o. Celje

Velikost območja sprememb in dopolnitev v meji obrav-
nave

Velikost obravnavanega območja je 1,234 ha.
Doda se 4.a člen.

4.a člen
Funkcija območja
Površine so namenjene izgradnji srednje zdravstvene

šole in ureditvi funkcionalnih površin.
Funkcionalno zemljišče obsega parcele: 1139/38 in

1139/42 k. o. Ostrožno in 2502/6, 647, 648, 649,
650/1, 650/2, del 651, 653/2, 653/3, 664 vse k. o.
Celje.

Doda se 5.b člen.

5.b člen
Pogoji za urbanistično in arhitekturno zasnovo
Območje obravnave je neurejen prostor, kjer se naha-

jajo začasna parkirišča. Obstoječe objekte: Ipavčeva 11,
Ipavčeva 13 je potrebno rušiti.

Območje izgradnje srednje zdravstvene šole je definira-
no z mejo funkcionalnega zemljišča. Tlorisni gabarit je opre-
deljen z maksimalno gradbeno mejo, vertikalni gabarit dopu-
šča pritličje in tri etaže (P + 3). Natančne tlorisne in vertikalne
dimenzije znotraj tako definiranega gabarita bodo določene z
dokumentacijo za pridobitev lokacijskega dovoljenja.

Po programu bo objekt tlorisnih neto površin v velikosti
3764 m2 in športna dvorana 1425 m2. Ob upoštevanju
okolne arhitekture je priporočen višinski gabarit P + 3, pod-

kletitev objekta zaradi visoke podtalnice in visoko locirane
kanalizacije ni možna. Glede na to, da je zemljišče tudi v
območju, ki je poplavno ogroženo, je priporočena kota pri-
tličja predvidenega objekta 237,50 m.

Oblika in lega zemljišča ter omejitve narekujejo zasno-
vo objekta v osi sever-jug in lomljenega v južnem delu.

Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Objekt Srednje zdravstvene šole leži v območju arheo-

loškega območja Celje – keltsko rimske naselbine, zaščite-
ne z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spome-
nikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86),
zato so na tem mestu obvezne predhodne zavarovalne arhe-
ološke raziskave, ki jih je dolžan zagotoviti investitor.

Pogoji za cestno, vodnogospodarsko, komunalno,
energetsko in teleprenosno infrastrukturo

Dovoz do območja šole bo po Oblakovi preko križišča
z Ipavčevo. Na osnovi ustreznejše funkcionalne zasnove
objekta je možno urediti dovoz tudi z južne strani v podaljšku
ceste ob zahodnem robu garažne hiše.

Dostopi v objekt so možni z vseh strani.
Potrebno število parkirnih mest je opredeljeno že z

osnovnim zazidalnim načrtom in je zagotovljeno pretežno v
garažni hiši.

Območje obravnave je komunalno in energetsko ureje-
no, vsi priključki bodo možni na obstoječe omrežje, skladno
s pogoji tangiranih upravljavcev.

Vodovod
Pred gradnjo objekta je potrebno na stroške investitor-

ja obstoječi javni vodovod JK ∅ 175 mm ukiniti in izgraditi
nov vodovod iz nodularne litine od obstoječega vodovoda Lž
(n) ∅ 200 mm v bližini garažne hiše Glazija do obstoječega
vodovoda JK ∅ 150 mm na Ipavčevi. Vodovod mora biti
oddaljen najmanj 4 metre od predvidenega objekta.

Oskrba objekta z vodo je moţna iz javnega vodovoda
vodovod JK ∅ 175 mm, ki je del osrednjega vodovodnega
sistema Celje. Priključitev na vodovod je moţna pod pogo-
jem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda.

Na mestu priključitve na javno vodovodno omrežje bo v
normalnih razmerah zagotovljen pritisk 2–5 barov.

Kanalizacija
Predvideni objekt mora biti oddaljen najmanj 4 metre

od zunanje stene obstoječega javnega kanala.
Odpadne vode se speljejo v kanal št. 105 preko J št. 6

na koti 234 m nadmorske višine. Objekt bo priključen na
javno kanalizacijsko omrežje preko jaška.

Meteorne vode s strehe morajo biti speljane preko
peskolovov in skupnega zbirnega jaška meteorne in fekalne
kanalizacije v javno kanalizacijo z enim priključkom.

Energetika
Upravljavec omrežja zemeljskega plina ima na lokaciji

gradnje objekta izgrajen nizkotlačni plinovod PE160. Ener-
getska oskrba objekta je možna z izvedbo priključitve na
javno plinovodno omrežje zemeljskega plinovoda.

Elektro omrežje
Priključitev na elektro omrežje je možna v skladu s

pogoji upravljavca.

Telefonsko omrežje
Priključitev na telefonsko omrežje je možna v skladu s

pogoji upravljavca.
Dodajo se novi členi.
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4. člen
Varstvo okolja
Namembnost predvidenih objektov ne bo vplivala na

poslabšanje bivalnih kakovosti v okolju.

Hrup
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred

hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč
zaradi povzročanja hrupa.

Tabela: 1 Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko
okolje)

ravni hrupa nočna raven Ln dnevna raven Ld
mejne ravni (dBA) 50 60

kritične ravni (dBA) 59 69

mejne ravni za vire hrupa (dBA) 48 58

Vir: uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod

fekalnih in meteornih voda.

Odpadki
Način zbiranja in odvoz odpadkov bo skladen z določili

občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Me-
stne občine Celje. Posode za odpadke je potrebno postaviti
na ekološko tehnično ustrezen prostor.

5. člen
Požarna varnost
Varen umik je možen na zunanje, nepozidane, funkcio-

nalne površine objekta.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so

po obstoječih utrjenih poteh in ploščadih do vseh objektov.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotov-

ljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je
potrebno pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omre-
žje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).

Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projekti-
ranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne
materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širje-
njem požara.

6. člen
Tolerance
Tolerance omogočajo:
– spremembo tlorisnega gabarita objekta v okviru grad-

bene meje objekta,
– spremembe dostopov – vhodov v območje z obo-

dnih cest in pešpoti,
– ureditev parkirnih površin na nepozidanih površinah

funkcionalnega zemljišča,
– spremenjene poteke tras vodov komunalne infras-

trukture, če bodo rešitve v idejnem projektu racionalnejše.

KONČNI DOLOČBI

7. člen
Spremembe in dopolnitve ZN Glazija – Srednja zdrav-

stvena šola, so stalno na vpogled pri Mestni občini Celje.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352-308/98-8
Celje, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2663. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ZN Dolgo polje III., kare 6

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji
dne 30. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ZN Dolgo polje III., kare 6

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski pro-
storski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS,
št. 86/2001) je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel spre-
membe in dopolnitve ZN Dolgo polje III. kare 6, (Uradni list
SRS, št. 26/82, 43/85) – ki ga je pod št. projekta 565/01
izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o, Celje.

DODAJO SE NOVA POGLAVJA S ČLENI

2. člen
Načrt spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje III.,

kare 6 vsebuje: tekstualni del, soglasja in grafične priloge.
Načrt je sestavni del odloka.

II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE

3. člen
Izhodiščna točka opisa meje je severno zahodni vogal

območja obravnave.

Opis meje po obodni parcelaciji
na severu: začne se na parceli št. 553/2, seka

parcele št. 592/1, 565/3 in 564/3,
zavije proti severu in poteka po severnem
robu parcele št. 563/1

na vzhodu: poteka po robu parcele št. 563/1
na jugu: prečka parcele 563/11, 563/1,

566/1in 592/8



Stran 5658 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

na zahodu: seka parcele št. 592/8, 570/3 in 570/2
vse k. o. Ostrožno

Velikost območja v meji obravnave
Velikost obravnavanega območja je 2.256 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje je namenjeno: gradnji večstanovanjskih ob-

jektov, izgradnji garažnega ali parkirnega objekta in ureditvi
pripadajočih zunanjih površin.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
ZASNOVO

5. člen
Urbanistična zasnova
Zasnova ureditve območja vedno sledi osnovnim izho-

diščem veljavnega zazidalnega načrta, to je karejski pozidavi
z značilnimi elementi ulice. Bistvene spremembe se nanaša-
jo na delno zrahljano gradbeno linijo, kjer so med objekti
večje prekinitve z zelenicami in na ureditev parkiranja. V delu
med napajalno in Grevenbrojško ulico so predvidene parkir-
ne površine v obliki garažnih objektov. Kare je v vseh sme-
reh prehoden s pešpotmi, napajanje objekta je možno do
vsakega objekta.

Določena so funkcionalna zemljišča za:

objekt površina (v m2)

1 severni stanovanjski objekt 3080
2 zahodni stanovanjski objekt 3000
3 skupna funkcionalna zemljišča

(dvorišče, pešpoti, cesta) 9070
4 funkcionalna zemljišča garažnih objektov 7410

Usmeritve za arhitekturo objektov
Stanovanjski objekti, ki oblikujejo kare, so zasnovani

kot prostostoječi stanovanjski objekti (kare ni sklenjen).
Severni stanovanjski objekt bo imel maksimalne tlori-

sne dimenzije (skupaj z vhodnim in stopniščnim delom)
73,00 x 20,00 m, etažnost bo P+4. V objektu bo 46 stano-
vanj. Vhodi bodo iz severne smeri, kjer bodo tudi stopnišča.
Vzhodno in zahodno od objekta bodo servisni objekti.

Zahodni stanovanjski objekt bo imel maksimalne tlori-
sne dimenzije (skupaj z vhodnim in stopniščnim delom)
69,00 x 20,00 m, etažnost bo P+4. V objektu bo ca. 50–
60 stanovanj. Vhodi bodo iz zahodne smeri.

Predvidena je izgradnja dveh prostostoječih garažnih
objektov pravokotnih tlorisnih zasnov v nizu ob Grevenbroj-
ški ulici:

– tlorisne dimenzije GH 1 bodo 32,60 m x 40,20 m,
etažnost P+5 (6 medetaž), uvozi bodo iz zahodne smeri

– tlorisne dimenzije GH 2 bodo 25,70 m x 57,60 m,
etažnost P+1, uvozi bodo iz zahodne smeri

Stanovanjski objekti bodo sodobno arhitekturno obli-
kovani. Fasade bodo kombinacija ometa, stekla, kamna,
pločevine. Ometani deli bodo v pastelnih barvah, ki bodo
harmonične z barvami na obstoječem objektu. Strehe bodo
dvokapne z minimalnim naklonom, kritina trapezna, sive
barve.

Garažna objekta bosta sodobno oblikovana. Sestavni
del arhitekture je tudi ozelenitev: ograje garažne hiše bodo
ozelenjene s popenjavkami.

Usmeritve za zunanjo ureditev
Območje bo dostopno z dveh napajalnih cest v sever-

nem robu in v vzhodnem delu. Zahodni blok bo dostopen
preko pešpoti na južni in zahodni strani. Pešpoti so predvi-
dene tudi znotraj kareja med objekti. Jugozahodni del pred-
stavlja osrednji prostor – trg. Okrog objektov so predvidene
zelenice. Znotraj kareja bo skupna zelenica (park z drevesi,
otoška igrala…). Pritlična stanovanja bodo imela lastne atrije
v smeri proti sredini kareja. Robovi atrijev bodo zasajeni z
zimzeleno živo mejo – tiso. Ob poteh in cestah je predvide-
na zasaditev drevoredov, vrsta dreves mora imeti kroglast ali
elipsast habitus, krošnja cepljena na 2,5 metra višine.

Drevored na zahodni strani niza garažnih objektov je
treba obvezno izvesti. Pri načrtovanju in izvajanju komunalne
infrastrukture je le to treba načrtovati tako, da ne bo poteka-
la po zelenicah, kjer je predvidena saditev dreves.

Pred pričetkom gradnje je treba humus odstraniti in
ustrezno deponirati.

Pri urejanju zelenih površin je potrebno iz zelenic odstra-
niti vse ostanke gradbenega materiala. Za travnate površine je
potrebno urediti 20 cm humusa na ustrezno podlago, za
grmovnice in žive meje 50 cm humusa, za drevesa 2 m2

humusa po komadu. V območju asfaltnih površin je potrebno
ob drevo vstaviti drenažno cev za zračenje in zalivanje.

Parkirne površine
Parkiranje bo urejeno na parkirišču v severnem delu

območja (22 parkirnih mest) in v dveh garažnih objektih, kjer
bo skupno 373 parkirnih mest (v GH 1 269 in v GH2 102
parkirni mesti). Uvoz v garažna objekta bo iz zahodne smeri
iz obstoječe napajalne ceste. Dostop do etaž bo preko
dovoznih ramp.

V. CESTNA, VODNOGOSPODARSKA, KOMUNALNA,
ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA

6. člen
Dovoz
Dovoz do objekta je preko napajalne ceste z obstoje-

čih odcepov cest z Grevenbrojške ulice.
Območje obravnave je komunalno urejeno območje.

Vsi priključki bodo možni na obstoječe, oziroma dodatno
izgrajeno omrežje skladno s pogoji upravljavcev.

VI. VARSTVO OKOLJA

7. člen
Namembnost predvidenih objektov je skladna tudi z

veljavnim zazidalnim načrtom in ne bo vplivala na poslabša-
nje bivalnih pogojev. Za doseganje ustreznih mikroklimat-
skih in vizualnih lastnosti je potrebno ustrezno načrtovati in
izvesti zunanjo ureditev s primerno volumensko zasaditvijo.

VII. POŽARNA VARNOST

8. člen
Varen umik je možen na funkcionalne površine objek-

tov in napajalno cesto.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so

po obstoječi napajalni cesti in po pešpoteh.
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Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotov-
ljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je
potrebno pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omre-
žje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).

Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projekti-
ranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne
materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širje-
njem požara.

VIII. TOLERANCE

9. člen
Tolerance:
– možne so spremembe višinskega gabarita vseh ob-

jektov za 0,50 metra,
– tlorisni gabarit je opredeljen z gradbeno linijo,
– možne so spremembe tlorisnih gabaritov garažnih

objektov do ±2,00 m,
– v načrtu zunanje ureditve so možne spremembe po-

teka komunalnih vodov v smislu ustreznejših rešitev,
– tolerance ne veljajo za zelene površine in drevesa.

IX. KONČNI DOLOČBI

10. člen
Spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje III. kare 6, so

stalno na vpogled pri Mestni občini Celje.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 35005-10/2001-8
Celje, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2664. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Mestne občine
Celje

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7 /99), 9. in 17. člena statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) ter na predlog
Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
Območna enota Celje, je Mestni svet mestne občine Celje
dne 30. 5. 2002 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega

pomena na območju Mestne občine Celje

1. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo

naslednje enote dediščine:
– Celje – Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Cecilije

(EŠD 2918),
– Celje – Rakuschev mlin (EŠD 10268),
– Celje – Hiša Kosovelova 1 (EŠD 11902),

– Celje – Hiše Ljubljanska 6, 8, (EŠD 14685),
– Celje – Vila Hrašovec (EŠD 14683),
– Celje – Hiša Glavni trg 2 (EŠD 10261),
– Celje – Šubičev paviljon (EŠD 10612),
– Celje – Vila Trubarjeva 13 (EŠD 11903),
– Celje – Westnova vila z vrtom (EŠD 11905).
Enote imajo zaradi kulturnih, umetnostno-zgodovinskih

in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Mestno občino
Celje, zato jih razglašamo za kulturne spomenike lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno-zgodovinskega spomenika.

– Celje – Luhnova domačija (EŠD 14682),
– Brezova – Domačija Brezova 3 (EŠD 14681).
Enoti imata zaradi kulturnih, etnoloških, umetnostnih in

arhitekturnih ter zgodovinskih lastnosti poseben pomen za
Mestno občino Celje. Zato jih razglašamo za kulturne spo-
menike lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spome-
nika.

– Ljubečna – Čatrova opekarna (EŠD 10775),
– Celje – Kretniška postavljalnica (EŠD 3057).
Enoti imata zaradi tehniških, kulturnih, etnoloških in

arhitekturnih ter zgodovinskih lastnosti poseben pomen za
Mestno občino Celje. Zato jih razglašamo za kulturne spo-
menike lokalnega pomena z lastnostmi tehniškega spome-
nika.

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenike lo-

kalnega pomena:
Domačija Brezova 3 in Luhnova domačija imata velik

pomen za proučevanje načina življenja, načina gospodarje-
nja ter gradbenega razvoja. Vsak objekt posebej predstavlja
etnološko kulturno kvaliteto, kot celota pa redko ohranjen
domačijski ambient.

Čatrova opekarna je pomembna za proučevanje razvo-
ja načina obrti, gospodarstva in življenja od konca 19. st.
dalje.

Kretniška postavljalnica sodi med najstarejše, celovito
ohranjene primere tehnično-arhitekturne dediščine v srednji
Evropi iz začetka 20. st.

Kapucinski samostan predstavlja najstarejšo arhitektu-
ro kapucinskega reda na Slovenskem.

Rakušev mlin v današnji podobi predstavlja enega naj-
boljših primerov tipične industrijske arhitekture na Sloven-
skem, na prelomu iz 19. v 20. st.

Ljubljanska 6, 8, delo slovenskega arhitekta Vladimira
Šubica iz leta 1938, je kvaliteten primer zmernega funkcio-
nalizma v slovenski arhitekturi iz obdobja med obema vojna-
ma.

Vila Hrašovec, ki jo je dal leta 1930 zgraditi znani
celjski advokat Milko Hraševec, je odličen primer ambicioz-
nega arhitekturnega snovanja slovenskega arhitekta Vladi-
mira Šubica.

Hiša Kosovelova 1, današnja Gimnazija center, ki je
bila zgrajena 1910–1912 je celovita reprezentančna sece-
sijska arhitektura javnega značaja, zgrajena po tedanji naj-
novejši gradbeni tehnologiji.

Vila Trubarjeva 13, ki je bila zgrajena 1936–1937 po
načrtnih inž. arh. Antona Umeka, se po zasnovi in oblikova-
nju uvršča med vidnejše primere funkcionalistične arhitektu-
re v slovenskem prostoru in je v Celju zaradi svoje kvalitete
edinstvena.

Šubičev paviljon je bil zgrajen med leti 1929–1930 po
naročilu arh. Vladimira Šubica, kot značilna modernistična
arhitektura tridesetih let. Njena tipološka izjemnost ji daje
pomen tudi v širšem slovenskem prostoru.

Westnovo vilo z obsežnim vrtom je dal med leti 1924–
1925 zgraditi celjski industrialec Westen. Predstavlja odli-
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čen primer reprezentančno zasnovane celovite arhitekture z
ohranjeno notranjo opremo.

Glavni trg 2 je najizrazitejši primer secesijske zunanj-
ščine v Celju, ki je nastala v letu 1906 po načrtu graškega
arhitekta Hansa Prucknerja.

3. člen
Kulturni spomeniki stojijo na naslednjih parcelnih šte-

vilkah:
– Celje – Hiša Glavni trg 2 (EŠD 10261), parc. št.

2323, k.o. Celje,
– Celje – Hiša Kosovelova 1 (EŠD 11902), parc. št.

412,413/1,413/2 (del), k.o. Celje,
– Celje – Šubičev paviljon (EŠD 10612), parc.št.

2238, k.o. Celje,
– Celje – Vila Trubarjeva 13 (EŠD 11903), parc. št.

1168/1, 1168/2, k.o. Celje,
– Celje – Westnova vila z vrtom (EŠD 11905), parc. št.

1347/2, 1347/1, 1346, 1345, 1348, 1349/1, 1342/4,
k.o. Sp. Hudinja,

– Celje – Kretniška postavljalnica (EŠD 3057), parc.
št. 2513, k.o. Celje,

– Brezova – Domačija Brezova 3, (EŠD 14681), parc.
št. 17/2, 20/2, 21 (del), 24 (del), 780, 779/2,

k.o. Brezova,
– Celje – Luhnova domačija, Partizanska 57, (EŠD

14682), parc. št. 981, 982, 982/1, 982/2,
984 (del), 985, k.o. Lisce,
– Celje – Vila Hrašovec, Zvezna ul. 8 (EŠD 14683),

parc. št. 1467, 1466/1, k.o. Ce1je,
– Celje – Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Cecilije

(EŠD 2918), parc. št. 1989, 1995, 1994,
k.o. Celje,
– Celje – Hiša Ljubljanska ul. 6, 8 (EŠD 14685), parc.

št. 2047, k.o. Celje,
– Celje – Rakuschev mlin (EŠD 10268), parc. št. 347

(del), k.o. Celje,
– Ljubečna – Čatrova opekarna “Čatrova cigunca”

(EŠD 10775), parc. št. 1035/31, 1046/3, 1247,
k.o. Trnovlje.
Meje naštetih kulturnih spomenikov so vrisane na kata-

strskih načrtih v merilu 1:1000 ali 1:2880 in na temeljnih
topografskih načrtih v merilu 1:5000. Meje vplivnih območij
so vrisane na temeljnih topografskih načrtih v merilu 1 :
5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka,
hranita Mestna občina Celje in Zavod Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje (v na-
daljnjem besedilu: zavod).

4. člen
Za spomenike velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, tehniških, umetnostnih in arhi-

tekturnih ter zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti,

– prepoved vseh posegov v osnovno substanco objek-
tov, naprav in strojev, razen pooblaščenim osebam, s pred-
hodnim pisnim soglasjem zavoda,

– podrejanje sleherne rabe in posegov v spomenike
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,

– v območju spomenikov je prepovedano postavljanje
objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzem-
no in podzemno infrastrukturo ter nosilci oglasov, razen v
primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem
odobri zavod,

– omogočanje predstavitve spomenikov in njihovih de-
lov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja
spomenikov in ne moti v njih odvijajoče se dejavnosti.

Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki
določa:

– podrejanje sleherne rabe in posegov v vplivno obmo-
čje spomenikov ohranjanju in vzdrževanju varovanih spome-
niških lastnosti,

– v vplivnem območju so dovoljeni le posegi, ki ohra-
njajo funkcijo tega prostora, njegov zgodovinski pomen in
vedutne poglede na spomenik.

Spomeniki so zavarovani z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, tehniške, umetnostne in arhitek-

turne ter zgodovinske vrednote spomenikov,
– poveča pričevalnost kulturnih spomenikov,
– predstavi kulturne vrednote spomenikov in situ, v

tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno razisko-

valno delo.

5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali

njihovih delov in za vsak poseg v spomenike ali njihove dele
so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi
podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.

6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega

odloka izdati lastnikom spomenikov odločbe o varstvu na
podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Ura-
dni list RS, št. 7/99).

Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, nači-
ne vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe
spomenikov za javnost in časovne okvire dostopnosti, posa-
mezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj
učinkovito varstvo spomenikov.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 66000-00004/2002-05
Celje, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2665. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k. o. Celje

Mestni svet mestne občine Celje, je na podlagi 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na 34.
seji dne 30. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

v k. o. Celje
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1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi

za nepremičnino, označeno s parc. št. 344/4 – cesta v
površini 217 m2, vpisana v vložek 1443, k.o. Celje.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Mestne
občine Celje.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46404-00024/2001
Celje, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2666. Sklep o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč
v k. o. Celje in k. o. Spodnja Hudinja v Celju na
Republiko Slovenijo

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Ura-
dni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na
34. seji dne 30. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč

v k. o. Celje in k. o. Spodnja Hudinja
v Celju na Republiko Slovenijo

I
Dovoli se vknjižba lastninske pravice na zemljišču:

parc. št. kultura površina m2 vl. št. k.o.

344/4 cesta javno dobro 217 1443 Celje

na ime Mestne občine Celje do celote, s čimer odpade
zakonska prepoved pravnega prometa.

II
Mestni svet mestne občine Celje daje soglasje, da se

zemljišča:

parc. št. kultura površina m2 vl. št. k.o.

344/4 cesta  217 1443 Celje
1690/4 travnik (v naravi: pot)  17 1370 Spodnja Hudinja
1690/5 pot  7 1370 Spodnja Hudinja
1690/6 travnik (v naravi: pot) 3 1370 Spodnja Hudinja

skupaj: 244 m2, neodplačno prenesejo na Republiko
Slovenijo zaradi gradnje rekonstrukcije Mariborske ceste v
Celju – III. etapa in dovoli vknjižba lastninske pravice v korist
Republike Slovenije.

III
Mestni svet mestne občine Celje daje soglasje, da se

zemljišča:

parc. št. kultura površina m2 vl. št. k.o.

1563/4 cesta  786 1494 Spodnja Hudinja
1689/2 cesta 2485 1370 Spodnja Hudinja
1691/7 dvorišče (v naravi: pot)  126 1370 Spodnja Hudinja
1688/5 dvorišče (v naravi: cesta) 67 788 Spodnja Hudinja
1688/6 cesta 1591 788 Spodnja Hudinja

skupaj 5.055 m2, neodplačno prenesejo na Republiko
Slovenijo in dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Repu-
blike Slovenije. Prenos navedenih zemljišč je potreben zara-
di ureditve zemljiškoknjižnega stanja v skladu z zakonom o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in z uredbo o
kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, 33/98, 48/99,
102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01 in 82/01).

IV
Mestni svet mestne občine Celje daje soglasje, da

DARS, d.d, kot investitor izgradnje rekonstrukcije Maribor-
ske ceste v Celju – III. etapa, zemljišče:

parc. št. kultura površina m2 vl. št. k.o.

410/2 cesta 1.949 1443 Celje

začasno uporabi z dovoljenjem pravice gradnje v skla-
du s projektno-tehnično dokumentacijo, za čas enega leta
od začetka izvajanja gradbenih del.

Lastninsko stanje na tem zemljišču ostane nespreme-
njeno.

V
Mestni svet mestne občine Celje pooblašča župana

Mestne občine Celje za podpis pogodbe o prenosu nepre-
mičnin, s katero dovoljuje, da se nepremičnine iz II. in III.
točke neodplačno prenesejo na Republiko Slovenijo ter se
dovoljuje gradnja na zemljišču iz IV. točke tega sklepa.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46404-00024/2001
Celje, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2667. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih
prostorov

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. člena energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Občina Celje
- obračun po merilcih
· variabilni del cene 7,474 SIT/KWh
· priključna moč - fiksni del

cene 331,360 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v

Občini Celje za VARIABILNI DEL CENE, velja od 13. 6.
2002 in za PRIKLJUČNO MOČ od 15. 8. 2001.
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Občina Štore
- obračun po merilcih
· variabilni del cene 8,276 SIT/KWh
· priključna moč - fiksni del

cene 336,120 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v

Občini Štore za VARIABILNI DEL CENE, velja od 14. 6.
2002 in za PRIKLJUČNO MOČ od 15. 7. 2001.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano-
vanjski odjem so oblikovane skladno z uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 33/02).

Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vred-
nost.

Celje, dne 13. junija 2002.

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
Direktor

2668. Cenik za posamezne tarifne skupine
zemeljskega plina

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. člena energetskega zakona objavlja

C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem

TARIFNA SKUPINA cena v SIT/m3

1. Odjem plina do 250 m3 letno 99,14
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno 63,24
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno 62,64
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno 61,43

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1.
2001, 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikova-
nju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo
od 1. 6. 2002 oziroma od prvega popisa števcev za nasled-
nje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi znižanja
nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 6. 2002.

Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah
uredb o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98,
124/00), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina, po
1. 5. 2002 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,7 SIT/m3

zemeljskega plina. Taksa se ni obračunavala v času, ko je
Energetika Celje koristila dovoljenje Ministrstva za okolje in
prostor za določene količine porabljenega goriva, ki so tak-
se proste.

Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z
zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20%
davek na dodano vrednost.

Celje, dne 13. junija 2002.

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
Direktor

GROSUPLJE

2669. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu Obrtna cona v Pentlji, Cikava

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89 in 71/93), 2. in 6. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in
36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 39. seji dne
12. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem

načrtu Obrtna cona v Pentlji, Cikava

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka zazidalnega načrta

Obrtna cona v Pentlji, Cikava, katerega je izdelal ACER,
Novo mesto d.o.o. pod zap. št. ZN-03/2001, odgovorni
vodja projekta je Liljana Jankovič, univ. dipl. inž. arh.

2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v pro-

storih Občine Grosuplje, Taborska c. 2 in v prostorih KS
Šmarje Sap, Ljubljanska 42.

Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta

lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na
Uradu za prostor Občine Grosuplje.

V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizi-
rana javna razprava.

4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35005-1/01
Grosuplje, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2670. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Ponova vas

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 8. člena odloka o
občinskih cesta (Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet
občine Grosuplje na 37. redni seji dne 22. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

v k.o. Ponova vas
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I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parce-

lo s številko 2119/5, neplodno v izmeri 146 m2, vpisano v
ZK vl. št. 875 k.o. Ponova vas.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti jav-

no dobro in postane last Občine Grosuplje, Taborska c. 2,
Grosuplje.

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

dnem listu RS.

Št. 46500-0051/00
Grosuplje, dne 22. maja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2671. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Sela

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 8. člena odloka o občinskih
cestah (Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet občine
Grosuplje na 37. redni seji dne 22. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Sela

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parce-

lo vpisano v ZK vl. št. 663, k.o. Sela
– parc. št. 2009/3, pot v izmeri 45 m2.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti jav-

no dobro in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska c. 2,
Grosuplje.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

Št. 46500-08/00
Grosuplje, dne 22. maja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2672. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Mali Vrh

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) ter 8. člena odloka o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet
občine Grosuplje na 37. redni seji dne 22. 5. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali Vrh

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parce-

lo s številko 555/4, neplodno 120 m2, vpisano v ZK vl. št.
616, k.o. Mali vrh.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti jav-

no dobro in postane last Občine Grosuplje, Taborska c. 2,
Grosuplje.

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

dnem listu RS.

Št. 46500-0051/01
Grosuplje, dne 22. maja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

IDRIJA

2673. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Idrija

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91,17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00), 40. in 70.
člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01), 23. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) in 25.
člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) sta
Občinski svet občine Idrija na seji dne 16. 5. 2002 in Občin-
ski svet občine Cerkno na seji dne 31. 5. 2002 sprejela

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Idrija

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Glasbena šola Idrija (Uradni list RS, št. 40/97) se na
koncu prvega odstavka 6. člena besedilo “Prelovčeva 9“
nadomesti z besedilom: “pod grbom pa: Idrija“.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 64000-6/02
Idrija, dne 16. maja 2002.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

Št. 02200-7/02
Cerkno, dne 31. maja 2002.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.
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KRŠKO

2674. Sklep o javni razgrnitvi – osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986 – 2000 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986 – 1990, ki se nanašajo za območje
Termoelektrarne Brestanica; – osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne
Brestanica in – osnutka odloka o zazidalnem
načrtu “območje poslovnega kompleksa za
gradbeno dejavnost“ na Drnovem

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselji in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95, 44/97 in 9/01), zakona o planiranju in urejanju
prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90
in 85/00) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter odločbe US
RS 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
68/98 in 59/99) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) župan Občine
Krško, dne 18. 6. 2002 izdaja

S K L E P
o javni razgrnitvi

– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje

1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo za

območje Termoelektrarne Brestanica;
– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o ureditvenem načrtu območja
Termoelektrarne Brestanica in

– osnutka odloka o zazidalnem načrtu “območje
poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost“

na Drnovem

I
Javno se razgrne:
– osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah dolgo-

ročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990,
ki se nanašajo za območje Termoelektrarne Brestanica;

– osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Bresta-
nica in

– osnutek odloka o zazidalnem načrtu “območje po-
slovnega kompleksa za gradbeno dejavnost“ na Drnovem.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine

Krško, CKŽ 14, – Oddelek za urejanje prostora, varstvo
okolja in premoženjsko – pravne zadeve in prostorih Krajev-
ne skupnosti Brestanica ter Krajevne skupnosti Krško polje.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni od objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,

organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ 14.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

Krajevni skupnosti Brestanica in Krajevni skupnosti Krško
polje.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350-05-3/2002-O 503

1/15-352-15/98

Krško, dne 18. junija 2002.

Župan
Občine Krško

Franci Bogovič l. r.

LJUBLJANA

2675. Odlok o spremembah odloka o določitvi števila
članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot
za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne
občine Ljubljana

Na podlagi prvega stavka prvega odstavka 19.a člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00)
ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 38. seji dne 3. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o določitvi števila članov
svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve
volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine

Ljubljana

1. člen
Naslov odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih

skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih
skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
24/01) se spremeni tako, da se črta beseda “prve“.

2. člen
V 1. členu se v prvem stavku črta beseda “prve“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 025-1/00-30
Ljubljana, dne 3. junija 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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MISLINJA

2676. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb
meje zazidalnega načrta Blokovne zazidave
Mislinja 86

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
71/93 in 44/97), 31. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo in 115/00) in skle-
pa Občinskega sveta občine Mislinja z dne 5. 6. 2002 je
župan dne 14. 6. 2002 izdal

S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb meje

zazidalnega načrta Blokovne zazidave Mislinja
86

(Uradni list SRS, št. 11/87)

1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb meje zazidalnega

načrta Blokovne zazidave Mislinja 86, ki ga je izdelal ARH
DEKO, d.o.o., Slovenj Gradec.

2. člen
Predlog iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v sejni

sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, 30 dni od
objave sklepa v Uradnem listu RS, v delovnem času občin-
skega urada.

3. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je predloge in pripombe k predlogu spremembe meje zazi-
dalnega načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne
razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Mislinja.

V času javne razgrnitve predloga sprememb meje zazidal-
nega načrta Blokovne zazidave Mislinja 86 bo občinski urad
organiziral javno obravnavo dne 3. 7. 2002 med 12. in 16. uro
v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan od
dneva objave tega sklepa.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 35005-0001/2002
Mislinja, dne 14. junija 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

NOVO MESTO

2677. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), 39. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odločba US, 1/99 –

ZNIDC, 54/00 – Zkme, 68/00 – odločba US, 27/02 –
odločba US) in 16. člena statuta Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 68/2001) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 38. seji dne 30. 5. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo: namen, upravičenci,

pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, name-
njenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na
območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: sred-
stva).

2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Mestni občini Novo mesto se zagotavljajo iz občinskega
proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom
o proračunu za tekoče leto.

3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Mestne občine Novo mesto so predvidena za naslednje
namene:

– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohra-
njanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo,

– spodbujanju pašnega in kosnega izkoriščanja travne
ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko de-
javnost,

– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega

varstva domačih živali in rastlin,
– pregledom molznih strojev,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene za-

ščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativ-

nih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnev,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastruktu-

re,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmeti-

jah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencional-

nega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekolo-
ško usmerjeno kmetovanje,

– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega
in regionalnega značaja,

– sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen
je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v
kmetijstvu,

– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,

– podpori ukrepom varovanja tradicionalne kulturne
krajine in ohranjanju krajinske in biotske pestrosti,

– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s pro-
mocijo kmetijstva in podeželja,
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– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju
kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Novo
mesto.

4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in

pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Mestni občini Novo mesto, ki se ukvarjajo s pridelavo in
predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s
promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva
in podeželja. Subvencije oziroma denarne pomoči se lahko
dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na obmo-
čju ozemeljskih meja Mestne občine Novo mesto.

5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Mestni občini Novo mesto se dodeljujejo upravičencem v
obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih od-
hodkov. Sredstva se lahko dodelijo tudi, če pomenijo vzpod-
budo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli.

Investicije za katere se dodeljujejo sredstva morajo biti
začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
potrebno pričeti že prej oziroma se izvajajo v več fazah.
Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja
kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.

6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sred-

stev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Mestna občina
Novo mesto v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne obja-
ve na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen
način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.

Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,

– pogoje in merila za pridobitev sredstev,

– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,

– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci pri-
ložiti k vlogi,

– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,

– rok za vložitev vlog.

7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji

obravnava občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
Organ izdela poročilo v katerem navede vloge o katerih ni
bilo mogoče vsebinsko odločati, vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev za dodelitev sredstev in vloge, iz katerih izhaja ute-
meljenost dodelitve sredstev. Na podlagi poročila izdela
predlog za odločanje.

8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na pred-

log občinskega upravnega organa, pristojnega za kmetij-
stvo, direktor občinske uprave s sklepom ali druga od direk-
torja pooblaščena uradna oseba.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upraviče-
nec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.

II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja trav-

ne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost

Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izkori-

ščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine, poselje-
nost krajine in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kme-
tijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne kraji-
ne. Z okolju prijazno rejo goveda, konjev ovac in koz se na
kmetiji postopoma vzpostavlja naravni krogotok, zmanjšuje
obremenjevanje tal in voda ter zagotavljajo zdrava in kakovo-
stna živila živalskega izvora, kar ima ugoden dolgoročni vpliv
na prehrano in zdravje potrošnikov.

Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha za gorsko-višinsko območje in

strme kmetije,
– do 6.000 SIT/ha za gričevnato-hribovito območje in

kraško območje,
– do 4.000 SIT/ha za druga območja z omejenimi

dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi: težjih pridelovalnih
razmer ali demografske ogroženosti območja ali obmejne
lege območja.

Pogoji za pridobitev pomoči
Opredelitev kmetije v gorsko-višinsko območje ali str-

me kmetije, kraško območje ali v druga območja z omejeni-
mi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih prideloval-
nih razmer se izvede na podlagi elaborata «Območja z ome-
jenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu
s 110. členom ZKZ) ali na podlagi demografske ogroženosti
območja (v skladu s 1. in 2. členom Uredbe o območjih, ki
se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki
Sloveniji, Uradni list RS, št. 19/99) ali na podlagi določitve
naselij, ki ležijo na obmejnem območju (v skladu s 1. čle-
nom Zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slove-
nijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelo-
vanju (Uradni list RS, št. 20/01).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz ka-
tere je razvidna/o:

– kmetija mora imeti najmanj 1ha krmnih površin: traj-
nega travinja in pašnikov,

– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 GVŽ
(glava velike živine/ kmetijo),

– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-
1,9 GVŽ/ha,

– krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj
enkrat pokošene ali popašene (izjava),

– poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali z
možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,

– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) ali
dobre kmetijske prakse (izjava).

1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji –
umetno osemenjevanje

Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenje-

vanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izbolj-
šati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena
kvalitetnih plemenjakov.

Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenje-

vanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil; izjema so
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naselja v nižinskem območju občine, ki so izvzeta iz ukrepa
pod tč. 1., podpoglavja 1.1. in se jim krijejo stroški oseme-
njevanja za navedene plemenske živali do 100%,

– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kva-
litetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.

Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije,

ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o

koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorej-

sko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s izvedbo preventivnih ukrepov pri

živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s
ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmeti-
jah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:

– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in

drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za

izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov poo-

blaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa
mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).

1.4. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšanje

števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena krav.
Višina ukrepa
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov pre-

gleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije

– servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve).

1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene
zaščite čebel

Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni če-

bel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja
čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje
biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem
in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).

Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdrav-

ljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki

predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno za-

ščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključeva-

njem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem

ugodilk (okopavine oziroma listanke, detelje ali travno-dete-
ljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v prete-
klosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso,
ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah,

grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.).
Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal),
kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje
naravne rodovitnost tal.

Pri sestavi kolobarja je nujno postopoma vključevati
navedene poljščine v kolobar in obenem upoštevati potrebe
po gnojenju z organskimi gnojili: hlevskim gnojem, gnojev-
ko, gnojnico in podorinami (zeleno gnojenje).

Ukrep je naravnan v trajnostno in okolju prijazno kme-
tovanje z upoštevanjem načel načrtnega gnojenja in varstva
rastlin, ko gnojimo in škropimo v tistih morfoloških fazah, ko
bodo rastline dodana sredstva najboljše izkoristile. Omejena
in evidentirana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
pomeni manj stroškov za gnojila in škropiva, za obdelovanje
tal in oskrbo posevkov in ima za posledico zmanjševanje
negativnih vplivov kmetijstva na okolje in s tem zagotavljanje
biotske raznovrstnosti v kmetijstvu. Posreden vpliv oziroma
namen ukrepa je obogatiti prehrano z rastlinskimi beljakovi-
nami in izboljšati zdravje potrošnikov.

Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih

agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za
njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu
kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki
jih pridelujemo na njivah).

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50

ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj

3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali
alternativnih poljščin,

– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na pod-
lagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja finančnih
sredstev za ta ukrep (izjava),

– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prog-
noze (izjava).

2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in
silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme

Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna

raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženo-
sti tal in okolja.

Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z namenom ra-
cionalnejše uporabe navedenih kmetijskih strojev in s tem
zmanjševanja stroškov pridelave po hektarju.

Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih
načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil
posameznim kmetijskim kulturam. Z načrtno usmerjenim
gnojenjem zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalni-
ce. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih
obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno
vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.

Višina pomoči
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropil-

nic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in

krme ter za testiranje silažnih kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije

s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škro-
pilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,

– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in
krme.
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3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kme-
tijah

Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov
v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Uredbo o vrsti, obse-
gu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 72/01).

Višina pomoči
– prednost pri sofinanciranju imajo naložbe v klanje

živali in predelavo mesa na kmetiji, predelavo mleka ter
turizem na kmetiji,

– prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim
je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka,

– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za inve-
sticije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme
ter za gradbena in obrtniška dela.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosil-

cu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno
konstrukcijo investicije,

– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za grad-

njo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za
adaptacijo objekta),

– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejav-
nosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpoz-
neje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni
registrirana,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v

prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo ma-

njših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot
so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ogra-
je, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena,
odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč,
izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kme-
tijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 ter druga
manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti
tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krče-

nje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstra-
njevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do viši-
ne 200.000 SIT/ha,

– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pa-
šnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški
obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in
sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,

– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgrad-
nje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup
opreme.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetoval-

na služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so

navedena v Odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/01),

– posestni list iz katerega je razvidno, da je upraviče-
nec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih zemljišč,

– najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5
let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta
ukrep.

4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov med-

sebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) z
namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe
kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe

zamenjave parcel do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota

Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiško knjižni izpi-

sek,
– potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Oddelka

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo
mesto ali

– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kme-
tij Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne
enote Novo mesto,

– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla
(menjave kmetijskih zemljišč).

4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kme-
tijskih zemljišč

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri

nakupu kmetijskih zemljišč velikosti od 0,30 do 1 ha, pred-
vsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja
velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim pomeni kmeto-
vanje edini vir preživljanja.

Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemlji-

ško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajna pogodba (ne starejša od enega leta),
– odločba Upravne enote Novo mesto o nakupu zemlji-

šča,
– potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Oddelka

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo
mesto ali
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– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kme-
tij Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne
enote Novo mesto,

– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla
(nakupa kmetijskih zemljišč).

4.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovo-
ljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih
namakalnih sistemov

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kme-

tijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave,
zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s
svežo zelenjavo.

Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vre-

dnosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo
dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vo-
dnega vira.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje,

vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina
namakanja),

– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvi-
denih za namakanje),

– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano o uvedbi melioracije,

– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za
okolje in prostor,

– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke
študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,

– potrdilo o statusu kmeta iz evidence Oddelka za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo mesto ali

– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kme-
tij Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne
enote Novo mesto.

4.5. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izbolj-

šanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvede-

nih del ureditve poljskih poti, in sicer za: dovoz in planiranje
gramoza.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zem-

ljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– posestni list ali izpis parcel,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih.
5. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
5.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije

za hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne do-

kumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za
novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali – hlevov.

Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji mo-
rajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kate-
gorijah živali.

Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vre-

dnosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo
projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za:
novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa

mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani

kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organi-
zacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),

– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k pred-
videni investiciji.

5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu
s predpisi Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil
v tla (Uradni list RS, št. 68/96)

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnoj-

ničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim
neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin
(tla, voda) v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96) ter s predpisi Uredbe o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št.
68/96).

Višina pomoči
– Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izve-

denih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu,
in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o pred-

videni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
5.3. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže)
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe

proti toči (mreže) je zaščita pridelkov pred elementarnimi
nesrečami v intenzivnih sadovnjakih.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev

mreže v nasadih jablan in hrušk minimalne površine 0,3 ha,
vendar največ do 700.000,00 SIT/ha;

– do 30% upravičenih stroškov od vrednosti računa za
postavitev mreže v nasadih češenj, višenj, breskev in sliv
minimalne površine 0,1 ha, vendar največ do 700.000,00
SIT/ha.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z označbo obravnavanih

parcel,
– posestni list,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o nakupu materiala.
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pride-

lavo hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh
kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev.



Stran 5670 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pride-

lave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa specialne

mehanizacije za integrirano pridelavo hrane do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pride-

lavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole

integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrira-

no pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmeto-

vanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz

konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v eko-
loško kmetovanje.

Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridela-

ve rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij ozi-

roma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov do 40%,

– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve go-
spodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali
(v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l. RS, št. 31/2001) do
40%.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kme-

tij,
– dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec pridelave vklju-

čen v Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posa-
vja in Bele krajine,

– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu,

– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko
kmetovanje (izjava),

– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.3. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sa-

dnih vrtov
Namen financiranja
Sofinancira se izvedba projekta Oživitev travniških sa-

dovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve
Mestne občine Novo mesto v:

– oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje
novih,

– odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi
in prodaji sadja na domu,

– ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov postavi-

tve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, žica, sadike, ogra-
ja,

– sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe projekta
Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije do
100%, in sicer: animacije, izobraževanja in demonstracije.

Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba, sklenjena med Kmetijsko gozdarsko zbor-

nico Slovenije in Mestno občino Novo mesto,
– pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna povr-

šina obnove 30 arov,

– dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim
vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziro-
ma nosilcev projekta.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziro-

ma nosilcev projekta.
6.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje

na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekolo-
ških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako
je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev
po zahtevah predloga novega tržnega reda za sveže sadje,
gobe in zelenjavo.

Višina pomoči
– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve

kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se
krijejo do 100%,

– sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja or-
ganizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do
višine 40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup
pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev

(stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri usta-

navljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s poo-
blaščeno organizacijo.

6.5. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetij-
stva

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe

razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr.
priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva
na območju občine).

Višina pomoči
– upravičeni stroški po posameznem projektu se dolo-

čijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in iz-
branim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.

Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projek-

ta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem
projekta,

– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projek-
ta.

7. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov

celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV in
sicer kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne
infrastrukture – na območju projekta CRPOV Uršna sela –
Birčna vas.

Višina pomoči
– plačilo po situacijah (izvedenih delih)
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30% vre-

dnosti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program;

lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del)
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– soudeležba občine do višine 30% vrednosti investici-
je.

8. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetij-
stvu

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri

intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za najmanj
1ha poljščin in najmanj 10 a vrtnin.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentaci-

jo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– posestni list.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti
9.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete –

nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobra-
ževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih veri-
ficiranih izvajalcev izobraževanja kot so: preizkusi znanja iz
varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, tečaji higien-
skega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopol-
nilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev
kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potre-
be ekološkega kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in
uporabo sodobnih tehnologij, izvedba ostalih strokovnih pre-
davanj, seminarjev in strokovnih ekskurzij.

Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih

programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do
100%,

– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upra-
vičeni stroški izobraževanja do višine 60%.

Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za so-

financiranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finan-
čno ovrednoten programom izobraževalne dejavnosti izva-
jalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotiza-
cija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izo-
braževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči)
in seznam udeležencev izobraževanja,

– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma
dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).

9.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju

učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in po-
klicnega šolstva Kmetijske šole »Grm« Novo mesto, ki so
predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri dodelitvi sred-
stev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz
kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na dru-
žinskega člana.

Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposablja-
nja odraslih udeležencev izobraževanja, prevzemnikov kme-
tij, za kmetijske poklice.

Višina pomoči
– do 70.000 SIT/učenca v tekočem letu,
– do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega

udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,

– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec
prejema),

– račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo
o vpisu (dodatno za odrasle udeležence izobraževanja).

9.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti

posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna
in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo stro-
kovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstraci-
je, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.

Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotene-

ga programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,

potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanov-

ljeno na novo).

III. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo
mesto spremlja in preverja občinska strokovna služba, pri-
stojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba,
pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko
ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena

sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obresti, ki se obra-
čunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to dolo-
čenega obdobja v razpisu,

– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehani-
zacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev pro-
računa občine, pred iztekom 5 let,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se za področje kmetijstva

preneha uporabljati Pravilnik o razdeljevanju namenskih pro-
računskih sredstev Mestne občine Novo mesto št. 015-05-
10/2001-1400 z dne 15. 2. 2001 v tistih določbah, ki se
nanašajo na področje kmetijstva.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-18/2002-1200
Novo mesto, dne 30. maja 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.



Stran 5672 / Št. 54 / 21. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

ŠMARJE PRI JELŠAH

2678. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj v najem
v Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) in v skladu z določbami
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I
in 21/94) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 29.
seji 6. 6. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o oddaji neprofitnih stanovanj v najem

v Občini Šmarje pri Jelšah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobi-

tev neprofitnega stanovanja v najem in postopek, po kate-
rem Občina Šmarje pri Jelšah oddaja neprofitna stanovanja
v najem.

II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV NAPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM

2. člen
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja so

državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče
na območju Občine Šmarje pri Jelšah, katerih mesečni do-
hodki na družinskega člana se v letu dni pred razpisom za
dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo nad mejo, ki jih
izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stano-
vanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91) ter 26. členu zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92) in ne presega meril opredeljenih
v prvem odstavku 2. člena državnega pravilnika o oddajanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 26/95).

III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA ODDAJO
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

3. člen
Občina Šmarje pri Jelšah objavi javni razpis za oddajo

neprofitnih stanovanj v najem glede na število prostih stano-
vanj v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski
občine.

4. člen
Razpis, ki ga pripravi Oddelek za gospodarstvo Občine

Šmarje pri Jelšah mora določati:
2. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pri-

dobitve neprofitnega stanovanja v najem;
3. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v

vlogi;
4. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa pri-

ložiti k vlogi;
5. število neprofitnih stanovanj in datum, ko bodo ne-

profitna stanovanja, ki so predmet razpisa, upravičencem
predvidoma oddana v najem;

6. rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa;
7. višino neprofitne najemnine.

5. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne

morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanje odku-
pili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatiza-
ciji stanovanj, in državljani, ki so lastniki stanovanja ali stano-
vanjske hiše.

Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne
morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje
in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.

6. člen
Občine Šmarje pri Jelšah imenuje tričlansko komisijo,

ki prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poiz-
vedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za odda-
jo neprofitnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih
organih, organizacijah in posameznikih. V komisijo se ime-
nujeta dva člana iz občinskega sveta in en član iz oddelka za
gospodarstvo.

Oddelek za gospodarstvo določi udeležencem razpi-
sa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vloge.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpi-
sanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok
za dopolnitev vloge ne preteče, ni mogoče sestaviti predno-
stnega reda iz prvega odstavka tega člena.

Vloge udeležencev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev
se zavrnejo, vloge, ki so vložene po poteku roka se zavržejo.

7. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in

razvrstitev udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem, uporablja komisija za oceni-
tev stanovanjskih razmer iz 6. člena tega pravilnika, za komi-
sijsko ocenitev stanovanjskih razmer, v katerih živijo udele-
ženec razpisa in njegovi ožji družinski člani, obrazec za
oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del
tega pravilnika.

8. člen
Merila – Obrazec za oceno stanovanjskih razmer ter

pojasnila za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih
razmer – se v celoti upoštevajo iz pravilnika o oddajanju
neprofitnih stanovanj v najem in pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v
najem, ki ju je objavil minister za okolje in prostor (Uradni list
RS, št. 26/95 in 31/97) ter odločbe Ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 9/99).

Na predpisanem obrazcu se doda zadnja 10. točka:

10. Stalnost bivanja v Občini Šmarje pri Jelšah
10.1 nad 10 let 50 točk
10.2 od 5 let do 10 let 25 točk

9. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih sta-

novanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom
točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udele-
ženci razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najem-
nine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem do-
hodku.

10. člen
Oddelek za gospodarstvo na podlagi kriterijev iz 2. in

6. člena tega pravilnika ter priloge k pravilniku določi sez-
nam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
in ga objavi na enak način kot razpis.
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11. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku 15 dni po

prejemu odločitve. O pritožbi odloča župan Občine Šmarje
pri Jelšah. Odločitev župana je dokončna.

12. člen
Veljavnost seznama traja do novega razpisa. V času

njegove veljavnosti se seznam ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stano-

vanja, morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili
stanovanja, vložiti novo vlogo z novimi dokazili.

IV. DODELJEVANJE NEPROFITNEGA STANOVANJA
V NAJEM

13. člen
Sklep o dodelitvi neprofitnega stanovanja izda župan

Občine Šmarje pri Jelšah.
Oddelek za gospodarstvo pred izdajo sklepa o dodeli-

tvi neprofitnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem.

Najemna pogodba za uporabo neprofitnih stanovanj se
sklepa za nedoločen čas, razen v primerih iz 15. člena tega
pravilnika.

V. ZAMENJAVE NEPROFITNIH STANOVANJ

14. člen
Občina Šmarje pri Jelšah omogoča menjave stanovanj

in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov
neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter
njihove interese.

VI. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

15. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja se smejo dodeliti v

najem samo upravičencem do pridobitve neprofitnega sta-
novanja, razen kadar Občina Šmarje pri Jelšah nujno potre-
buje kadrovsko stanovanje za kader, ki je potreben za zago-
tavljanje osnovnih nalog občine.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Občina Šmarje
pri Jelšah neprofitno stanovanje odda v najem za službene
potrebe. Če v Občini Šmarje pri Jelšah ni evidentiranih
potreb po neprofitnih stanovanjih, se smejo neprofitna sta-
novanja začasno oddati v najem zaradi pridobivanja profita
ali dodeliti upravičencem do socialnih stanovanj.

16. člen
Do uveljavitve pravilnika o kategorizaciji stanovanj, sta-

novanjskih hiš in sosedstev se za neprimerno stanovanje po
tem pravilniku šteje stanovanje, ovrednoteno z največ 110
točkami po pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkova-
nja (Uradni list SRS, št. 25/81).

V primeru, da udeleženec razpisa prebiva sam oziroma
z družino v prostorih ali stanovanjih, ki niso točkovana skla-
dno s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena, opravi
točkovanje po pravilniku iz prejšnjega odstavka občina sama.

17. člen
Pri oddajanju neprofitnih stanovanj v najem Občina

Šmarje pri Jelšah uporablja naslednje površinske normative:
Površina stanovanja

Število družinskih članov v m2

1 do 44
2 do 63
3 do 76
4 do 85
5 do 102
6 do 110

Občina Šmarje pri Jelšah lahko odda v najem tudi
manjše stanovanje, če ni mogoče zagotoviti stanovanj v
izmerah iz prvega odstavka tega člena.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0031/02
Šmarje pri Jelšah, dne 10. junija 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

2679. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju
socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri
Jelšah

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na 29. seji 6. 6. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o dodeljevanju socialnih

stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja pravilnik o dodeljevanju

socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah (Ura-
dni list RS, št. 58/99).

2. člen
Črta se 13. člen in se nadomesti z naslednjo vsebino:
Župan občine imenuje predsednika in dva člana komi-

sije za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoli-
ščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na pred-
nostni red za oddajo socialnih stanovanj v najem.

V komisijo se imenujejo:
– predstavnik občine, ki ga imenuje občinski svet iz-

med članov občinskega sveta,
– strokovnega delavca krajevno pristojnega centra za

socialno delo,
– predstavnika občinske uprave.

3. člen
Ta sprememba pravilnika se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 06202-0030/02
Šmarje pri Jelšah, dne 10. junija 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.
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VIPAVA

2680. Statut Občine Vipava

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 28/01) je Občinski svet občine
Vipava na 34. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel

S T A T U T
Občine Vipava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Vipava je samoupravna lokalna skupnost usta-

novljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Duplje,
Erzelj, Goče, Gradišče pri Vipavi, Hrašče, Lozice, Lože,
Manče, Nanos, Orehovica, Podbreg, Podgrič, Podnanos,
Podraga, Poreče, Sanabor, Slap, Vipava, Vrhpolje in Zemo-
no.

Sedež občine je v Vipavi, Glavni trg 15.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

Območje občine je lahko v naravi označeno z ustrezni-
mi neprometnimi znaki.

2. člen
Na območju občine Vipava so ustanovljene krajevne

skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava. Naloge, orga-
nizacija in delovanje krajevnih skupnosti Občine Vipava so
določeni s tem statutom in odlokom občine.

Imena in območja krajevnih skupnosti so:
1. KS ERZELJ, ki obsega naselje Erzelj
2. KS GOČE, ki obsega naselje Goče
3. KS GRADIŠČE PRI VIPAVI, ki obsega naselje Gradi-

šče pri Vipavi
4. KS LOZICE, ki obsega naselji Lozice in Podgrič
5. KS LOŽE–MANČE, ki obsega naselji Lože in Manče
6. KS PODNANOS, ki obsega naselja: Orehovica, Pod-

breg, Podnanos, Poreče, Hrašče
7. KS PODRAGA, ki obsega naselje Podraga
8. KS SLAP, ki obsega naselje Slap
9. KS VIPAVA, ki obsega naselja: Nanos, Vipava, Ze-

mono
10. KS VRHPOLJE, ki obsega naselja: Duplje, Sana-

bor, Vrhpolje.

3. člen
Občina Vipava (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru

ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge
iz državne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivali-

šče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne

pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciati-
vo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog lahko sodeluje

s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnos-
tmi in državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih sku-
pnosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

6. člen
Občina Vipava ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih

oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom. Odlok o
določitvi občinskega praznika sprejme občinski svet z veči-
no opredeljenih glasov navzočih članov.

Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Vipava, na
spodnji polovici pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija.
V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo
pečata občine določi župan s svojim aktom.

Krajevne skupnosti imajo svoj pečat, ki je okrogle obli-
ke. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji polovici ime
krajevne skupnosti, na spodnji polovici pa napis Občina
Vipava. V sredini pečata je grb občine. Za uporabo in hram-
bo pečata KS je odgovoren predsednik KS.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja.
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3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-
ko, da:

– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjek-
tov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem podro-
čju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdrav-
stvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Ustanavlja službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– dodeljuje socialne pomoči občanom na podlagi kri-

terijev in meril za dodelitev socialnih pomoči, ki jih določi z
aktom, ki ga sprejme občinski svet,

– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi
in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-
javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,

– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesreča-
mi,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
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– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžupa-
ni) so občinski funkcionarji.

11. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi in posamičnimi akti
občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odlo-
ča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske
naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb
nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opra-
vila za občinske organe.

Organizacijo in delovno področje občinske uprave do-
loči občinski svet z odlokom.

12. člen
Če ni v zakonu drugače določeno, lahko organi obči-

ne, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji
navzoča večina članov organa občine. Odločitve se spreje-
ma z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine v Uradnem listu Republike Slo-
venije, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev
javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpo-
gledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odloča-
nje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,

dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta. Način ravnanja s
podatki in dokumenti, ki so zaupne narave, ureja poseben
pravilnik.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje sedemnajst članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prej-
šnjih članov občinskega sveta in traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih, razen v organih
javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanovi-
teljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki
občinskega sveta. V teh organih jim poteče mandat skladno
z določili akta javnega zavoda, javnega podjetja, katerega
ustanoviteljica je občina.

15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne in posamične akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– z odlokom določi organizacijo in delovno področje

občinske uprave
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,
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– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana
(podžupane), določi podžupana, ki bo v primeru predčasne-
ga prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča
o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o odtujitvi občinskega premoženja,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, in obrav-
nava programe dela, zaključne račune javnih podjetij, zavo-
dov in skladov,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o ne-
združljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnos-
tjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.

17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

18. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi nje-

gove seje. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta
pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že

sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi nastarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj osemkrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poo-
blaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nad-
zornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti vodstva krajevnih skupnosti in
javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja de-
la.

21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvo-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.
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22. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organi-
zacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega
sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o usta-
novitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov
določi občinski svet tudi njegove naloge.

24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov
na predlog najmanj treh članov občinskega sveta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– opravlja naloge po zakonu o nezdružljivosti opravlja-
nja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

25. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za finance,
– statutarno-pravna komisija,

– komisija za vloge in pritožbe,
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja.
Odbori štejejo pet do sedem članov, komisije pa tri do

pet članov. Število članov posameznega delovnega telesa
občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovni-
kom občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

26. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Sejo delovnega telesa lahko skliče tudi župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni zdru-

žljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo županu in občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

29. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan se odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno ali
nepoklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občin-
ski svet na prvi naslednji seji.

30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
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– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih in posamičnih aktov obči-
ne in drugih odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga organizacijo in delovno področje občinske
uprave,

– imenuje in razrešuje tajnika občine ter skupaj z drugi-
mi župani imenuje in razrešuje predstojnika organa skupne
občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta
statut.

31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči ter organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materi-
alno dolžnost.

33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se

občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina naj-

manj enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje ob-
činski svet na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom
o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v pri-
meru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal fun-
kcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem pre-
nehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve
novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Županu preneha mandat tudi v primeru, da ga razreši

Državni zbor RS. Mandat mu preneha z dnem razrešitve.
Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje

alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.
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Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije.Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe in zakonitosti dela v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

39. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Predsednika in člane

nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.
Člani nadzornega odbora morajo imeti izkušnje s finančno-
računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih sku-
pnosti, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani po-
slovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skla-
dov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih
sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

40. člen
Sejo nadzornega odbora občine po imenovanju lahko

skliče tudi župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na
prvi seji navzočih večina članov.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov vseh članov.

41. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, pre-
dloga proračuna in finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj
polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in
premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor
vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni
odbor, občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

42. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora in
navedbo nadzorovane osebe organa.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor,
predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v po-
stopku nadzora, odgovoriti na vprašanja in dajati pojasnila.
Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico
zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo nalo-
ge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podat-
ke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.
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Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

43. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor z večino vseh članov.

44. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij upora-
bnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo,
dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

45. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

46. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

47. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.

48. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga
na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

49. člen
Organi občine odločajo o pravicah, obveznostih ali

pravnih koristih fizičnih ali pravnih oseb oziroma drugih strank
na področju upravnega prava (upravna stvar) v upravnem
postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

50. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno v
občinski upravi, za odločanje v upravnih stvareh iz določene
vrste zadev. Pooblastilo za odločanje obsega tudi pooblasti-
lo za vodenje postopka pred odločanjem.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

51. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

52. člen
Upravni postopek lahko vodi in o njem odloča samo

oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz uprav-
nega postopka.

53. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

54. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stva-
reh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

55. člen
Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred

sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občin-
ske organe in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje ozi-
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roma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranil-
stvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.

7. Drugi organi občine

56. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in ime-
novanju članov posameznega organa.

57. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI

58. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča-

nov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, fun-
kcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in
pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno
ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem
statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njiho-
vo območje občinski svet s spremembo statuta po poprej
ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti.
Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče
župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila sku-
pnost.

59. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih za-

dev v občini, in sicer:
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem

občine, ki jim je dano v uporabo,
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogre-

bno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine
ni drugače določeno,

– skrbijo za pluženje in odvoz snega s krajevnih cest,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbijo za vaške vodovode,
– v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v

zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
– sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru

celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem ob-
močju,

– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene
dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, špor-
tne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prire-
ditvah, kadar je organizator občina,

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investi-
cij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.)
in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo obmo-
čje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj ve-
čjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in uprav-
ljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidi-
arno.

60. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Na-
čin izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s

katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne sku-
pnosti.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
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Funkcija člana sveta je nezdružljiva s funkcijo člana v
nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi.
Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prene-
hanje mandata članu občinskega sveta se smiselno uporab-
ljajo tudi za prenehanje mandata člana krajevne skupnosti.

Funkcija člana sveta je častna.

61. člen
Sejo sveta krajevne skupnosti skliče lahko župan. Svet

je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici nje-
govih članov. Svet krajevne skupnosti izmed svojih članov
izvoli predsednika in podpredsednika ter izmed krajanov
imenuje tajnika.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in pred-
stavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta
ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupno-
sti sklene predsednik njenega sveta, katerih vrednost prese-
ga znesek določen z odlokom o proračunu občine, so ve-
ljavni le ob pisnem soglasju župana.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odloči-
tve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti naj-
manj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to
potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti,
če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo-
rablja poslovnik občinskega sveta.

62. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu

s tem statutom. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se

nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebival-
stvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in dru-
gih splošnih aktov občine,

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in
razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti,

– lahko sprejme statut KS.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne

skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posamez-
nih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo do-
ločbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

63. člen
Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti

se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov

prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sred-

stva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podje-
tij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako
pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in
porabiti v skladu z njihovim namenom.

Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebu-
jejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti zagotovi, in
z njimi upravlja občina.

Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za
potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov opravlja tajnik
krajevne skupnosti.

Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinske-
ga proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki
od premoženja KS.

Če krajevna skupnost v skladu s sklepom občinskega
sveta na svojem območju izglasuje samoprispevek za sofi-
nanciranje izvedbe posamezne investicije, ki je opredeljena
s planom in proračunom občine in iz tega naslova zbere vsaj
50% finančnih sredstev, ima izvedba te investicije ob zago-
tovitvi 50% deleža prednost pri zagotavljanju finančnih sred-
stev iz proračuna občine.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja kra-
jevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-
jeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Fi-
nančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna
njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro račune.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.

64. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega

odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali
zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne
skupnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne konstituira,

– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statu-
tom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom,
predpisi in splošnimi akti občine,

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sred-
stvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz
občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti
ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta
oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za
opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statu-
tom.
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V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

65. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odloča-

nju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska inicia-
tiva.

1. Zbor občanov

66. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– imenujejo in razrešujejo člane krajevnih odborov,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-

vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pre-
dlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

67. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov
volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahteva dopolnitev, če ugotovi, da zahteve ni
podprlo zadostno število volivcev in določi rok za dopolni-

tev. Rok za dopolnitev zahteve ne more biti krajši od 30 dni.
Če zahteva v roku ni dopolnjena, jo župan s sklepom

zavrne.
Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali

prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče
zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pra-
vilno vložene zahteve.

68. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

69. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru.

2. Referendum o splošnem aktu občine

70. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

71. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

72. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.
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Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

73. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet KS. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj 5%
volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu,
ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

74. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s

podpisovanjem na seznamu.
Župan določi obrazec za podporo, s podpisovanjem

na seznamu, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis
referenduma, in rok za zbiranje podpisov.

Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne
pravice, overi podpise volivcev na seznamu.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zado-
stno število volivcev.

75. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali četrtine članov
občinskega sveta za razpis referenduma oziroma v petnajst-
ih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v
skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

76. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

77. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

78. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

79. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Samoprispevek se uvede po prej opravljenem referen-
dumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla
večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na do-
ločenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je
glasovanja udeležila večina.

5. Ljudska iniciativa

80. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.
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Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

81. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

82. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zase-

bnega prava.

83. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.

84. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

85. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih podro-

čjih, če tako določa zakon.

86. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene

pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

87. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

88. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

89. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih

javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah,
ustanovljenih za izvajanje javnih služb in drugih nalog prej-
šnje občine ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb, ustanovijo občinski sveti udele-
ženih občin skupni organ, ki ga sestavljajo župani.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.

90. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

91. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in
na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.

92. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

93. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.
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V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki KS.

94. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

95. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

96. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto. Proračun občine sprejme občinski svet
z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna
in se sprejema po istem postopku kot proračun.

Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-
ski organ in KS.

 Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski
sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nada-
ljevanju: uporabnik).

97. člen
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

98. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu, ti pa
so zlasti:

– prihodki od dohodnine,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek od prometa nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– davek od premoženja,
– finančne izravnave,
– nadomestitev za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,

– odškodnina in nadomestila za degradacijo prostora
in onesnaževanje okolja,

– prihodki uprave in
– prihodki določeni z drugimi predpisi.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

99. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu, to
pa so zlasti prihodki od:

– obresti na depozite,
– najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– prodaje nepremičnega premoženja,
– prodaje premičnega premoženja,
– drugega premoženja,
– vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
– nakupov in prodaje vrednostnih papirjev,
– komunalnih prispevkov,
– samoprispevka občanov za sofinanciranje določenih

nalog in obveznosti na lokalni ravni,
– opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v

režiji,
– koncesijskih dajatev oziroma odškodnin,
– krajevnih skupnosti,
– dotacij, daril in pomoči,
– namenskih sredstev iz državnega proračuna ali skla-

dov in
– drugi prihodki.

100. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proraču-
na, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih name-
nih.

101. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proraču-
na za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske pora-
bnike župan s sklepom.

102. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.
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Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pre-
dlagati rebalans proračuna.

103. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

104. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost porabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za delovanje porabnika. O povečanju ali
zmanjšanju sredstev odloča župan.

Če se porabnik med letom ukine in njegovih nalog ne
prevzame drug porabnik, se neporabljena sredstva prene-
sejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge
porabnike.

105. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

106. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del sku-

pno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

107. člen
Rezerva se uporablja:
1.  za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizade-

tim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot
so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma
ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske
kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega od-

stavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sred-
stva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke tega člena odloča
občinski svet, o uporabi sredstev iz 2. točke tega člena
odloča župan.

108. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.

V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni
in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sred-
stva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim raču-
nom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan
31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni račun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta. Za-
ključni račun se sprejme po enakem postopku in z enako
večino kot proračun.

109. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

110. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča svet. Svet občine odloča tudi o

dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji,
ki jih določa zakon.

111. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska slu-

žba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigo-
vodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

112. člen
Nabavo blaga, naročilo storitev ter oddajo investicijskih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

113. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

114. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

115. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
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116. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

117. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

118. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

119. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

120. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

121. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

122. člen
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih

stvareh iz občinske pristojnosti, odloča na drugi stopnji žu-
pan, če ni z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

123. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

124. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

125. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

126. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

127. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

128. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

129. člen
Volilne enote za volitve članov svetov KS do uskladitve

določb ZLV z ZLS določi svet KS s svojim aktom.
Volilne enote iz prejšnjega odstavka lahko določi ob-

činski svet z odlokom, če svet KS s tem soglaša.

130. člen
Predpisi in drugi splošni akti, ki jih je sprejela Skupšči-

na občine Ajdovščina, njen izvršni svet ter upravni organi
ostanejo v veljavi.

Ti predpisi se v delu, ki urejajo pristojnosti ter pravice in
obveznosti občine kot lokalne samoupravne skupnosti smi-
selno uporabljajo za območje Občine Vipava kot njeni pred-
pisi, kolikor niso v neskladju z veljavno pravno ureditvijo.

Občinski svet in drugi organi morajo predpise iz prej-
šnjega odstavka uskladiti s tem statutom v roku dveh let po
njegovi uveljavitvi.
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2. člen
Volilne enote so naslednje:

– PRVA VOLILNA ENOTA, ki obsega območje Krajev-
ne skupnosti Vipava in območje Krajevne skupnosti Gradi-
šče pri Vipavi.

V tej volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.

– DRUGA VOLILNA ENOTA, ki obsega območja: KS
Vrhpolje, KS Slap, KS Lože-Manče, KS Erzelj in KS Goče.

V tej volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.

– TRETJA VOLILNA ENOTA, ki obsega območja KS
Podraga, KS Podnanos in KS Lozice.

V tej volilni enoti se voli pet članov občinskega sveta.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati

odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega
sveta občine Vipava (Uradno glasilo, št. 13/98).

Št. 00607-1/02
Vipava, dne 6. junija 2002.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

2682. Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občine Vipava

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in na podlagi 30. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasi-
lo, št. 4/99 in 3/02) je župan Občine Vipava sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu

Občine Vipava

1
Uradni elektronski poštni naslov Občine Vipava se gla-

si: obcina.vipava@siol.net.
Sporočila, prejeta na ta naslov redno pregleduje in

sprejema pisarna Občinske uprave občine Vipava.

2
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 08000-1/02
Vipava, dne 28. maja 2002.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

131. člen
Do ureditve medsebojnih premoženjsko pravnih razme-

rij med občinama Ajdovščina in Vipava, Občina Vipava vsto-
pa kot pravni naslednik z vsemi pravicami in obveznostmi
bivše občine Ajdovščina v tista pravna razmerja, ki se tičejo
izključno njenih občanov.

Če se odloča o pravicah, koristih oziroma obveznostih
bivše občine iz razmerij, ki jih ni možno opredeliti kot pravna
razmerja bivše občine, ki se tičejo izključno njenih občanov,
nastopata občini Ajdovščina in Vipava solidarno.

132. člen
Pristojnosti v zvezi z javnimi zavodi, ki delujejo samo na

območju Občine Vipava in jih v skladu z zakonom o zavodih
ima občina kot ustanovitelj, izvršuje Občinski svet občine
Vipava.

Ustanoviteljske pravice do javnih zavodov, sklada in
javnega podjetja, ustanovljenih za območje občin Vipava in
Ajdovščina pa izvršujejo organi Občine Ajdovščina ob sogla-
sju Občinskega sveta občine Vipava, dokler se občini ne
dogovorita drugače.

133. člen
Spremembo statuta občine lahko predlaga župan ali

vsak član občinskega sveta, komisije in odbori občinskega
sveta oziroma vsak, ki lahko predlaga sprejem splošnih ak-
tov. Za postopek sprejemanja spremembe se uporabljajo
določbe tega statuta, ki se nanašajo na sprejem odloka.

Sprememba je sprejeta, če sta zanjo glasovali dvetretji-
ni vseh članov sveta.

134. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega
statuta preneha veljati statut Občine Vipava (Uradno glasilo,
št. 4/99 in 3/02).

Št. 01502-2/02
Vipava, dne 6. junija 2002.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

2681. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta občine Vipava

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
in na podlagi 16. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasi-
lo, št. 4/99 in 3/02) je Občinski svet občine Vipava na 34.
redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Vipava

1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Vipava v

letu 2002 se določijo tri volilne enote, v katerih se voli
skupno sedemnajst članov občinskega sveta.
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2683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o subvencioniranju obrestne mere
kreditov najetih za pospeševanje in razvoj
kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in
gozdov zaradi gradnje HC Vipava-Razdrto

Na podlagi 16. člena statuta Občine Vipava (Uradno
glasilo, št. 4/99, 3/02) je Občinski svet občine Vipava na
34. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel

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

o subvencioniranju obrestne mere kreditov
najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva

iz sredstev odškodnin zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov

zaradi gradnje HC Vipava-Razdrto

1. člen
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,

1/02) se doda pod točko
A) 2. Matičnjaki naslednje besedilo: Upravičeni stroški

so: koli, žica, založno gnojenje, zemeljska dela, korenjaki in
ostala potrebna oprema.

V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,
1/02) se doda pod točko

A) 3. Sadovnjaki naslednje besedilo: Upravičeni stroški
so: koli, žica, založno gnojenje, zemeljska dela, sadike,
ograja, namakalni sistemi, drenažni sistemi, mreža proti toči
in ostala potrebna oprema.

V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,
1/02) se doda pod točko

A) 4. Travniki in pašniki naslednje besedilo: Upravičeni
stroški so: koli, žične ograje, gnojenje, seme, zemeljska
dela, vodna zbirališča (kal) in ostala potrebna oprema.

V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,
1/02) se doda pod točko

A) 5. Vrtnarstvo naslednje besedilo: Upravičeni stroški
so: rastlinjaki, namakalni sistem, naprave za ogrevanje, linije
za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala
potrebna oprema.

V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,
1/02) se doda pod točko

B) Nakup kmetijskih zemljišč naslednje besedilo: Upra-
vičeni strošek je nakup zemljišča.

V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,
1/02) se doda pod točko

C) Nakup osnovne črede, novogradnja, adaptacija hle-
vov in investicije v povečanje pridelave mleka in mesa na
kmetijah naslednje besedilo:

– Pri nakupu osnovne črede so upravičeni stroški: na-
kup krav in telet.

– Pri novogradnjah in adaptacijah hlevov so upravičeni
stroški: gradbena dela za novogradnjo oziroma adaptacijo
hlevov.

– Pri povečanju pridelave mleka in mesa na kmetijah
so upravičeni stroški: molzne naprave, hladilniki za mleko,

stojišča, in druge naprave za povečevanje pridelave mleka
in mesa.

V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,
1/02) se doda pod točko

E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah z na-
menom tržne proizvodnje, pod prvo alineo naslednje bese-
dilo: Upravičeni stroški so: gradbena dela za novogradnjo
oziroma obnovo kapacitet stacionarnega in izletniškega turi-
zma in ostala potrebna oprema.

V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,
1/02) se doda pod točko

E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah z na-
menom tržne proizvodnje, pod drugo alineo naslednje bese-
dilo: Upravičeni stroški so: gradbena dela za obnovo kleti,
novogradnje kleti, cisterne, sodi, hladilni sistemi, filtri in
ostala kletarska oprema.

V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,
1/02) se doda pod točko

E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah z na-
menom tržne proizvodnje, pod tretjo alineo naslednje bese-
dilo: Upravičeni stroški so: gradbena dela za izgradnjo mle-
karnic, sirarnic, sušilnic za mesne izdelke in ostala potrebna
oprema za predelavo mleka in mesa.

2. člen
V 4. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,

1/02) se doda nov odstavek, ki se glasi:

Sredstva pomoči (nadomestilo) se lahko dodeljuje, če
pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč
nujno potrebna.

Vsak prejemnik kredita mora podpisati klavzulo o ku-
mulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo kreditojemalca, da
za namen za katerega pridobiva kredit ni dobil pomoči iz
državnega proračuna ali ni pridobil mednarodnih pomoči,
oziroma koliko sredstev je že pridobil.

Skupna višina prejetih sredstev ne sme presegati 40%
vrednosti investicije, oziroma 50% v področjih z omejenimi
možnostmi za kmetijstvo. V primeru, da investicije izvaja
mlad kmet v obdobju 5 let po ustanovitvi oziroma prevzemu
kmetije se višina prejetih sredstev poveča za 5%.

3. člen
Investicije za katere se dodeljuje sredstva ne smejo biti

pričete pred 1. 1. 2002, razen za investicije, ki jih je zaradi
sezone dela potrebno pričeti že prej oziroma se investicija
izvaja v več fazah. Podana mora biti ocena možnosti prežive-
tja kmetije s strani Kmetijsko svetovalne službe.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 32001-2/2000
Vipava, dne 6. junija 2002.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.
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2684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o vrednotenju programov športa v
Občini Vipava

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Vipava (Ura-
dno glasilo, št. 4/99 in 3/02) je Občinski svet občine
Vipava na 34. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel

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

o vrednotenju programov športa
v Občini Vipava

1. člen
V pravilniku o vrednotenju programov športa v občini

Vipava (Uradno glasilo, 5/00) se besedilo (vsi členi) 2.
poglavja: MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA, KI SE
SOFINANCIRA IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE
VIPAVA spremeni tako, da se glasi:

»2. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČI-
NE VIPAVA

9. člen
A) VSEBINA IN OBSEG PROGRAMOV
Vsebina in obseg programov, ki se lahko sofinancirajo

iz proračunskih sredstev Občine Vipava temelji na nacional-
nem programu športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00),
in sicer:

l. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDEN-
TOV

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi:
– Zlati sonček
– Naučimo se plavati
– Ciciban planinec
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva

in drugi izvajalci
Sofinancira se: propagandno gradivo, strokovni kader,

60-urni najem objekta na skupino, v kateri je največ 20
otrok.

2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programi:
– Zlati sonček
– Krpan
– Naučimo se plavati
– drugi 80-urni programi
Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija in

izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za
izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je
največ 10 otrok, 80-urni programi na skupino, v kateri je
največ 20 otrok, objekt.

2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport

Sofinancira se: objekt, strokovni kader, materialne stro-
ške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje.

2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Sofinancira se: strokovni kader za izvedbo 80 ur pro-

grama na skupino, v kateri je 10 otrok, objekt.

3. Športna vzgoja mladine
3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe

na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni

in vrhunski šport
Sofinancira se: objekt, strokovni kader.
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urni program na

skupino, v kateri je največ 10 mladih in objekt.
4. Športna dejavnost študentov
4.1. Interesna športna dejavnost študentov
Programi:
– medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih pano-

gah
– 80-urni programi v izbranih športnih panogah
– odpravljanje plavalne nepismenosti
– univerziada.
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe

na skupino, v kateri je največ 20 študentov in študentk,
objekt, 7 dni realiziranih priprav na univerziado po merilih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in udeležba na uni-
verziadi.

5. Športna rekreacija
Program: 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje

20 članov in članic.
Sofinancira se: najemnina objekta; za socialno in zdrav-

stveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa tudi
strokovni kader.

6. Kakovostni šport
Sofinancira se: najemnina objekta za 320 ur progra-

ma.
7. Vrhunski šport
Sofinancira se:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih pano-

gah največ 1200 ur programa
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani

so kategorizirani vrhunski športniki, 1200 ur programa
8. Šport invalidov
Program: 80 ur programa na skupino, v kateri je največ

10 invalidov
Sofinancira se: uporaba objekta in strokovni kader.
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu
Sofinancira se: izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje.
10. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Projekte, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo, se lah-

ko sofinancira iz javnih financ lokalne skupnosti, če te razi-
skave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v
prakso oziroma če so izbrane raziskave, pri katerih je zago-
tovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znan-
stvenih izsledkov v prakso.

11. Založniška dejavnost
Sofinancira se: izdajanje strokovne literature in drugih

periodičnih in občasnih športnih publikacij.
12. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetova-

nje treninga
Sofinancira se: izvedba storitev.
13. Velike mednarodne športne prireditve
Sofinancira se: materialni stroški.
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14. Športni objekti
Sofinancira se: strokovne naloge na področju načrto-

vanja in gradnje novih ter posodobitve obstoječih športnih
objektov in gospodarjenje z njimi.

15. Informacijski sistem na področju športa
Sofinancira se: informacijske baze za potrebe občine,

nakup tehnologije.
16. Delovanje društev, zvez ipd..

10. člen
B) MERILA ZA IZBOR IZVAJALCEV ŠPORTNIH PRO-

GRAMOV
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi

pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa
na ravni občine.

11. člen
Izvajalci športnih programov oziroma dejavnosti se v

skladu s 7. točko nacionalnega programa športa razvrstijo v
štiri skupine, in sicer:

1. SKUPINA: izvajalci, ki izpolnjujejo programe v indivi-
dualnih športih in izvajalci, katerih člani-športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne
zveze za naslov državnega prvaka.

2. SKUPINA: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolek-
tivnih športih in izvajalci, katerih člani-športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih
zvez le za naslov ekipnega državnega prvaka.

3. SKUPINA: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-
rekreativne programe.

4. SKUPINA: izvajalci miselnih iger.

12. člen
V posamezni skupini razvrščamo izvajalce športnih pro-

gramov in dejavnosti v razrede glede na razširjenost in kako-
vost športne panoge po naslednjih kriterijih:

1. Nastopanje v ligi

občinska liga  1 točka

medobčinska liga  2 točki

področna liga  5 točk

republiška 2. liga  8 točk

republiška 1. liga 10 točk

2. Število selekcij

1 selekcija  1 točka

2 selekciji  2 točki

3 selekcije  5 točk

4 selekcije  7 točk

5 in več selekcij 10 točk

3. Množičnost

1–20 članov  1 točka

20–50 članov  2 točki

50–100 članov  5 točk

100–200 članov  7 točk

nad 200 članov 10 točk

4. Oprema

nezahtevna oprema (balinanje, tek, kegljanje)  1 točka

zahtevna oprema (nogomet, košarka)  3 točke

zelo zahtevna oprema (kolesarstvo)  5 točk

vrhunska oprema (planinstvo-alpinizem, jamarstvo)  7 točk

5. Objekti

brez objektov  1 točka

plezališča, jame  3 točke

zunanja igrišča (balinišča, kegljišča, strelišča)  5 točk

športne dvorane – najemnine  8 točk

lastna igrišča s slačilnicami, klubskimi prostori

in hišnikom (nog. stadion, atletski stadion,

športne dvorane)  10 točk

6. Trenerski kader

brez strokovnega kadra  1 točka

vaditelj, vodnik (seminarji, tečaji)  2 točki

trener 1  5 točk

trener 2  7 točk

trener 3 (profesionalec)  10 točk

7. Organiziranje tekmovanj

enkratna akcija – tekmovanje  1 točka

2–3 tekmovanja, turnirji  2 točki

rekreacijske lige, organiziranje več kot 3 turnirje  5 točk

organiziranje rednih športno-rekreativnih akcij

(krosi, gorski teki, kolesarske dirke, pohodi)  7 točk

redna ligaška tekmovanja 10 točk

8. Število let delovanja društva, zveze, ipd.

1 leto 0 točk

2–3 leta 2 točki

3–5 let 5 točk

več kot 5 let 7 točk

13. člen
Vrednost točke za vsako leto posebej določi komisija iz

7. člena tega pravilnika v sorazmerju s vsakoletnimi razpolo-
žljivimi sredstvi v občinskem proračunu za področje športne
dejavnosti.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 65000-3/00-2
Vipava, dne 6. junija 2002.

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.
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ŽALEC

2685. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembi območja naselja Kale in ustanovitvi
novega naselja Grče

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
44/97) ter 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 37/99, 43/00, 37/01 in 25/02) je župan Občine Žalec
dne 17. junija 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi

območja naselja Kale in ustanovitvi novega
naselja Grče

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembi obmo-

čja naselja Kale in ustanovitvi novega naselja Grče.

II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen

v prostorih Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec in prosto-
rih Krajevne skupnosti Šempeter. Javna razgrnitev se prične
naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije in traja 30 dni.

III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnu-

tek odloka o spremembi območja naselja Kale in ustanovitvi
novega naselja Grče podajo pisne pripombe in predloge
krajani Kal, občani Občine Žalec, podjetja ter druge organi-
zacije in skupnosti ter jih posredujejo na občino Žalec,
Oddelek za premoženje in splošne zadeve, Savinjske čete
5, Žalec ali Krajevno skupnost Šempeter.

IV
V času javne razgrnitve osnutka akta iz I. točke tega

sklepa bo Krajevna skupnost Šempeter organizirana javno
razpravo, ki bo dne 27. junija 2002 ob 20. uri v naselju Kale
v prostorih, ki jih bo določila krajevna skupnost v vabilu na
javno obravnavo.

V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine

Žalec stališča bo predloženih pripomb in predlogov, ki so
bili v času javne razgrnitve podani na razgrnjeni osnutek akta
in pripravi predlog odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35001/00001/2002
Žalec, dne 17. junija 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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MINISTRSTVA

2686. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport

P R A V I L N I K
o napredovanju zaposlenih v vzgoji in

izobraževanju v nazive

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V skladu s tem pravilnikom v posamezni naziv napredu-

jejo:
– vzgojitelji, svetovalni delavci in knjižničarji, ki so zapo-

sleni v vrtcih, delavci vrtca, ki opravljajo naloge pedagoškega
vodje (v nadaljevanju: strokovni delavci) in ravnatelji;

– učitelji, vzgojitelji, organizatorji praktičnega pouka (vo-
dje delavnic) oziroma organizatorji dela na posestvu (vodje
posestva), organizatorji delovne prakse, organizatorji praktič-
nega usposabljanja v obratovalnicah, organizatorji praktične-
ga izobraževanja na višjih strokovnih šolah, vodje oziroma
organizatorji izobraževanja odraslih, računalnikarji – organiza-
torji informacijskih dejavnosti, organizatorji šolske prehrane,
svetovalni delavci, knjižničarji, pomočniki ravnateljev, preda-
vatelji višjih strokovnih šol (v nadaljevanju: strokovni delavci),
ravnatelji oziroma direktorji, ki so zaposleni na področjih
osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja,
nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega in
tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževa-
nja, izobraževanja odraslih, višjega strokovnega izobraževa-
nja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških
domovih ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami;

– strokovni delavci, ki so zaposleni v javnih zavodih iz
28. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (v nadaljevanju: ZOFVI), in sicer na Zavodu Re-
publike Slovenije za šolstvo, v Državnem izpitnem centru, v
Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, v An-
dragoškem centru Republike Slovenije, v Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti ter v Šoli za ravnatelje, ter pomočniki
direktorjev (v nadaljevanju: strokovni delavci) in direktorji.

Strokovni delavci in ravnatelji oziroma direktorji iz prej-
šnjega odstavka napredujejo v nazive mentor, svetovalec in
svetnik.

2. člen
V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv

napredujejo strokovni delavci, ravnatelji oziroma direktorji iz
prve in druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki
izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje
za strokovne delavce, ravnatelje oziroma direktorje.

V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv
napredujejo strokovni delavci in direktorji iz tretje alinee prve-
ga odstavka prejšnjega člena, ki opravljajo vzgojno-izobraže-
valno delo oziroma svetovalno ali razvojno delo v zvezi z
vzgojo in izobraževanjem, in izpolnjujejo z zakonom in drugimi
predpisi določene pogoje za strokovne delavce v vzgoji in
izobraževanju.

Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni.

3. člen
O napredovanju v nazive po tem pravilniku odloča mini-

ster, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister).
Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor pridobi na-

ziv:
– s 1. decembrom, če je bil predlog za napredovanje

vložen do vključno zadnjega dne novembra,
– s 1. marcem, če je bil predlog vložen do vključno

zadnjega dne februarja,
– s 1. julijem, če je bil predlog vložen do vključno zad-

njega dne junija.
Ravnatelj oziroma direktor na podlagi odločbe ministra o

podelitvi naziva strokovnemu delavcu izda odločbo, s katero
določi tudi količnik za določitev osnovne plače v skladu z
zakonom in kolektivnimi pogodbami.

        4. člen
Napredovanje strokovnega delavca v naziv predlaga rav-

natelj oziroma direktor v soglasju s strokovnim delavcem.
Napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v naziv pre-

dlaga svet šole, vrtca oziroma zavoda v soglasju z ravnateljem
oziroma direktorjem.

         5. člen
Ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma

zavoda vloži predlog za napredovanje pri ministrstvu, pristoj-
nem za šolstvo.

Če ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma
zavoda ne vloži predloga za napredovanje strokovnega delav-
ca ali ravnatelja oziroma direktorja, ki izpolnjuje pogoje po
tem pravilniku, do vključno zadnjega dne oktobra, januarja
oziroma maja, lahko strokovni delavec ali ravnatelj oziroma
direktor sam predlaga napredovanje v mesecu novembru,
februarju oziroma juniju.

        6. člen
Predlog za napredovanje se vloži na obrazcu, ki je se-

stavni del tega pravilnika kot priloga 1, kadar predlaga napre-
dovanje v skladu s 4. členom tega pravilnika ravnatelj oziroma
direktor ali svet šole, vrtca oziroma zavoda, ter kot priloga 2,
kadar predlaga napredovanje v skladu z drugim odstavkom 5.
člena tega pravilnika strokovni delavec ali ravnatelj oziroma
direktor sam.

Kadar predlaga ravnatelj oziroma direktor napredovanje
strokovnega delavca v naziv mentor, obrazcu priloži mnenje o
predlogu za napredovanje.

Kadar predlaga ravnatelj oziroma direktor napredovanje
strokovnega delavca v naziv svetovalec, obrazcu priloži doka-
zila o opravljenem dodatnem strokovnem delu in mnenje o
predlogu za napredovanje.

Kadar predlaga ravnatelj oziroma direktor napredovanje
strokovnega delavca v naziv svetnik, obrazcu priloži dokazila
o opravljenem dodatnem strokovnem delu, dokazila o uspeš-
no končanih programih strokovnega spopolnjevanja oziroma
o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih in mnenje o
predlogu za napredovanje.

Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo, kadar svet šole, vrtca oziroma
zavoda predlaga napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v
naziv.

Ravnatelji oziroma direktorji so dolžni hraniti vsa dokazi-
la, ki so bila podlaga za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in
vložitev predloga za napredovanje, najmanj pet let od njihove
vložitve, ter ravnati z njimi, kot to določajo predpisi o pisarni-
škem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do doku-
mentarnega gradiva.
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7. člen
Kadar predlaga strokovni delavec ali ravnatelj oziroma

direktor napredovanje sam, mora k obrazcu priložiti oceno
delovne uspešnosti, mnenje o predlogu za napredovanje,
dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter doka-
zila o uspešno končanih programih strokovnega spopolnjeva-
nja oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih.

Če strokovni delavec ali ravnatelj oziroma direktor, ki
vloži predlog za napredovanje sam, k obrazcu ne priloži oce-
ne delovne uspešnosti ali mnenja o predlogu za napredova-
nje, zahteva ministrstvo, da ju v določenem roku za strokov-
nega delavca predloži ravnatelj oziroma direktor, za ravnatelja
oziroma direktorja pa svet šole, vrtca oziroma zavoda.

Če ravnatelj oziroma direktor zahtevanih dokazil ne pred-
loži v tem roku, ju ministrstvo zahteva od sveta šole, vrtca
oziroma zavoda.

8. člen
V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, rav-

natelj oziroma direktor, ki:
– ima najmanj 4 leta delovne dobe,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe strokovnega spopolnje-

vanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s kateri-
mi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke,

– je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s
tem pravilnikom zbral najmanj 4 točke.

Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor lahko napre-
duje v naziv mentor tudi, če je izpolnil 25 let delovne dobe na
področjih iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika in izpol-
njuje pogoj iz druge alinee prejšnjega odstavka tega člena.

9. člen
V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec,

ravnatelj oziroma direktor, ki:
– je imel naziv mentor najmanj 4 leta,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe strokovnega spopolnje-

vanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s kateri-
mi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk,

– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral naj-
manj 18 točk, od tega najmanj 9 točk za dodatna strokovna
dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali
več točkami.

10. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko v naziv

svetovalec izjemoma napreduje strokovni delavec, ravnatelj
oziroma direktor, ki:

– ima najmanj 4 leta delovne dobe,
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral naj-

manj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem
pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.

11. člen
V naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec, rav-

natelj oziroma direktor, ki:
– je imel naziv svetovalec najmanj 5 let,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe strokovnega spopolnje-

vanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s kateri-
mi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk,

– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral naj-
manj 38 točk, od tega najmanj 18 točk za dodatna strokovna
dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali
več točkami.

12. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko v naziv

svetnik izjemoma napreduje strokovni delavec, ravnatelj ozi-
roma direktor, ki:

– ima najmanj 8 let delovne dobe,
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral naj-

manj 38 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem
pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.

13. člen
Za eno leto delovne dobe šteje dvanajst mesecev zapo-

slitve ne glede na trajanje delovnega časa.
V dobo zaposlitve se ne všteva čas pripravništva ter čas

odsotnosti zaposlenega z dela zaradi bolezni, izobraževa-
nja, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov v nepre-
trganem trajanju, daljšem od šest mesecev, razen zaradi
odsotnosti zaradi poklicne bolezni in poškodb pri delu, po-
rodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka ter
strokovnega izpopolnjevanja, na katerega je zaposlenega
napotil delodajalec.

14. člen
Opravljeno dodatno strokovno delo se vrednoti in točku-

je v skladu s 17., 20. oziroma 23. členom tega pravilnika, in
sicer glede na to, na katerem področju je bil strokovni dela-
vec, ravnatelj oziroma direktor zaposlen v času, ko je dodatno
strokovno delo opravil.

Posamezni uspešno končani programi strokovnega spo-
polnjevanja oziroma pridobljena dodatna funkcionalna znanja
se vrednotijo in točkujejo v skladu s 16., 19. oziroma 22.
členom tega pravilnika, in sicer glede na to, na katerem
področju je bil strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor
zaposlen v času, ko so bili programi strokovnega spopolnje-
vanja uspešno končani oziroma so bila pridobljena dodatna
funkcionalna znanja.

Opravljeno dodatno strokovno delo in posamezni uspeš-
no končani programi strokovnega spopolnjevanja oziroma
pridobljena dodatna funkcionalna znanja se za napredovanje
v naziv lahko točkujejo in uveljavijo le enkrat.

Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki je pri-
dobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja
dodatna strokovna dela in strokovno spopolnjevanje oziro-
ma dodatna funkcionalna znanja, ki jih je opravil po vložitvi
predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil
naziv.

Dodatna strokovna dela in strokovno spopolnjevanje ozi-
roma dodatna funkcionalna znanja, ki jih je strokovni delavec,
ravnatelj oziroma direktor že uveljavil pri napredovanju v plačil-
ne razrede, se ne upoštevajo pri napredovanju v naziv.

II. POSEBNI POGOJI ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V
VRTCIH

15. člen
Za strokovnega delavca oceno delovne uspešnosti v

skladu z drugim odstavkom tega člena oblikuje ravnatelj, za
ravnatelja pa svet vrtca. Mnenje o predlogu za napredovanje
strokovnega delavca s tajnim glasovanjem sprejme vzgojitelj-
ski zbor z absolutno večino. Mnenje k predlogu za napredo-
vanje ravnatelja oblikuje pristojna organizacijska enota Zavo-
da Republike Slovenije za šolstvo.

Delovna uspešnost po tem pravilniku se ocenjuje na
podlagi uspešnosti:

– dela z otroki,
– sodelovanja s starši,
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– sodelovanja in timskega dela z delavci vrtca ter drugi-
mi strokovnjaki,

– uporabe strokovnega znanja, pridobljenega z izobra-
ževanjem,

– drugega dela, ki je posebnost stroke oziroma delovne-
ga mesta.

16. člen
Za strokovno spopolnjevanje po tem pravilniku se šteje

organizirano izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
po programih, ki jih izbere in ovrednoti Programski svet za
strokovno spopolnjevanje na način in po postopku, ki ga
določi minister.

Za strokovno spopolnjevanje se šteje tudi opravljena di-
ploma, specializacija, magisterij ali doktorat znanosti, ki ni po-
goj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je
strokovni delavec ali ravnatelj razporejen, tako, da se vrednoti:

– diploma s 4 točkami,
– specializacija s 6 točkami,
– magisterij z 8 točkami,
– doktorat znanosti s 16 točkami.

17. člen
Dodatno strokovno delo delavcev vrtca, povezano z

vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu, se vrednoti in točkuje:
a) z eno točko:
(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke ali enolet-

no mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru
oziroma drugi podobni skupini, ki je dobila priznanje na tek-
movanju ali natečaju izven zavoda,

(2) tri hospitacije za študente ali dijake (vzorni nastop),
(3) mentorstvo petim študentom oziroma dijakom za pri-

pravo za nastop,
(4) enotedensko mentorstvo za vsakega študenta oziro-

ma dijaka na pedagoški praksi,
(5) pet praktičnih predstavitev vzgojno-izobraževalnega

dela za starše,
(6) tri praktične predstavitve vzgojno-izobraževalnega de-

la za sodelavce,
(7) izvedba treh pedagoških delavnic ali predavanj za

vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor ali starše,
(8) izvedba petih srečanj z aktivnim sodelovanjem otrok,

staršev in vzgojiteljic (npr. delavnice, Živ-žav, otroški sejem,
kostanjev dan idr.),

(9) vodenje skupine otrok na dveh zimovanjih, letovanjih
ali taborih,

(10) izvedba dveh različnih prireditev za otroke (lutke,
igrice idr.),

(11) enoletno vodenje izposojevalnice igrač s predstavi-
tvijo igrač otrokom in staršem,

(12) enoletno vodenje interesne dejavnosti v vrtcu,
(13) enoletno vodenje strokovnega aktiva v vrtcu,
(14) aktivno sodelovanje pri pripravi in izdaji glasila ali

publikacije vrtca,
(15) organizacija treh tematskih razstav, odprtih za jav-

nost,
(16) mentorstvo najmanj trem otrokom ali skupini otrok

na javnem nastopu,
(17) predstavitev plakata ali razstave na organiziranem

strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu strokovnih
delavcev izven zavoda,

(18) strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah
na treh tekmovanjih ali natečajih;

b) z dvema točkama:
(1) mentorstvo pripravniku ali drugemu strokovnemu de-

lavcu začetniku,
(2) mentorstvo za vsake tri otroke, zbor ali drugo skupi-

no, ki se uvrsti na prva tri mesta na tekmovanju ali osvoji zlato,

srebrno ali bronasto plaketo na javnem natečaju na državni
ravni,

(3) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke, ki sodelu-
jejo v nacionalnih projektih,

(4) enoletno delo v okviru projektov za trajnostni razvoj, v
inovacijskih projektih ali projektih uveljavljanja in izmenjave
projektnih dosežkov, ki potekajo na podlagi javnih razpisov
ministrstva, pristojnega za šolstvo, in za to pooblaščenih jav-
nih zavodov,

(5) izvedba dveh plavalnih, smučarskih ali drugih teča-
jev,

(6) organizacija in pedagoško vodenje dveh zimovanj,
letovanj, taborov in drugih podobnih aktivnosti za otroke,

(7) enoletno vodenje strokovnega aktiva izven zavoda ali
enoletno vodenje strokovnega aktiva v samostojnem vrtcu na
več lokacijah (najmanj tri krajevno ločene enote),

(8) enoletno vodenje strokovnega društva, kluba ali sek-
cije izven vrtca, v katerega so vključeni otroci, ter se navezuje
na vzgojno-izobraževalno dejavnost,

(9) enoletno vodenje študijske skupine,
(10) organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta

ali seminarja,
(11) organizacija ali izvedba ene javne prireditve z najmanj

tremi točkami programa ali tremi nastopajočimi skupinami,
(12) enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v vzgoji

in izobraževanju,
(13) en mandat sodelovanja v strokovnih združenjih rav-

nateljev na državni ravni oziroma v Zvezi ljudskih univerz ali
drugih združenj izobraževalcev odraslih,

(14) eno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na
strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, organizira-
nem za strokovne delavce več vrtcev,

(15) izvedba enega programa v zdravstveno terapevtski
skupini (šola za starše),

(16) izvedba enega programa s skupino staršev, ki ob-
sega najmanj sedem srečanj,

(17) organizacija enotedenskega gostovanja tujega vrt-
ca,

(18) celovita predstavitev dejavnosti vrtca v javnih medi-
jih,

(19) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega
članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava treh
didaktičnih nalog, objava priredbe glasbenega dela ali objava
lastne skladbe,

(20) prva objava samostojnega prevoda strokovnega
članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,

(21) strokovna recenzija v postopku potrjevanja učbeni-
ka, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa, priroč-
nika ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni
svet,

(22) lektoriranje učbenika, delovnega zvezka, zbirke na-
log oziroma vaj, atlasa, priročnika ali učnega sredstva, ki ga je
potrdil pristojni strokovni svet,

(23) štiriletno sodelovanje v programskem sosvetu za
vsebinski izbor programov spopolnjevanja;

c) s tremi točkami:
(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali

skupino otrok, ki je dobila priznanje na mednarodni ravni,
(2) priprava ali sodelovanje pri pripravi predloga vzgoj-

no-izobraževalnega programa ali drugega strokovnega gradi-
va za sprejem na pristojnem strokovnem svetu,

(3) samostojno predavanje, referat ali delavnica na kon-
gresu ali konferenci v organizaciji institucij na državnem nivoju,

(4) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo
knjige,

(5) prva objava avtorskega strokovnega članka v tujem
strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
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(6) prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige,
(7) enoletno razvojno-raziskovalno delo v povezavi z mini-

strstvom, pristojnim za šolstvo, univerzitetnim ali drugim visoko-
šolskim zavodom, ki izobražuje kadre za področje šolstva,
Pedagoškim inštitutom, Zavodom Republike Slovenije za šol-
stvo, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
Andragoškim centrom Republike Slovenije, Državnim izpitnim
centrom in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti,

(8) organizacija mednarodnega strokovnega posveta ali
seminarja;

č) s štirimi točkami:
(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali

skupino otrok, ki se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji
plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju
na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,

(2) samostojno predavanje, referat ali delavnica na med-
narodnem kongresu ali konferenci,

(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziro-
ma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju
na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,

(4) avtorstvo didaktične igrače, za katero je bilo podelje-
no priznanje na državni ravni,

(5) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem
svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje,

(6) objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni
strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse
točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v
sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih;

d) s petimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja komisije strokovne-

ga sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
(2) avtorstvo priročnika, delovnega zvezka, zbirke nalog

oziroma vaj, atlasa ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni
strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse
točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z
dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtor-
skega dela;

e) z osmimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta,

pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
f) z desetimi točkami:
(1) avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni

svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če
je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim
prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela.

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno
strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim
delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.

III. POSEBNI POGOJI ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V
ŠOLAH

18. člen
Za strokovnega delavca oceno delovne uspešnosti v

skladu z drugim odstavkom tega člena oblikuje ravnatelj oziro-
ma direktor, za ravnatelja oziroma direktorja pa svet šole.
Mnenje o predlogu za napredovanje strokovnega delavca s
tajnim glasovanjem sprejme učiteljski zbor z absolutno veči-
no. Mnenje o predlogu za napredovanje ravnatelja oziroma
direktorja oblikuje pristojna organizacijska enota zavoda, ki je
na podlagi prvega odstavka 28. člena ZOFVI pristojen za
posamezno področje.

Delovna uspešnost po tem pravilniku se ocenjuje na
podlagi uspešnosti:

– dela z učenci oziroma drugimi udeleženci izobraževa-
nja in usposabljanja,

– sodelovanja s starši,
– sodelovanja in timskega dela z drugimi strokovnimi

delavci,
– uporabe strokovnega znanja, pridobljenega z izobra-

ževanjem,
– drugega dela, ki je posebnost stroke oziroma delovne-

ga mesta.

19. člen
Za strokovno spopolnjevanje po tem pravilniku se šteje

organizirano izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
po programih, ki jih izbere in ovrednoti Programski svet za
strokovno spopolnjevanje na način in po postopku, ki ga
določi minister.

Za strokovno spopolnjevanje se šteje tudi opravljena
diploma, specializacija, magisterij ali doktorat znanosti, ki ni
pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je
strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor razporejen, tako
da se vrednoti:

– diploma s 4 točkami,
– specializacija s 6 točkami,
– magisterij z 8 točkami,
– doktorat znanosti s 16 točkami.

20. člen
Dodatno strokovno delo strokovnega delavca, ravnatelja

oziroma direktorja, povezano z vzgojno-izobraževalnim delom
v zavodu, se vrednoti in točkuje:

a) z eno točko:
(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri učence ali druge

udeležence izobraževanja in usposabljanja ali enoletno men-
torstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziro-
ma drugi podobni skupini, ki je dobila priznanje na tekmova-
nju ali natečaju izven zavoda,

(2) enoletno mentorstvo za najmanj tri učence ali druge
udeležence izobraževanja in usposabljanja, ki sodelujejo v iz-
venšolskih projektih, ali enoletno vodenje interesnih dejavnosti,

(3) tri hospitacije za študente ali dijake (vzorni nastop),
(4) mentorstvo petim študentom za pripravo za nastop,
(5) enotedensko mentorstvo za vsakega študenta oziro-

ma dijaka na pedagoški oziroma andragoški praksi,
(6) pet nastopov za starše (praktična predstavitev pou-

ka),
(7) trije nastopi za sodelavce (praktična predstavitev po-

uka),
(8) izvedba petih delavnic z aktivnim sodelovanjem otrok

ali drugih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ter star-
šev,

(9) pet točk programa lastnega javnega nastopa,
(10) izvedba treh pedagoških delavnic oziroma preda-

vanj za učiteljski oziroma vzgojiteljski oziroma andragoški zbor,
(11) dva nastopa za strokovne delavce najmanj treh šol,
(12) enoletno vodenje strokovnega aktiva v zavodu,
(13) organizacija treh tematskih razstav, odprtih za jav-

nost,
(14) organizacija treh javnih nastopov učencev glasbene

šole,
(15) mentorstvo najmanj trem učencem ali skupini na

javnem nastopu,
(16) korepeticije za deset učencev na javnem nastopu

ali korepeticije na dveh celovečernih javnih koncertih,
(17) organizacija javne prireditve v kraju z najmanj petimi

točkami programa ali tremi nastopajočimi skupinami,
(18) organizacija revije glasbenih šol,
(19) vodenje skupine učencev ali drugih udeležencev izo-

braževanja in usposabljanja v dveh šolah v naravi ali na dveh
raziskovalnih taborih ali vodenje dveh strokovnih ekskurzij,
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(20) predstavitev plakata ali razstave na organiziranem
strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu strokovnih
delavcev izven zavoda,

(21) organizacija enega tekmovanja na lokalni ravni med
učenci ali drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja
najmanj petih zavodov ter aktivno sodelovanje na takem tek-
movanju,

(22) izdelava propozicij ali priprava nalog za eno tekmo-
vanje,

(23) organizacija enega strokovnega posveta ali semi-
narja z aktivnim sodelovanjem,

(24) strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah
na treh tekmovanjih,

(25) strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem preverja-
nju znanja v obsegu sto ur,

(26) dveletno strokovno delo v šolski komisiji za izvedbo
zunanjega preverjanja znanja,

(27) mentorstvo petim učencem ali drugim udeležen-
cem izobraževanja in usposabljanja v okviru izvenšolskih razi-
skovalnih projektov, organiziranih na lokalni ravni,

(28) enoletno delo v okviru projektov za trajnostni razvoj,
v inovacijskih projektih ali v projektih uveljavljanja in izmenjave
projektnih dosežkov, ki potekajo na podlagi javnih razpisov
ministrstva, pristojnega za šolstvo, in za to pooblaščenih jav-
nih zavodov,

(29) izvedba prireditev in dejavnosti, ki jih za učence ali
druge udeležence izobraževanja in usposabljanja organizira
šola v času počitnic v trajanju najmanj pet dni;

b) z dvema točkama:
(1) enoletno mentorstvo oziroma korepetitorstvo za vsa-

ke tri učence ali druge udeležence izobraževanja in usposab-
ljanja oziroma za vsako športno ekipo, zbor, komorno skupi-
no, orkester ali drugo skupino, ki se uvrsti na prva tri mesta
oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmova-
nju na državni ravni,

(2) mentorstvo za vsake tri učence glasbene šole, ki so
uspešno opravili sprejemni izpit iz inštrumenta na srednji glas-
beni šoli,

(3) mentorstvo za vsakih pet učencev glasbene šole, ki
so uspešno opravili sprejemni izpit iz nauka o glasbi na srednji
glasbeni šoli,

(4) mentorstvo pripravniku, tujemu lektorju, asistentu za
tuji jezik ali drugemu strokovnemu delavcu začetniku,

(5) mentorstvo učencem ali drugim udeležencem izo-
braževanja in usposabljanja v okviru izvenšolskih raziskovalnih
projektov na državni ravni (npr. Znanost mladini), ali v okviru
razvojno aplikativnih projektov, ki potekajo na podlagi javnih
razpisov ministrstva, pristojnega za šolstvo, in za to poobla-
ščenih javnih zavodov ali društev, raziskovalno delo pa javno
predstavijo ali ga objavijo na spletni strani,

(6) enoletno mentorstvo šolski dijaški skupnosti ali šol-
skemu otroškemu parlamentu,

(7) enoletno vodenje in koordiniranje izvenšolskega na-
cionalnega projekta na šoli ali enoletno vodenje in koordinira-
nje razvojno aplikativnega projekta ali projekta uveljavljanja in
izmenjave projektnih dosežkov, ki je bil izbran na razpisu
ministrstva, pristojnega za šolstvo,

(8) tri koreografije oziroma kompozicija treh vaj za učen-
ce glasbenih in baletnih šol za javne nastope,

(9) enoletno vodenje strokovnega društva izven zavoda,
(10) enoletno vodenje kluba ali sekcije izven zavoda, v

katerega so vključeni učenci ali drugi udeleženci izobraževa-
nja in usposabljanja ter se navezuje na vzgojno delo z učenci
ali drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja,

(11) enoletno vodenje društva glasbenih ali plesnih pe-
dagogov ali Zveze Glasbenih šol Republike Slovenije,

(12) enoletno vodenje strokovnega aktiva izven zavoda,

(13) enoletno vodenje študijskih skupin,
(14) enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v vzgoji

in izobraževanju,
(15) en mandat sodelovanja v strokovnih združenjih rav-

nateljev na državni ravni oziroma v Zvezi ljudskih univerz ali
drugih združenj izobraževalcev odraslih,

(16) samostojno predavanje ali izvedba pedagoške de-
lavnice na organiziranem strokovnem izobraževanju ali stro-
kovnem posvetu strokovnih delavcev izven zavoda,

(17) organizacija enega tekmovanja na državni ravni med
učenci zavodov in aktivno sodelovanje na takem tekmovanju,

(18) koncertni nastop učitelja izven zavoda,
(19) prva objava samostojnega prevoda strokovnega

članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
(20) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega

članka ali petih didaktičnih nalog v strokovnem časopisu ali
pedagoški reviji, objava priredbe glasbenega dela ali objava
lastne skladbe,

(21) strokovna recenzija v postopku potrjevanja učbeni-
ka, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa, priroč-
nika ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni
svet,

(22) lektoriranje učbenika, delovnega zvezka, zbirke na-
log oziroma vaj, atlasa, priročnika ali učnega sredstva, ki ga je
potrdil pristojni strokovni svet,

(23) dveletno vodenje in koordiniranje skupine ocenje-
valcev pri zunanjem preverjanju znanja,

(24) štiriletno strokovno delo v državni predmetni komi-
siji za pripravo in izvedbo zunanjega preverjanja znanja,

(25) obdobje štirih let tajništva v šolski komisiji za izved-
bo zunanjega preverjanja znanja,

(26) štiriletno vodenje šolske komisije za izvedbo zuna-
njega preverjanja znanja,

(27) strokovno delo pregledovalca izpitnega gradiva pri
zunanjem preverjanju znanja v obsegu 20 do 30 ur,

(28) štiriletno strokovno delo izvedenca za pritožbene
postopke pri zunanjem preverjanju znanja,

(29) enoletno vodenje dejavnosti študijskih krožkov ali
mentorstvo posameznega študijskega krožka na področju izo-
braževanja odraslih,

(30) organizacija Tedna vseživljenjskega učenja,
(31) organizacija enotedenskega gostovanja tuje šole,
(32) štiriletno sodelovanje v programskem sosvetu za

vsebinski izbor programov spopolnjevanja,
(33) organizacija in izvedba javne prireditve v kraju z

učenci prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobij ali z učenci
šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potreba-
mi, namenjene obeleževanju pomembnejših datumov (prazni-
ki, obletnice,…),

(34) organizacija in pedagoško vodenje dveh šol v nara-
vi ali dveh raziskovalnih taborov;

c) s tremi točkami:
(1) priprava ali sodelovanje pri pripravi predloga učnega

programa ali učnega načrta za sprejem na pristojnem strokov-
nem svetu,

(2) javni koncertni nastop, gledališka predstava ali sa-
mostojna avtorska razstava likovnih del, v organizaciji inštitucij
na državnem nivoju,

(3) samostojni referat na kongresu ali konferenci v orga-
nizaciji inštitucij na državnem nivoju,

(4) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo
knjige,

(5) avtorstvo skladb na CD plošči ali izdaja CD plošče
(solist, duo, trio, kvartet, kvintet),

(6) prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige,
(7) prva objava avtorskega strokovnega članka v tujem

strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
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(8) enoletno razvojno-raziskovalno delo v povezavi z mi-
nistrstvom, pristojnim za šolstvo, univerzitetnim ali drugim vi-
sokošolskim zavodom, ki izobražuje kadre za področje šol-
stva, Pedagoškim inštitutom, Zavodom Republike Slovenije
za šolstvo, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje, Andragoškim centrom Republike Slovenije, Držav-
nim izpitnim centrom in Centrom šolskih in obšolskih dejavno-
sti,

(9) dveletno strokovno delo glavnega ocenjevalca pri
pripravi in izvedbi zunanjega preverjanja znanja,

(10) organizacija enega tekmovanja med učenci ali dru-
gimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja na mednaro-
dni ravni in aktivno sodelovanje na takem tekmovanju,

(11) organizacija mednarodnega strokovnega posveta
ali seminarja,

(12) koordinatorstvo projektov decentraliziranih akcij, ki
jih potrdi Programski svet Socrates ali Leonardo da Vinci,

(13) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnih
organih na mednarodni ravni na področju glasbe oziroma
plesa (EMU, EMCY…);

č) s štirimi točkami:
(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega učenca ali

drugega udeleženca izobraževanja in usposabljanja oziroma
za vsako športno ekipo, zbor, komorno skupino, orkester ali
drugo skupino, ki se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji
plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju
na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,

(2) samostojni referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci,

(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziro-
ma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju
na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,

(4) koncertna izvedba orkestralnih oziroma vokalno-in-
strumentalnih del učitelja v organizaciji državnih koncertnih
inštitucij ali meddržavne menjave,

(5) celovečerni solistični koncert (duo, trio, kvartet, kvin-
tet, solistični nastop z orkestrom, solistični nastop v operni ali
baletni predstavi) v organizaciji državnih koncertnih inštitucij
ali meddržavne menjave;

(6) objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni
strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse
točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v
sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,

(7) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem
svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje,

(8) štiriletno strokovno delo v državni komisiji za izvedbo
zunanjega preverjanja znanja;

d) s petimi točkami:
(1) nosilstvo projekta oziroma mreže izbrane na razpisu

centaliziranih akcij, ki jih potrdi Programski svet Socrates ali
Leonardo da Vinci,

(2) obdobje enega mandata vodenja komisije strokovne-
ga sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,

(3) avtorstvo priročnika, delovnega zvezka, zbirke nalog
oziroma vaj, atlasa ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni
strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse
točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z
dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtor-
skega dela;

e) z osmimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta,

pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
f) z desetimi točkami:
(1) avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni

svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če
je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim
prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela.

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno
strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim
delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.

IV. POSEBNI POGOJI ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH
V JAVNIH ZAVODIH IZ 28. ČLENA ZOFVI

21. člen
Za strokovnega delavca oceno delovne uspešnosti v

skladu z drugim odstavkom tega člena oblikuje direktor, za
direktorja pa svet zavoda. Mnenje o predlogu za napredova-
nje strokovnega delavca in direktorja s tajnim glasovanjem z
absolutno večino sprejme komisija v sestavi najmanj petih
članov, ki jo imenuje svet zavoda.

Delovna uspešnost po tem pravilniku se ocenjuje na
podlagi uspešnosti opravljanja nalog, predvidenih s sistemiza-
cijo delovnega mesta in sprejetim letnim delovnim načrtom.

22. člen
Kriteriji iz pogoja dodatnih funkcionalnih znanj so pridob-

ljena in s potrdilom izkazana strokovna usposobljenost in
funkcionalna znanja, ki omogočajo boljše in hitrejše opravlja-
nje delovnih nalog in niso predpisana kot pogoj za opravljanje
dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec
oziroma direktor razporejen, tako, da se vrednoti:

– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil s tečaji,
seminarji in usposabljanji v trajanju najmanj osem pedagoških
ur oziroma en dan brez preizkusa znanja z 0,5 točke,

– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil z dve do
štiri dnevnimi tečaji, seminarji in usposabljanji brez preizkusa
znanja z 1 točko,

– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil s pet in
večdnevnimi tečaji, seminarji in usposabljanji brez preizkusa
znanja z 1,5 točke,

– v primerih, ko se tečaji, seminarji in usposabljanja
zaključijo s preizkusom znanja, se doda točkam iz prve, druge
in tretje alinee tega člena za opravljen preizkus znanja še 0,5
točke,

– certifikat o aktivnem znanju tujega jezika s 3 točkami,
–  strokovni izpit, razen izpita po končani pripravniški

dobi s 3 točkami,
– diploma s 4 točkami,
– specializacija s 6 točkami,
– magisterij z 8 točkami,
– doktorat znanosti s 16 točkami.

23. člen
Dodatno strokovno delo strokovnega delavca oziroma

direktorja, povezano z vzgojno-izobraževalnim, z razvojnim
oziroma s svetovalnim delom v zavodu, se vrednoti in točkuje:

a) z eno točko:
(1) pet nastopov za sodelavce (praktična predstavitev

pouka),
(2) izvedba treh pedagoških delavnic oziroma predavanj

za učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor oziroma strokovni aktiv,
(3) organizacija ene kulturne, športne, okoljevarstvene

dejavnosti na lokalni ravni,
(4) organizacija in aktivno sodelovanje na raziskovalnem

taboru, ki ni del obveznega programa šole,
(5) aktivno sodelovanje na strokovnem posvetu,
(6) strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na

treh tekmovanjih,
(7) enoletno vodenje strokovnega aktiva v zavodu,
(8) strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem preverjanju

znanja v obsegu sto ur,
(9) dveletno strokovno delo v šolski komisiji za izvedbo

zunanjega preverjanja znanja,
(10) en mandat dela v področni kurikularni komisiji in

področnih strokovnih komisijah,
(11) sodelovanje v komisijah za ugotavljanje izpolnjeva-

nja pogojev za izvajanje javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja,

(12) organizacija in aktivno sodelovanje pri izvedbi semi-
narja (štiri ure predavanj, vaj, delavnic…) v posameznem šol-
skem letu,
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(13) organizacija državnega tekmovanja (brez aktivne
udeležbe učencev),

(14) konzulentstvo v inovacijskih projektih šol ali recen-
zentstvo gradiv, nastalih v inovacijskih projektih (en projekt =
ena točka),

(15) najmanj enoletno vodenje aktivnosti pri promociji in
ohranjanju naravne in kulturne dediščine na lokalni ravni,

(16) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnih
organih zavoda,

(17) koordinatorstvo in konzulentstvo pri razvojnih, ino-
vacijskih in mednarodnih projektih, sprejetih na javnem razpi-
su;

b) z dvema točkama:
(1) enoletno vodenje strokovnega društva ali strokovne

komisije izven zavoda,
(2) enoletno vodenje kluba ali sekcije izven zavoda, v

katerega so vključeni učenci ali drugi udeleženci izobraževa-
nja in usposabljanja in se navezuje na vzgojno delo z učenci in
drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja,

(3) enoletno vodenje društva glasbenih ali plesnih peda-
gogov ali Zveze Glasbenih šol Republike Slovenije,

(4) enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v vzgoji in
izobraževanju ali v komisiji za mojstrske, delovodske in po-
slovne izpite,

(5) sodelovanje pri organizaciji mednarodnih tekmovanj,
koordinacija in organizacija izobraževalno-sejemskih priredi-
tev v tujini,

(6) prva objava samostojnega prevoda strokovnega član-
ka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,

(7) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega
članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,

(8) strokovna recenzija v postopku potrjevanja učbenika,
delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa, priročnika
ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,

(9) lektoriranje učbenika, delovnega zvezka, zbirke na-
log oziroma vaj, atlasa, priročnika ali učnega sredstva, ki ga je
potrdil pristojni strokovni svet,

(10) štiriletno sodelovanje v programskem sosvetu za
vsebinski izbor programov spopolnjevanja,

(11) organizacija mednarodnega srečanja, kongresa, de-
lavnice, posveta ali tekmovanja z udeležbo najmanj pet držav,

(12) enoletno vodenje strokovnega aktiva izven zavoda,
(13) udeležba na znanstvenem oziroma strokovnem po-

svetu z aktivnim sodelovanjem,
(14) dveletno vodenje in koordiniranje skupine ocenje-

valcev pri zunanjem preverjanju znanja,
(15) štiriletno strokovno delo v državni predmetni komi-

siji za pripravo in izvedbo zunanjega preverjanja znanja,
(16) obdobje štirih let tajništva v šolski komisiji za izved-

bo zunanjega preverjanja znanja,
(17) štiriletno vodenje šolske komisije za izvedbo zuna-

njega preverjanja znanja,
(18) strokovno delo pregledovalca izpitnega gradiva pri

zunanjem preverjanju znanja v obsegu 20 do 30 ur,
(19) štiriletno strokovno delo izvedenca za pritožbene

postopke pri zunanjem preverjanju znanja;
c) s tremi točkami:
(1) samostojni referat na kongresu, strokovnem posvetu

ali konferenci v organizaciji institucij na državnem nivoju,
(2) enoletno vodenje inovacijskih in razvojnih projektov,

sprejetih na mednarodnem javnem razpisu,
(3) sodelovanje pri organizaciji mednarodnega srečanja,

kongresa, delavnice, posveta ali tekmovanja z udeležbo naj-
manj deset držav,

(4) zasnova, priprava in sodelovanje z lokalno skupnos-
tjo pri izvedbi učnih poti,

(5) dveletno strokovno delo glavnega ocenjevalca pri
pripravi in izvedbi zunanjega preverjanja znanja;

č) s štirimi točkami:
(1) referat na mednarodnem kongresu, konferenci ali

posvetu,

(2) uvrstitev zaposlenega na prva tri mesta na tekmova-
nju na mednarodni ravni oziroma osvojitev plakete (zlate, sre-
brne, bronaste) na tekmovanju na mednarodni ravni med
predstavniki najmanj petih držav,

(3) objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni
strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse
točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v
sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,

(4) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem
svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje,

(5) štiriletno strokovno delo v državni komisiji za izvedbo
zunanjega preverjanja znanja;

d) s petimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja komisije strokovne-

ga sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
(2) avtorstvo priročnika, delovnega zvezka, zbirke nalog

oziroma vaj, atlasa ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni
strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse
točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z
dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtor-
skega dela;

e) z osmimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta,

pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
f) z desetimi točkami:
(1) avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokov-

ni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse
točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju
z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi av-
torskega dela.

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno
strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim
delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.

V. PRIZNAVANJE NAZIVOV, PRIDOBLJENIH NA
PODROČJU ŠPORTA

        24. člen
Strokovnim delavcem, ravnateljem oziroma direktorjem

se nazivi, ki so jih pridobili na področju športa v skladu s
pravilnikom, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v špor-
tu v nazive, priznajo na področju vzgoje in izobraževanja na
enak način, kot bi bili pridobljeni v skladu s tem pravilnikom.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pra-

vilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Uradni list
RS, št. 64/96, 68/96, 33/00, 21/01) in Pravilnik o napre-
dovanju zaposlenih v šolah v nazive (Uradni list RS, št. 64/96,
80/98, 33/00, 101/00).

        26. člen
Predlog za napredovanje v naziv, vložen do dne uveljavi-

tve tega pravilnika, se obravnava po določbah pravilnika, ki je
za strokovnega delavca, ravnatelja oziroma direktorja veljal v
času vložitve predloga.

27. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je in začne veljati 1. julija 2002.

Št. 011- 95/2002
Ljubljana, dne 12. junija 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport
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2687. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na podlagi imetnika dovoljenja

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02 in 13/02 – ZKrmi) objavlja Urad Republike Slovenije
za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na podlagi imetnika

dovoljenja
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Št. 5363-54/02-173
Ljubljana, dne 17. junija 2002.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

Direktor
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MINISTRSTVA
2647. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih

oseb iz 110.a člena zakona o javnih financah v
sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi 5621

2686. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in  izo-
braževanju v nazive 5695

2648. Navodilo o prenosu sredstev in zapiranju raču-
nov neposrednih in posrednih uporabnikov držav-
nega in občinskih proračunov pri Agenciji Repu-
blike Slovenije za plačilni promet 5621

2687. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prene-
halo veljati dovoljenje za promet na podlagi imet-
nika dovoljenja 5710

USTAVNO SODIŠČE
2649. Odločba o oceni ustavnosti zakona o centralnem

registru prebivalstva 5622
2650. Odločba o ugotovitvi, da – prvi odstavek 134.

člena in prvi odstavek 135. člena zakona o
varnosti cestnega prometa nista v neskladju z
ustavo; – je zakon o varnosti cestnega prometa v
neskladju z ustavo, ker ni uredil zamenjave
vozniških dovoljenj, katerih imetniki so državljani
drugih republik nekdanje SFRJ, ki so imeli do 25.
6. 1991 na območju Republike Slovenije
prijavljeno stalno prebivališče in so od tega dne
dalje v Republiki Sloveniji tudi dejansko živeli 5626

2651. Odločba o ugotovitvi, da 4. člen zakona o
denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo, če se
razlaga tako, da priznavanje statusa upravičenca
do denacionalizacije ni odvisno od časa odvzema
stavbnega zemljišča iz posesti, o ugotovitvi, da
določbe 9. točke 3. člena ter 31. in 32. člen istega
zakona niso v neskladju z ustavo, če se razlagajo
tako, kot je navedeno v obrazložitvi te odločbe 5630

2652. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča
št. III Ips 129/98 z dne 3. 12. 1998 v zvezi s
sklepom Višjega sodišča v Ljubljani Št. I Cpg št.
795/97 z dne 31. 3. 1998 in sklepom Okrožnega
sodišča v Ljubljani, oddelka za gospodarsko
sodstvo št. VIII Pg 180/95 z dne 23. 6. 1997 se
zavrne 5634

2653. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 74.
člena zakona o igrah na srečo ter četrte in pete
alinee 3. člena odredbe o določitvi zaokroženih
turističnih območij za potrebe posebnih iger na
srečo 5636

2654. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
št. VIII Ips 133/2000 z dne 20. 2. 2001 5638

2655. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega
sodišča zadrži izvrševanje drugega in tretjega
odstavka 12. člena zakona o medijih in drugega
odstavka 4. člena pravilnika o načinu vodenja in
postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz
razvida medijev 5639

BANKA SLOVENIJE
2656. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 24. 6. do 30. 6.
2002 5639

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2657. Sprememba pravil o splošnih pogojih poslovanja

javne ustanove Ad future 5651
2658. Poročilo o gibanju plač za april 2002 5651

OBČINE

BELTINCI
2659. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2002 5651

BREZOVICA
2660. Pravilnik o subvencioniranju dela obrestne mere

pri kreditih za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Brezovica 5653

CELJE
2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Mestne občine Celje za leto 2002 5654
2662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN

Glazija Srednja zdravstvena šola 5655
2663. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN

Dolgo polje III., kare 6 5657
2664. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalne-

ga pomena na območju Mestne občine Celje 5659
2665. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v

k. o. Celje 5660
2666. Sklep o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč

v k. o. Celje in k. o. Spodnja Hudinja v Celju na
Republiko Slovenijo 5661

2667. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prosto-
rov 5661

2668. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljske-
ga plina 5662

GROSUPLJE
2669. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidal-

nem načrtu Obrtna cona v Pentlji, Cikava 5662
2670. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Po-

nova vas 5662
2671. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Sela 5663
2672. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali

Vrh 5663

IDRIJA
2673. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Idrija 5663

KRŠKO
2674. Sklep o javni razgrnitvi – osnutka odloka o spre-

membah in dopolnitvah dolgoročnega plana
Občine Krško za obdobje 1986 – 2000 in dru-
žbenega plana Občine Krško za obdobje 1986 –
1990, ki se nanašajo za območje Termoelektrar-
ne Brestanica; – osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ob-
močja Termoelektrarne Brestanica in – osnutka
odloka o zazidalnem načrtu “območje poslovne-
ga kompleksa za gradbeno dejavnost“ na Drno-
vem 5664

VSEBINA

Stran Stran
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LJUBLJANA
2675. Odlok o spremembah odloka o določitvi števila

članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot
za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne
občine Ljubljana 5664
MISLINJA

2676. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb meje
zazidalnega načrta Blokovne zazidave Mislinja 86 5665
NOVO MESTO

2677. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Me-
stni občini Novo mesto 5665
ŠMARJE PRI JELŠAH

2678. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj v najem v
Občini Šmarje pri Jelšah 5672

2679. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju
socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri
Jelšah 5673

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

VIPAVA
2680. Statut Občine Vipava 5674
2681. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta občine Vipava 5690
2682. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslo-

vu Občine Vipava 5690
2683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o subvencioniranju obrestne mere kreditov naje-
tih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sred-
stev odškodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC
Vipava-Razdrto 5691

2684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vrednotenju programov športa v Občini Vipava 5692

ŽALEC
2685. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spre-

membi območja naselja Kale in ustanovitvi nove-
ga naselja Grče 5694

Stran Stran
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