
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Št.
 109 Ljubljana, petek 13. 12. 2002 Cena 1100 SIT ISSN 1318-0576 Leto XII

PREDSEDNIK REPUBLIKE

5337. 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 prve
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri sistematičnem strokovnem pred-
stavljanju vsega pomembnega o slovenskem ozemlju in lju-
deh ter njihovih stikov z drugimi narodi in državami, pa tudi
Slovencev v zamejstvu in po svetu podeljujem

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
ZALOŽBI MLADINSKA KNJIGA v Ljubljani
za uresničitev ENCIKLOPEDIJE SLOVENIJE.

Št. 996-01-59/2002
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5338. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za prizadevanja v dobro romski skupnosti v Sloveniji,
posebej v Občini Tišina, podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
Jožku Horvatu – Mucu.

Št. 996-01-60/2002
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5339. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno delo v dobro pomoči potrebnim podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije
Danijeli Bratec
in
Jožetu Primožiču.

Št. 996-01-61/2002
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5340. 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
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
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kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za življenjsko delo in prispevek k slovenski kulturi in
duhovnemu svetu podeljujem

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
prof. dr. Vekoslavu Grmiču.

Št. 996-01-62/2002
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5341. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za prispevek k prepoznavanju slovenske likovne umet-
nosti v svetu in posebej za mozaike v kapeli Odrešenikove
matere v Vatikanu podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
prof. dr. Marku Ivanu Rupniku.

Št. 996-01-63/2002
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5342. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri strokovnem in gospodarskem razvoju
livarske industrije v Sloveniji podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
DRUŠTVU LIVARJEV SLOVENIJE.

Št. 996-01-64/2002
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5343. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za delo in zasluge v dobro Slovencev v Bosni in Herce-
govini podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
Aleksandru-Sašu Novaku.

Št. 996-01-65/2002
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5344. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge v dobro Slovencev v Nemčiji ter za prepoz-
navanje Slovenije v svetu podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
Izidorju Pečovniku – Doriju.

Št. 996-01-67/2002
Ljubljana, dne 6. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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5345. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno organizacijsko, mentorsko in drugo pri-
zadevno delo na šahovskem področju, še posebej za uspe-
šno organizacijo Šahovske olimpiade na Bledu, podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
Milanu Kneževiču
Borisu Kutinu.

***
Za dolgoletno prizadevno mentorsko in trenersko delo

na šahovskem področju, predvsem pa za številne tekmoval-
ne uspehe, podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije
Brunu Parmi.

***
Za dolgoletno organizacijsko, mentorsko in drugo pri-

zadevno delo na šahovskem področju podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije
Antonu Preinfalku.

Št. 996-01-68/2002
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5346. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri
Suverenem malteškem viteškem redu

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 Suverenem
malteškem viteškem redu

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu s
sedežem v Rimu imenujem

dr. Ludvika Toplaka.

Št. 001-09-26/02
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5347. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Ciper

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 izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Ciper

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah imenujem

Jožefo Puhar.

Št. 001-09-30/02
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5348. Odlok o pomilostitvi obtoženca, obsojenk in
obsojencev – pomilostitev po uradni dolžnosti
– ob Dnevu samostojnosti Republike
Slovenije, 26. decembru 2002

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. in 4. člena zakona o
pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi obtoženca, obsojenk in obsojencev

– pomilostitev po uradni dolžnosti – ob Dnevu
samostojnosti Republike Slovenije, 26.

decembru 2002

1. člen
Kazenski pregon se odpusti:
Frančišku Galetu, roj. 20. 12. 1937 na Turjaku, se

odpusti kazenski pregon zaradi kaznivega dejanja zlorabe
položaja ali pravic, po 244/1 členu KZ RS.

2. člen
Izvršitev kazni izgona tujca iz države se odpusti:
Ranku Aničiću, roj. 18. 1. 1965 v kraju Vijenac v

Republiki Črni Gori, se odpusti izvršitev kazni (predtem var-
stvenega ukrepa) izgona tujca iz države za dobo 10 let.

Rajku Bebiću, roj. 13. 10. 1980 v Tesliću, se odpusti
izvršitev kazni izgona tujca iz države za dobo 3 let.

3. člen
Izvršitev preostanka kazni zapora se odpusti:
Cirilu Dajčmanu, roj. 14. 9. 1963 na Jesenicah, se

odpusti nadaljnje izvrševanje preostanka kazni iz kazni 2 let
zapora.

4. člen
Izrečena kazen zapora se zniža:
Alešu Benku, roj. 8. 6. 1965 v Kopru, se kazen 1 leta

in 6 mesecev zapora zniža za 3 mesece.



Stran 12972 / Št. 109 / 13. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Aleksandru Borišku, roj. 20. 5. 1964 v Ljubljani, se
kazen 3 let in 6 mesecev zapora zniža za 5 mesecev.

Iztoku Cvetkoviču, roj. 27. 6. 1955 v Trbovljah, se
kazen 2 let in 8 mesecev zapora zniža za 6 mesecev.

5. člen
Izrečena kazen zapora se nadomesti z denarno kaznijo
Branku Čuligu, roj. 1. 1. 1953 v Ozlju, Republika

Hrvatska, se kazen 8 mesecev zapora nadomesti z denarno
kaznijo 1,200.000 SIT, ki jo je dolžan plačati v treh mesecih
od dneva objave odloka o pomilostitvi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

6. člen
Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno obsod-

bo
Mihaelu Maroltu, roj. 1. 7. 1957 v Slovenj Gradcu, se

kazen 3 mesecev in 22 dni zapora spremeni v pogojno
obsodbo s tem, da se kazen ne bo izvršila, če obsojenec v 5
letih ne bo storil novega kaznivega dejanja.

Mariji Benčić, roj. 30. 9. 1956 v Altneudörflu v Repu-
bliki Avstriji, se kazen 1 leta in 6 mesecev zapora spremeni v
pogojno obsodbo s tem, da se kazen ne bo izvršila, če
obsojenka v 5 letih ne bo storila novega kaznivega dejanja.

Liljani Šturm, roj. 22. 2. 1952 v Celju, se kazen 1 leta
in 6 mesecev zapora spremeni v pogojno obsodbo s tem,
da se kazen ne bo izvršila, če obsojenka v 5 letih ne bo
storila novega kaznivega dejanja.

Št. 725-02-11/2002
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.

Predsednik
Milan Kučan l. r.

VLADA

5349. Uredba o lokacijskem načrtu za gradnjo
enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 na
AC odseku Šmarje Sap–Višnja Gora

Na podlagi tretjega odstavka 41. in 45.j člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 5/90, Uradni list
RS-stari, št. 26/90, 3/91 in 10/91, Uradni list RS/I, št.
17/91 ter Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95, 44/97, 9/01 in 23/02) izdaja Vlada Repu-
blike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za gradnjo enostranskega

spremljajočega objekta tipa 2 na AC odseku
Šmarje Sap–Višnja Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–
2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 ter pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Grosuplje sprejme lokacijski načrt za
gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 na AC

odseku Šmarje Sap – Višnja Gora (v nadaljevanju: lokacijski
načrt). Lokacijski načrt je izdelal Projektivni atelje – Prostor,
d.o.o., Ljubljana, pod št. projekta 1151/99, v oktobru
2002.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične

prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek,
zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in uredi-
tev.

Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Obči-

ne Grosuplje,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo izbrane loka-

cije,
– opis lokacije in njeni vplivi na obstoječe objekte in

naprave,
– infrastrukturni objekti in naprave,
– opis oblikovalskih rešitev objektov in prostora,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

nesrečami,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega

načrta,
– soglasja organov in organizacij.

Grafični del obsega:
– pregledno karto v M 1:50000,
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana Republike Slovenije v
M 1:250000,

– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje v
M 1:5000,

– pregledni situacijski načrt v M 1:5000,
– ureditveno situacijo v M 1:1000,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev v

M 1:1000,
– karakteristične prečne profile v M 1:200,
– načrt gradbenih parcel v M 1:2880, 1:1000.
Sestavni del lokacijskega načrta je tudi poročilo o vpli-

vih na okolje, ki ga je izdelal ACER d.o.o., Novo mesto, pod
št. projekta S-5/01, v oktobru 2002.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
A) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-

cele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Sela:
738/36, 738/38, 738/70, 738/71, 738/72,

738/141, 740/1, 740/6, 740/7, 741/1, 741/2, 741/7,
741/8, 741/9, 741/10, 741/11, 741/14, 742/1,
742/2, 742/3, 743/2, 743/3, 743/4, 744/2, 744/3,
745/1, 746/1, 746/3, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4,
747/5, 748/1, 748/2, 748/3, 748/4, 748/5, 748/7,
748/8, 748/9, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5,
749/6, 749/7, 749/8, 749/9, 750/1, 750/2, 750/3,
750/4, 750/5, 750/6, 750/7, 751/1, 751/2, 751/4,
751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 752/1, 752/2, 753/1,
753/2, 754/1, 754/3, 755/1, 755/3, 756/1, 756/3,
757/1, 757/3, 758/1, 758/2, 759, 760/1, 760/2,
761/2, 761/3, 761/4, 762/3, 763/1, 763/3, 764/1,
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764/2, 764/3, 764/4, 765/1, 765/2, 765/3, 765/4,
765/5, 765/6, 765/7, 765/8, 765/9, 765/10, 765/11,
1303/1, 1303/2, 1312, 1317, 1318/1, 1322/1,
1322/2, 1325/1, 1325/2, 1328/1, 1328/2, 2019/2,
2019/4, 2020/1, 2020/2, 2020/4, 2020/5, 2020/7,
2023/2, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2065/2,
2066, 2067/1, 2067/2;

k.o. Šmarje:
290/1, 290/2, 313/1, 313/2, 317/2, 317/4,

318/2, 318/4, 319/2, 319/3, 319/4, 319/5, 320/2,
320/3, 320/5, 321/1, 321/3, 321/5, 323/1, 323/2,
323/4, 328/1, 328/2, 330/2, 330/3, 331/2, 331/3,
332/2, 332/3, 333/2, 333/3, 334/2, 334/3, 352/1,
352/3, 353/1, 353/3, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5,
362/2, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 364/1, 364/3,
367/1, 367/3, 367/4, 367/5, 370/1, 370/3, 370/4,
370/5, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 372/1, 372/2,
372/3, 374/1, 374/2, 375, 376, 377, 378/2, 379/2,
380/2, 381/2, 382/2, 383/2, 384/2, 385, 388, 391/1,
391/3, 392/1, 392/3, 395/2, 1121/2, 1124/3, 1124/6,
1128/2, 1128/4, 1128/5, 1129/2, 1168/1, 1168/3,
1186/1, 1186/2, 1188, 1189, 1190, 1194/1, 1194/2.

B) Prestavitve, novogradnje in ureditve komunalnih na-
prav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih ureditev,
ki jih zahteva gradnja enostranskega spremljajočega objekta
se izvedejo na naslednjih parcelah oziroma delih parcel po
naslednjih katastrskih občinah:

Vodovod
k.o. Sela:
801, 802, 812/2, 813/2, 814/3, 816, 819,

2018/2;
k.o. Šmarje:
350/1, 350/2, 352/1, 356, 363/1, 442/1, 447/1,

448/2, 449/2, 1107/1, 1127/2, 1128/6, 1168/2,
1176/1, 1176/10, 1192/1;

Kanalizacija
k.o. Šmarje:
352/2, 353/2, 1128/1, 1176/1, 1186/1;

Telekomunikacijski vodi
k.o. Sela:
751/6, 752/2, 753/2, 754/3, 755/3;
k.o. Šmarje:
317/3, 318/3, 319/3, 319/4, 320/2, 321/1,

323/1, 328/1, 330/2, 331/2, 332/2, 333/2, 334/2,
353/1, 360/2, 360/4, 362/2, 381/2, 382/2, 383/2,
384/2, 388, 391/3, 392/3, 395/2, 445, 446, 448/1,
449/3, 449/5, 1127/1, 1128/2, 1128/5, 1129/2,
1168/3, 1176/1, 1184/2, 1185, 1186/3;

Vodi električnega omrežja
Visoka napetost
k.o. Šmarje:
380/4, 382/1, 383/1, 383/3, 414, 637/1, 637/2,

639/3, 640/2, 641/2, 698, 704, 706, 708, 721,
1107/1, 1129/1, 1131/1, 1164, 1165, 1166, 1176/1;

Nizka napetost
k.o. Sela:
740/2, 740/6, 741/11, 762/2, 2065/1;
k.o. Šmarje:
391/2, 1193;

Javna razsvetljava
k.o. Šmarje:
328/2, 330/2, 330/3, 331/2, 332/2, 333/2,

334/2, 352/1, 353/1, 360/2, 360/4, 360/5, 362/2,
362/6, 364/3, 362/7, 367/3, 367/5, 370/1, 370/5,
371/3, 371/4, 372/3, 375, 376, 377, 378/2, 379/2,
380/2, 381/2, 391/1, 392/1, 1128/2, 1168/3, 1192/1.

C) Območje ureditev, na katerem po končani ureditvi
preneha veljati ta uredba, obsega naslednje parcele oziro-
ma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

k.o. Sela:
741/1, 741/2, 741/7, 741/8, 741/9, 741/10,

741/11, 741/14, 742/1, 742/2, 742/3, 743/2, 743/3,
743/4, 744/2, 745/1, 746/1, 747/1, 747/2, 747/3,
748/1, 748/5, 748/9, 749/8, 749/1, 749/9, 750/2,
750/3, 750/4, 750/6, 750/7, 2023/2, 2054, 2057.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje enostranskega spremljajočega objekta tipa

2 (v nadaljevanju: spremljajoči objekt),
– območje rekonstrukcije avtocestnega priključka z

vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije, podvo-
zi, nadvozi in prepusti),

– območja renaturacije površin,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in na-

prav,
– območje drugih ureditev.

IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA

5. člen
Spremljajoči objekt je lociran med avtocesto Šmarje

Sap–Višnja Gora in železniško progo Ljubljana–Novo me-
sto, in sicer pred priključkom Cikava, zato je iz prometno-
tehničnih razlogov združen priključek in enostranski sprem-
ljajoči objekt tako, da je na avtocesto samo en uvoz in en
izvoz.

6. člen
Niveleta spremljajočega objekta je v nizkem nasipu in

pada proti vzhodu.
Horizontalni potek rampe je vzporeden z osjo avtoce-

ste in oddaljen od roba avtoceste približno 15,00 m. Najma-
njši horizontalni radij na paralelni rampi je 300,00 m, upoš-
tevana je računska hitrost 60 km/h. Trasa se spusti z 2,0%
vzdolžnega nagiba do nadvoza 4-1 in se nato z 0,7% vzdol-
žnim nagibom priključi na pospeševalni pas avtoceste.

7. člen
Spremljajoči objekt
Spremljajoči objekt tipa 2 je bencinski servis, ki je

organiziran tako, da je v smeri vožnje najprej objekt s samo-
postrežno prodajalno, bifejem ter sanitarijami, pokrita plo-
ščad s črpalkami za gorivo, nato pa parkirišče in rekreacij-
ska cona.

Prometni režim na celotnem območju je enosmeren.
Glede pogojev urbanističnega, arhitekturnega in kra-

jinskega oblikovanja se upoštevajo določila 11. člena te
uredbe.
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8. člen
Priključek
Obstoječi avtocestni priključek se predela tako, da se

ob južni rampi avtoceste dogradi paralelna enosmerna dvo-
pasovna priključna rampa širine 6,60 m in dolžine približno
1 km. Obe južni priključni rampi se poruši in v bližini zgradi
nove. Dogradi se zaviralni pas v dolžini 250,00 m in pospe-
ševalni pas v dolžini 110,00 m.

9. člen
Deviacije
– deviacija 1-1
obstoječi podvoz 3-2 pod avtocesto se trasno in nive-

letno korigira. Dolžina asfaltne deviacije je 410,00 m, širina
je 5,00 + 2 x 1,00 m, v podvozu 3-2, ki ima svetlo širino
5,00 m je širina deviacije 3,50 + 1,00 + 1,00 m.

Za dopustna odstopanja se šteje takšna rešitev preč-
nega profila deviacije 1-1, da se le-ta prilagodi rešitvam, ki
bodo predvidene z občinskim zazidalnim načrtom za obrtno
cono Pentlja, Cikava (hodniki za pešce, kolesarske poti).

Stroške pridobitve projektne dokumentacije, dovoljenj
za poseg v prostor oziroma gradnjo in stroške izgradnje
eventualnih hodnikov za pešce oziroma kolesarskih poti ter
ustrezne javne razsvetljave krije Občina Grosuplje;

– deviacija 1-1A
povezuje obstoječi poljski poti in omogoča dostop do

kmetijskih zemljišč med avtocesto, spremljajočim objektom
in priključnim krakom avtoceste. Dolžina makadamske devi-
acije je 465,00 m, širina je 3,00 m;

– deviacija 1-1B
nadomešča z deviacijo 1-1 prekinjeno poljsko pot in

omogoča dostop do zemljišča znotraj priključne pentlje av-
toceste. Dolžina makadamske deviacije je 150,00 m, širina
je 3,00 m;

– deviacija 1-1C
servisna cesta, ki povezuje spremljajoči objekt z

lokalno cesto za Lipoglav. Dolžina asfaltirane deviacije je
220,00 m, širina vozišča je 4,00 m.

10. člen
Na območju posega se zgradi oziroma rekonstruira

naslednje objekte:

Podvoza:
– v km AC 0,939: podaljša se podvoz 3-1 za Lipoglav

za 1,35 m proti jugu, v širini 7,00 m,
– v km AC 1,882: rekonstruira se (poglobi do svetle

višine 4,20 m) podvoz 3-2 za Paradišče v dolžini 29,60 m.

Nadvoza:
– v km AC 1,762: podaljša oziroma dogradi se nadvoz

4-1 preko avtoceste, v dolžini 11,50 m in širini 9,20 m,
– v km AC 1,883: zgradi se nadvoz preko lokalne

ceste za Paradišče, v širini 6,50 m in dolžini 11,00 m
(rekonstruiran podvoz 3-2).

Prepusti:
– v km AC 1,540, pod paralelno priključno rampo:

cevni prepust ∅ 80 (navezava na obstoječ prepust ∅ 80
pod avtocesto),

– v km AC 1,580, pod paralelno priključno rampo:
cevni prepust ∅ 40,

– v km AC 1,686, pod paralelno priključno rampo:
cevni prepust ∅ 40,

– v km AC 1,865, pod avtocesto in paralelno priključ-
no rampo: cevni prepust ∅ 60 (obstoječi prepust ∅ 100 se
ohrani),

– na regionalni cesti, od avtocestnega priključka v smeri
Grosuplje, južno od podvoza 3-2: cevni prepust ∅ 100
(obstoječi prepust ∅ 140 se ohrani),

– na železniški progi Ljubljana – Novo mesto: poglobi-
tev ploščatega prepusta 120/180 cm z vgradnjo kinete
širine 0,60 m in globine 0,50 m,

– na deviaciji 1-1, severno od podvoza 3-2: cevni pre-
pust ∅ 60, dolžine 11,50 m,

– na deviaciji 1-1, severno od podvoza 3-2: cevni pre-
pust ∅ 40, dolžine 12,00 m,

– na deviaciji 1-1, južno od podvoza 3-2: cevni prepust
∅ 40, dolžine 12,50 m,

– na deviaciji 1-1B, pred križiščem z deviacijo 1-1:
cevni prepust ∅ 60, dolžine 7,50 m.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen
Objekt bencinskega servisa je pritličen, horizontalnega

gabarita največ 35,00 m × 20,00 m, z ravno streho in
nadstrešnico nad črpališčem. Pri oblikovanju objekta se
upošteva rešitev, pridobljena z natečajem.

Parkirna mesta za osebna vozila so urejena delno ob
objektu (13), pretežno pa so urejena na južnem delu parkiri-
šča (72). Na severnem delu parkirišča pa so urejena parkir-
na mesta za vozila, daljša od 6,00 m (24 za tovornjake, 8 za
avtobuse in prikolice). Glede števila parkirnih mest so mož-
na odstopanja za ± 10%.

12. člen
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za sprem-

ljajoči objekt mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture
in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhi-
tekturno in krajinsko oblikovanje:

– cestni objekti in oprema morajo biti oblikovani v skla-
du s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in
krajinsko podobo,

– cestna oprema in razsvetljava ceste morajo izkazova-
ti enotne oblikovne elemente,

– za ozelenitev se uporablja izključno avtohtona vege-
tacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec
naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja dre-
vesnih in grmovnih vrst, na zelenicah predvideti grmovno
zasaditev ter zasaditev z nižjimi pokrovnimi rastlinami, ob
parkirnih mestih predvideti drevesno zasaditev,

– med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je
to nujno potrebno.

Za zmanjšanje negativnih vplivov na okolico (dim, prah,
smrad, bleščanje) je potrebno zelo intenzivno ozeleniti južni
del območja spremljajočega objekta, ob predvidenem odvo-
dnem kanalu in na ozkem pasu, ki ostane med železniškim
nasipom in platojem spremljajočega objekta.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

13. člen
Vodovod
Zaradi gradnje spremljajočega objekta in drugih uredi-

tev, določenih s to uredbo, se prestavi ali prilagodi nasled-
nje vodovode:

– obstoječi vodovod ∅ 80 mm, med Paradiščem in AC
se zamenja s cevjo ∅ 100 mm, v dolžini približno 200,00 m,
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– križanje vodovoda z avtocesto se izvede s podvrta-
njem v km AC 1,280 z jekleno cevjo ∅ 400 mm, v katero se
vloži vodovodna cev ∅ 100 mm,

– obstoječi vodovod ∅ 100 mm, ki prečka območje
spremljajočega objekta ter povezuje grosupeljski in šmarski
vodovodni sistem, se prestavi v dolžini približno 420,00 m,

– križanje rekonstruiranega vodovoda z železniško pro-
go Ljubljana – Novo mesto se izvede s podvrtanjem železni-
škega nasipa z jekleno cevjo, v katero se vloži vodovodna
cev ∅ 100 mm.

Na južni strani obstoječega križanja povezovalnega ce-
vovoda z avtocesto, v km AC 1,280, se predvidi odcep za
spremljajoči objekt in vodomerni jašek.

Od vodomernega jaška, v km AC 1,280, poteka oskr-
bovalni vodovod po parkirišču mimo sanitarij na jugovzho-
dnem robu parkirišča do objekta bencinskega servisa, kjer
se konča s priključnim jaškom.

Cevovod je dimenzioniran za požarno potrošnjo
10 l/sek.

14. člen
Odvodnjavanje meteornih vod
Odvodnjavanje meteornih voda z območja posega ne

sme poslabšati odvodnih razmer na vplivnem območju.
Na območju spremljajočega objekta se izvedeta dva

kraka meteorne kanalizacije, ki potekata vzporedno po se-
verni in južni strani kompleksa bencinskega servisa. Kraka
se stekata v zemeljski zadrževalni bazen, ki ima funkcijo
usedalnika in lovilca olj. Profili kanalov so od ∅ 25 do ∅ 40.

Meteorne vode iz strešnih površin se vodi ločeno do
izpusta v jarek.

Iz zadrževalnega bazena je voda preko koalescentnega
filtra in meniha speljana v travnati jarek, ki odvodnjuje narav-
no depresijo med avtocesto in cesto v naselju Sap.

Na ožjem območju bencinskega servisa se izvede po-
seben betonski lovilec olj.

Obstoječ odvodni jarek, ki poteka preko območja
spremljajočega objekta, se na odseku med železniško pro-
go in obstoječim prepustom ∅ 80 pod avtocesto, deviira ob
južni rob platoja spremljajočega objekta.

Meteorne vode z deviacije 1-1 se preko asfaltnih muld
(širine 0,50 m) in prepustov vodi v obstoječ jarek med
priključnim krakom avtoceste in železniško progo, katerega
se poglobi in utrdi s kamnitim tlakom. Jarek med železniško
progo in regionalno cesto v Šmarje Sap se očisti in utrdi s
kamnitim tlakom v betonski podlagi.

15. člen
Kanalizacija
V območju lokacijskega načrta ni obstoječe kanaliza-

cije.
Za sanitarno kanalizacijo se izvede navezava na obsto-

ječi javni kanal ∅ 100 cm, ki poteka skozi naselje Sap
vzporedno z Ljubljansko cesto.

Odplake iz objekta bencinskega servisa, bifeja in sani-
tarij se stekajo v črpališče fekalnih vod na južni strani objekta
bencinskega servisa, kjer se prečrpavajo do najvišje ležeče-
ga jaška ob železnici ter se nato gravitacijsko stekajo proti
javnemu kanalu.

Do črpališča se izvede kanalizacija dolžine 130,00 m,
∅ 200 mm.

Od črpališča do jaška ob železnici se izvede tlačni vod
dolžine 204,00 m, ∅ 200 mm.

Od jaška do navezave na javno kanalizacijo se izvedejo
cevi dolžine 90,00 m, ∅ 250 mm.

16. člen
Elektrika
V območju parkirišč za osebna in tovorna vozila oziro-

ma avtobuse križa ureditve določene s to uredbo obstoječi
daljnovod 2 × 110 kV Beričevo – Grosuplje, katerega stojno
mesto št. 45 je postavljeno v neposredni bližini zaščitne
ograje. V koridorju daljnovoda 2 × 110 kV je potrebno
zunanje ureditve načrtovati skladno z določili pravilnika o
tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenerget-
skih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni
list SFRJ, št. 65/88 in Uradni list RS, št. 1/95, 59/99) ter
skladno z uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

V sklopu izgradnje bencinskega servisa se mora zgra-
diti nova kabelska transformatorska postaja 20/0,4 kV.

Trasa 20 kV kablovoda v dolžini 700,00 m se izvede z
južne strani (v območje lokacijskega načrta preide v km AC
1,451) in se navezuje na DV 20 kV Vrhnika – Grosuplje. V
svojem poteku sledi trasi DV 2 × 110 kV, od katere je
oddaljena približno 15,00 m proti zahodu.

17. člen
Telekomunikacijski vodi
Zaradi gradnje enostranskega spremljajočega objekta

in drugih ureditev, se prestavi oziroma prilagodi naslednje
telekomunikacijske objekte in naprave:

– koaksialni kabel Ljubljana – Zagreb, ki poteka ob
južni strani avtoceste se opusti, za bencinski servis se izve-
de odcep (20 parni kabel) od krajevnega kabla omrežja KC
Šmarje Sap, ki poteka v kabelski kanalizaciji;

– medkrajevni kabel Ljubljana – Grosuplje, ki poteka
ob južni strani avtoceste se prestavi na južno stran bencin-
skega servisa. Preko območja lokacijskega načrta poteka
od km AC 1,160 do km AC 1,450.

18. člen
Javna razsvetljava
Razsvetljava bencinskega servisa in priključka se izve-

de s svetilkami z visokotlačnimi natrijevimi žarnicami.

19. člen
Železnica
Spremljajoči objekt se nahaja ob železniški progi Ljub-

ljana – Novo mesto.
Objekt bencinskega servisa in rezervoarji morajo biti

skladno z zahtevami Pravilnika o pogojih za graditev gradbe-
nih del in objektov v varovalnem progovnem pasu (Uradni list
SRS, št. 2/87) od osi obstoječega tira železniške proge
oddaljeni najmanj 20,00 m.

20. člen
Druge ureditve
Ureditve na območju iz točke C) 3. člena, opisane v

šestem odstavku 14. člena te uredbe, obsegajo območje
ureditve obstoječega jarka med priključnim krakom avtoce-
ste in železniško progo, ter med železniško progo in regio-
nalno cesto v Šmarje Sap.

Po končani gradnji platoja in priključka se te površine
uredijo (rekultivirajo) tako, da primarna raba ostane nespre-
menjena.

To območje mora investitor urediti najkasneje do kon-
ca gradnje platoja in priključka oziroma do predaje teh v
uporabo. Po končani ureditvi na tem območju preneha velja-
ti ta uredba, območje pa se ureja skladno z občinskimi
planskimi in izvedbenimi akti. Šteje se, da so ureditve kon-
čane, ko je za poseg pridobljeno uporabno dovoljenje oziro-
ma, ko to sporazumno ugotovita občina in investitor.



Stran 12976 / Št. 109 / 13. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Za kakršnikoli poseg v območje priključka Cikava (spre-
jemanje prostorskih izvedbenih aktov, izdajanje dovoljenj za
poseg v prostor in gradnjo), je potrebno pridobiti, poleg
soglasja upravljavca vodotoka, tudi soglasje DARS d.d.

21. člen
Cestninjenje
Ureditveno območje lokacijskega načrta po tej uredbi

vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elek-
tronski sistem cestninjenja v prostem toku, če bo vzpostavi-
tev takega sistema določena s posebnimi predpisi ali drugi-
mi akti pristojnih organov. Postavitev teh naprav in ureditev
se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v
javnem interesu.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

22. člen
Ureditve v območjih kmetijskih zemljišč in varstvo kme-

tijskih zemljišč
Za ureditve v območjih kmetijskih zemljišč in za varstvo

kmetijskih zemljišč, se izvedejo naslednji ukrepi:
– investitor izgradnje enostranskega spremljajočega

objekta in priključka mora za izgradnjo objektov in rekon-
strukcije priključnih ramp zagotoviti najmanjše možne spre-
membe v rabi kmetijskih zemljišč;

– ublaži oziroma racionalizira se vpliv predvidenih po-
segov na še ohranjena kmetijska zemljišča ter v največji meri
prepreči njihovo razdrobljenost;

– v času gradnje in po njej ne smejo biti prizadeta
okoliška kmetijska zemljišča in kmetijska proizvodnja na njih;

– investitor je dolžan omogočiti nemoten dostop na
kmetijska zemljišča v času gradnje in po njej;

– z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podla-
ge, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno
ravnanje. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in živice. Dolo-
čiti je treba začasne deponije za živico, ki mora biti odložena
na največ 1,50 m visoke nasipe. Rodovitna prst se uporabi
za sanacijo poškodovanih površin na gradbišču spremljajo-
čega objekta;

– lastnikom, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in
so zaradi gradnje izgubili kmetijska zemljišča, se sporazum-
no zagotovi ustrezna nadomestna zemljišča ali plača ustrez-
na odškodnina;

– v času gradnje in obratovanju bencinskega servisa
se prepreči izlive nevarnih snovi na kmetijska zemljišča ter
ob morebitni nesreči zagotovi takojšnje ukrepanje;

– preprečuje se onesnaženje tal oziroma kmetijskih zem-
ljišč in rastlin, pri čemer se posebno pozornost nameni pre-
prečevanju onesnaženosti v predelih kmetijske pridelave;

– primanjkljaje in viške materialov oziroma deponije
materialov se načrtuje tako, da ne posegajo na kmetijska
zemljišča in da se proizvodni potencial kmetijskih zemljišč
ne poslabša.

23. člen
Vodnogospodarske ureditve
Odvodnjavanje območja:
Zaradi gradnje enostranskega spremljajočega objekta

in priključka se sistem odvodnje ne spremeni.
Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev varo-

vanja virov in podtalnice:
– med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodni-

kov s kakršnimkoli materialom ali preusmerjanje vode iz
ustaljenih strug brez soglasja upravljavca vodotokov,

– odvzem vode za tehnološke potrebe med gradnjo se
izvaja v soglasju z upravljavcem vodotoka na način, da se
vedno ohranja ekološko sprejemljivi pretok,

– v struge naravnih odvodnih jarkov ali podtalje se lah-
ko spušča samo čista meteorna voda oziroma voda, ki po
kvaliteti ustreza določilom uredbe o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list
RS, št. 35/96).

24. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Za varovanje objektov in območij naravne dediščine,

se izvedejo naslednji ukrepi:
– pred začetkom pripravljalnih del oziroma gradnje se

opravi fotografsko in video dokumentacijo lokacije v skladu
z navodili naravovarstvene službe;

– vodotok, ki prečka območje, se uredi sonaravno in
zasadi z domačimi drevesnimi in grmovnimi vrstami;

– pri zemeljskih delih se izvaja občasen naravovarstve-
no-geološki nadzor na celotnem območju gradnje, ki ga
izvaja strokovna geološka institucija;

– v primeru pomembnejših geoloških najdb se obvesti
strokovno naravovarstveno organizacijo (Agencija Republi-
ke Slovenije za varstvo okolja ali Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave), ki poda smernice glede ohranjanja dedi-
ščine oziroma nadaljnjega ukrepanja;

– dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru se posreduje
Agenciji Republike Slovenije za varstvo okolja.

25. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine,

se izvedejo naslednji ukrepi:
– za celoten poseg, vse objekte, deviacije in prestavi-

tve komunalnih vodov se izvede predhodne arheološke razi-
skave (ekstenzivne in intenzivne arheološke preglede) po
metodi v sodelovanju SAAS;

– izvedejo se zaščitna izkopavanja potencialno ogrože-
nih odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi po-
stopki. Območja morajo biti pregledana in zemljišča spro-
ščena pred začetkom gradnje spremljajočega objekta in
drugih spremljajočih ureditev;

– obvezen je stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi
deli na celotni trasi posega. O pričetku del je potrebno
pravočasno obvestiti pristojno območno enoto Zavoda Re-
publike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

Iz rezultatov že izvedenega ekstenzivnega in intenziv-
nega arheološkega pregleda izhaja, da bo na tem območju
poseženo v prazgodovinsko in antično arheološko najdišče
poimenovano »Na Lokah« (v obsegu 10.000 m2). Iz navede-
nega izhaja, da bo potrebno omenjeno območje pred grad-
benim posegom sistematično raziskati, in sicer odstraniti
ornico s strojem, izkopati in očistiti plasti debeline 5,00 cm
ter izkopati 5% površine povprečne globine 30,00 cm. Po
izvedbenih izkopavanjih je potrebno izvesti obdelavo arheo-
loškega gradiva.

26. člen
Varstvo pred požarom
Protipožarna obramba bencinskega servisa se izvaja

z lastnimi protipožarnimi sredstvi (jeklenke s prahom),
ostalo območje pa se gasi s požarno vodo. Napajanje s
požarno vodo je predvideno z vzhodne strani. Nadtalni
hidranti za gašenje so locirani v medsebojni oddaljenosti
največ 80,00 m. Vse tlakovane površine se koristijo kot
intervencijski dostopi.



Uradni list Republike Slovenije Št. 109 / 13. 12. 2002 / Stran 12977

Požarna varnost objektov v bližini območja se ne spre-
minja. Zaradi bližine železniške proge mora biti cona III
oddaljena od tira za parno vleko vsaj 40,00 m, od tira za
dieselsko ali električno vleko pa vsaj 20,00 m.

27. člen
Varstvo pred hrupom
Protihrupni ukrepi zaradi spremljajočega objekta na

območju le-tega niso potrebni. Prve meritve hrupa se izvaja-
jo skladno z določbami pravilnika o prvih meritvah in obrato-
valnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96). Glede na rezul-
tate meritev je investitor dolžan izvesti eventualne potrebne
dodatne ukrepe.

Izvajalec je dolžan zagotoviti monitoring hrupa med
gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vre-
dnosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo
na podlagi načrta organizacije gradbišča za naseljena ob-
močja v neposredni bližini gradbišča.

28. člen
Odvzem gradbenega materiala in deponiranje viškov

materiala
Odvzem gradbenega materiala je predviden iz obstoje-

čih peskokopov.
Predvidenih je približno 13.000 m3 viškov materiala, ki

se jih deponira v severni pentlji priključka Cikava, med pri-
ključnima krakoma in traso avtoceste Šmarje Sap – Višnja
Gora.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

29. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– rekonstrukcija avtocestnega priključka,
– izgradnja platoja za spremljajoči objekt,
– izgradnja bencinskega servisa.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posa-

mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaklju-
čene funkcionalne celote.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

30. člen
Monitoring
Investitor gradnje spremljajočega objekta, in priključka

oziroma izvajalec gradbenih del morata:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki

jih določa poročilo o vplivih na okolje, pri čemer je v nadalje-
vanju tega člena določena vsebina spremljanja stanja le
obvezni minimum;

– pri določitvi točk monitoringa smiselno upoštevati
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih kjer je
to mogoče se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi ob-
stoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti
okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode,
zrak, hrup) se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da
se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne se-
stavine okolja;

– točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omo-
gočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Vsakoletni rezultati monitoringa so javni in investitor
poskrbi za dostopnost podatkov.

Investitor je dolžan v okviru projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja in projekta za izvedbo pripraviti poseben

projekt spremljanja vplivov gradnje in obratovanja bencin-
skega servisa na okolje, v katerem se pred pričetkom grad-
nje natančno opredelijo obseg in kraj meritev, ter pogo-
stnost njihovega izvajanja. V projektu mora biti tudi oprede-
ljen način obveščanja in ukrepanja v primeru prekoračitev
mejnih vrednosti.

Tla in rastline
Spremljanje vplivov med gradnjo mora biti časovno in

vsebinsko usklajeno s programom gradbenih del in vključu-
je:

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene
mehanizacije,

– nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj,
– nadzor nad uporabo gradbenih in izolacijskih materi-

alov, predvsem na lokacijah izkopov in pri delih v strugah
potokov,

– nadzor nad odstranjevanjem odpadne embalaže od
gradbenih in izolacijskih materialov,

– nadzor nad ravnanjem v primeru onesnaženih tal kot
posledica delovne nezgode,

– nadzor in ukrepanje ob emisijah prahu z gradbenih
površin.

Hrup
Izvajalec gradbenih del je dolžan izvesti prve meritve in

obratovalni monitoring hrupa v skladu z določbami pravilnika
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa
ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
Prve meritve in obratovalni monitoring je potrebno izvajati v
času največje intenzivnosti gradnje. Vpliv obratovanja ben-
cinskega servisa na povečanje obremenitve s hrupom bo
zanemarljiv, zato monitoring hrupa v času obratovanja ben-
cinskega servisa ni predviden.

Kulturna dediščina
V času izvajanja zemeljskih del bo potreben stalen nad-

zor, ki ga bo izvajala strokovna služba pristojnega Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine.

Krajinske značilnosti prostora
Za zagotovitev kar največje vpetosti novega bencinske-

ga servisa v krajino bo potrebno po končanih delih izvajati
monitoring dve leti enkrat letno po zasaditvi in po potrebi
izvesti nadomestne zatravitve in zasaditve. Po potrebi je
potrebno izvajati nadomestne setve trave in saditve odmrlih
rastlin.

31. člen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih

te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času grad-
nje in po izgradnji tudi:

– pred pričetkom gradnje je potrebno evidentirati sta-
nje obstoječe infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje;

– zagotoviti nemoteno odvijanje prometa na obstoječi
avtocesti in železnici;

– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zem-
ljišč ob območju v času gradnje in po izgradnji;

– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, so pa
utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank;

– vse ceste in poti, ki bi morebiti služile obvozu ali
transportom med gradnjo, se pred pričetkom del ustrezno
uredi in protiprašno zaščiti, po izgradnji pa obnovi;

– infrastrukturne vode in ostale objekte se obnovi ozi-
roma sanira, če na njih pri gradnji zaradi prevelikih obreme-
nitev ali tresljajev pride do poškodb;
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– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zago-
tovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zem-
ljišč;

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja spremljajočega objekta in spre-
menjenega priključka;

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov pre-
ko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode
in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih
snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje uspo-
sobljene službe;

– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne
bodo locirane v neposredni bližini naselij ter v območjih
naravne in kulturne dediščine ter v drugih varovanih obmo-
čjih; k elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor
soglasje lokalne skupnosti in potrebna druga soglasja pri-
stojnih služb;

– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih
dovolijo emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da
v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa pred-
pisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;

– pri projektantskem nadzoru na terenu zagotoviti so-
delovanje krajinskega arhitekta.

X. TOLERANCE

32. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-

nja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geolo-
ških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, pro-
metno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa
se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi intere-
si, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno
področje katerih spadajo ta odstopanja.

V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in pro-
jektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in na-
prav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja
od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so posledica natan-
čnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so
dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka
tega člena.

XI. NADZOR

33. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor.

XII. KONČNI DOLOČBI

34. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje,

prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostor-
sko planiranje in na Občini Grosuplje.

35. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-04/2001-2
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

5350. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za
uporabo določenih cest

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in
50/02 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o cestnini za uporabo

določenih cest

1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni

list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99 in 105/00) se
13. člen spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
(Oprostitve plačila cestnine)

Ne glede na določila te uredbe se cestnina ne plačuje
za:

– prevoze z vozili s prednostjo ter za vozila za sprem-
stvo, vključno z vozili v spremstvu,

– prevoze z vojaškimi vozili,
– prevoze s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za

potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mi-
rovnih sil in drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako
določeno z mednarodnimi pogodbami,

– prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja
nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni zaradi
naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov,

– prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe vzdrževa-
nja cestninskih cest in za opravljanje dejavnosti pobiranja
cestnine.

Za vozila s prednostjo in vozila za spremstvo se štejejo
vozila, ki so opremljena s posebnimi lučmi po predpisih o
varnosti cestnega prometa ali ki v skladu s temi predpisi
uporabljajo posebne svetlobne in zvočne signale pri izvaja-
nju nujnih nalog.

Za vojaška vozila se štejejo vozila, ki so označena s
predpisanimi oznakami, ki se uporabljajo v Slovenski vojski.

Za prevoze s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za
potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mi-
rovnih sil in drugih obrambnih in varnostnih nalog se štejejo
prevozi, ki so vnaprej napovedani s strani pristojnih organov
ter prevozi z vozili, ki so označena z oznakami mednarodnih
organizacij, ki sodelujejo v varovanju miru ali za katera te
organizacije izdajo ali potrdijo potni nalog.

Za prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja
nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni zaradi
naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov, se šteje-
jo prevozi na podlagi pravilno izpolnjenega potnega naloga
in pri mednarodnem prevozu blaga na podlagi carinske de-
klaracije. Dokumenti morajo biti v izvirniku in se sklicevati na
označbe na registrski tablici vozila, za katero se oprostitev
obveznosti plačila cestnine uveljavlja.
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Za prevoze z vozili za potrebe rednega vzdrževanja
cestninskih cest in za opravljanje dejavnosti pobiranja ce-
stnine se štejejo prevozi z vozili pogodbenih izvajalcev teh
nalog ter prevozi delavcev na delo na cestninske postaje, ki
jih ni moč opraviti po vzporednih cestah.

Oprostitve plačila cestnine za vozila ali prevoze iz prve-
ga odstavka tega člena ni moč uveljavljati za brezgotovinski
način plačevanja cestnine z elektronsko tablico. Vozniki teh
vozil pri prehodu cestninske postaje ne smejo uporabljati
prometnega pasu, ki je posebej označen za ABC plačevanje
cestnine.«.

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2003.

Št. 425-02/2002-1
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

5351. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
skupinskih izjemah

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o prepre-
čevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe

o skupinskih izjemah

1. člen
(1) V uredbi o skupinskih izjemah (Uradni list RS, št.

69/02; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v drugi alinei
prvega odstavka 2. člena na koncu doda besedilo:

“V industriji motornih vozil se obveznost distributerja,
da prodaja motorna vozila drugih dobaviteljev v ločenih pro-
storih prodajnega salona, da ne bi prihajalo do zamenjave
med blagovnimi znamkami, ne šteje za obveznost nekonku-
rence v smislu te uredbe. Obveznost distributerja, da ima za
vsako blagovno znamko motornih vozil prodajno osebje, ki
bo prodajalo samo tisto blagovno znamko, se šteje za ob-
veznost nekonkurence v smislu te uredbe, razen če se
distributer odloči, da bo imel prodajno osebje, ki bo proda-
jalo samo določeno znamko in dobavitelj plača vse dodatne
stroške v zvezi s tem.“.

(2) Dvanajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– Originalni nadomestni deli“ so nadomestni deli, ki

so enake kakovosti kot sestavni deli, ki so bili uporabljeni
za izdelavo motornega vozila in ki so izdelani v skladu s
specifikacijami in proizvodnimi standardi, ki jih je zagotovil
proizvajalec vozila za proizvodnjo sestavnih delov ali nado-
mestnih delov za določeno motorno vozilo. Sem so vklju-
čeni nadomestni deli, ki so izdelani na isti proizvodni liniji
kot ti sestavni deli. Razen če se ne dokaže nasprotno, se
domneva, da so deli originalni nadomestni deli, če proizva-
jalec delov potrdi, da deli ustrezajo kakovosti sestavnih
delov, uporabljenih za izdelavo določenega vozila in če so

bili izdelani v skladu s specifikacijami in proizvodnimi stan-
dardi proizvajalca vozila.“.

2. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izjema, določena v prvem odstavku velja le, če verti-

kalni sporazum, ki ga dobavitelj novih motornih vozil sklene
z distributerjem ali serviserjem, določa, da:

– je sporazum sklenjen najmanj za dobo petih let; v
tem primeru se mora vsaka stranka zavezati, da bo drugo
stranko o svojem namenu, da ne namerava podaljšati spora-
zuma, obvestila vsaj šest mesecev prej; ali

– je sporazum sklenjen za nedoločen čas; v tem prime-
ru odpovedni rok za redni odstop od sporazuma za obe
stranki znaša najmanj dve leti, ta rok pa se skrajša na naj-
manj eno leto, če je dobavitelj v primeru odstopa od spora-
zuma z zakonom ali posebnim sporazumom zavezan k plači-
lu primerne odškodnine ali če dobavitelj odstopi od sporazu-
ma, če je to potrebno zaradi reorganizacije celotne mreže ali
njenega bistvenega dela.“.

3. člen
(1) V prvi alinei drugega odstavka 9. člena se črta

beseda “kvantitativne“ ter besedilo “če takšna prepoved ne
omejuje distributerja ali serviserja pri razširitvi poslovanja v
odobrenem kraju poslovanja.“.

(2) V četrti alinei se besedilo za vejico: “če distributer
obvesti potrošnika o kraju pooblaščenega serviserja pred
sklenitvijo prodajne pogodbe“, nadomesti z besedilom: “pri
čemer sme dobavitelj zahtevati od distributerja, da sporoči
potrošnikom ime in naslov tega pooblaščenega serviserja
pred sklenitvijo prodajne pogodbe in če pooblaščen servi-
ser ni v bližini prodajnih prostorov, tudi oddaljenost tega
serviserja. Takšne obveznosti se lahko naloži le, če so po-
dobne obveznosti naložene tudi distributerjem, katerih servi-
sne delavnice niso na isti lokaciji kot prodajni prostori;“.

(3) V šesti alinei se črta zadnja vejica in besedilo za njo.

4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izjema, določena v prvem odstavku 8. člena, ne velja

za naslednje obveznosti v vertikalnih sporazumih v zvezi s
prodajo novih motornih vozil, z izvajanjem storitev popravila
in vzdrževanja ali s prodajo nadomestnih delov:

– vsaka neposredna ali posredna obveznost nekonku-
rence;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, ki omeju-
je možnost serviserja motornih vozil, da zagotavlja storitve
popravila ali vzdrževanja za znamke konkurenčnih dobavite-
ljev;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi
katere člani distribucijskega sistema ne prodajajo znamk
posebej določenih konkurenčnih dobaviteljev ali ne zago-
tavljajo storitev popravila in vzdrževanja za motorna vozila
posebej določenih konkurenčnih dobaviteljev;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi
katere distributer ali serviser po prenehanju sporazuma ne
izdeluje, kupuje, prodaja ali preprodaja motornih vozil ali ne
zagotavlja storitev popravila ali vzdrževanja;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi
katere trgovec v prodaji na drobno ne ponuja storitev lizinga,
ki se nanašajo na pogodbeno blago ali ustrezajoče blago;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost glede kra-
ja poslovanja pooblaščenega serviserja, če se uporablja
sistem selektivne distribucije.“.
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5. člen
(1) V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Sporazumi s področja industrije motornih vozil, ki na

dan uveljavitve te uredbe že veljajo in izpolnjujejo pogoje za
skupinsko izjemo, določeno v Uredbi o skupinskih izjemah
(Uradni list RS, št.69/02), uživajo ugodnost skupinske izje-
me še 13 mesecev po uveljavitvi te uredbe.“.

(2) Drugi odstavek postane tretji odstavek.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 330-05/2002-2
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

5352. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene
zemeljskega plina za dobavo tarifnim
odjemalcem na prenosnem omrežju

Na podlagi pete točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi
blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen
(Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o oblikovanju povprečne prodajne cene

zemeljskega plina za dobavo tarifnim
odjemalcem na prenosnem omrežju

1. člen
S to uredbo se določa model oblikovanja povprečne

skupne prodajne cene zemeljskega plina iz prenosnega
omrežja brez davčnih obremenitev za tarifne odjemalce (v
nadaljevanju: prodajna cena), sestavine, ki jih podjetje, ki se
ukvarja z dobavo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem iz
prenosnega omrežja (v nadaljevanju: dobavitelj) upošteva in
merila, po katerih se prodajna cena ali njena sestavina obli-
kuje.

2. člen
Prodajna cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto

proizvoda, ki znaša 1 Sm3 in se računa na spodnjo kalorično
vrednost 34.076 kJ/Sm3.

3. člen
Prodajna cena C izražena v SIT/Sm3 se določi po

naslednji enačbi:

TO

S

TO

S

LF
LFA

TV
TV

B
B

E
E

M
M

LF
LFCoC *369,0159,0

1
1230,0*242,0

0000
+∗






 ∗+∗+∗+∗=

kjer pomeni:
Co = izhodiščna cena zemeljskega plina, pri elementih

enačbe M1o, Eo Bo in TVo, izračunana ob upoštevanju na-
bavnih cen zemeljskega plina pri dobaviteljih, stroškov tran-
sporta do slovenske meje in stroškov skladiščenja, vse v
četrtem četrtletju 2002, ki znaša 31,518 SIT/Sm3;

M1= aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih
in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo
žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih
mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtle-
tja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;

M1o = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih
in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo
žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno de-
cembra 2001 do vključno avgusta 2002 in znaša 124,101
USD/t;

E = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo
žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih
mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtle-
tja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;

Eo = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo
žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno de-
cembra 2001 do vključno avgusta 2002 in znaša 185,594
USD/t;

B = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen nafte Brent v USD za sodček za obdobje 6
zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi
mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in
1. oktobra;

Bo = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in
najnižjih cen nafte Brent v USD za sodček za obdobje od
vključno marca 2002 do vključno avgusta 2002 in znaša
26,473 USD/sodček;

TV = zmesna vrednost tečajev ameriškega dolarja – T$
in evra – T€  do slovenskega tolarja v razmerju 0,766T$ +
0,234T€ . Pri tem predstavljata T$ in T€  aritmetično sredino
desetih zaporednih objav dnevnih tečajev ameriškega dolar-
ja in evra v obdobju do vključno dneva izračuna prodajne
cene;

TVo = izhodiščna vrednost tečajev 1 T$ = 233,7575
SIT in 1 T€  = 228,7508 SIT v razmerju 0,766T$ + 0,234T€ ;

A = pribitek izražen v SIT/Sm3, ki je izračunan ob
upoštevanju amortizacije in obratovalnih stroškov sloven-
skega prenosnega omrežja, stroškov prodaje, stroškov nad-
omestil za prekinljive odjemalce in donosa na uporabljeni
kapital za količine QS;

LFS = stopnja izkoriščenosti transportnih kapacitet vseh
odjemalcev za leto 2003. LFS se izračuna na naslednji
način:

365*S

S
S

q
QLF =

kjer so:
QS = pogodbena letna količina vseh odjemalcev za leto

2003, ki so bili do 31. decembra 2002 tarifni odjemalci;
qS = pogodbeni dnevni odjem vseh odjemalcev za leto

2003, ki so bili do 31. decembra 2002 tarifni odjemalci;
LFTO = stopnja izkoriščenosti transportnih kapacitet

vseh tarifnih odjemalcev za leto 2003. LFTO se izračuna na
naslednji način:

365*TO

TO
TO

q
QLF =

kjer so:
QTO = pogodbena letna količina vseh tarifnih odjemal-

cev za leto 2003;
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qTO = pogodbeni dnevni odjem vseh tarifnih odjemal-
cev za leto 2003.

Elementa LFS in LFTO se ugotovita pri določanju pov-
prečne prodajne cene za januar 2003 in ostajata nespreme-
njena v celem letu 2003.

4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe znaša pribitek (A) 5,83

SIT/Sm3.

5. člen
Pri izračunu prodajne cene se uporablja naslednje šte-

vilo decimalnih mest in zaokroževanje:
– elementi M1, E, B 3 decimalna mesta (vhodni

podatki);
– elementa T$, T€ , TV 4 decimalna mesta (vhodni

podatki);
– vmesni zmnožki in deljenja zaokrožitev na 3 decimalna

mesta;
– prodajna cena C zaokrožitev na 3 decimalna

mesta.

6. člen
Viri za izračun prodajne cene so:
– povprečne mesečne cene kurilnega olja (1 pct) z 1%

in ekstra lahkega kurilnega olja (Gasoil 0,2) z 0,2% vse-
bnostjo žvepla v USD za metrsko tono objavljene v Platt’s
Oilgram Price Report v mesečni tabeli European Monthly
Averages v rubriki Cargoes FOB Med Basis Italy v vrstici za
posamezno navedeno olje,

– povprečne mesečne cene za surovo nafto Brent v
USD za barel (sodček) objavljene v Platt’s Oilgram Price
Report v mesečni tabeli World Crude Table v rubriki FOB
Breakeven Price za Refining Center ARA,

– dnevni srednji tečaji ameriškega dolarja in evra ob-
javljeni v tečajnici Banke Slovenije.

Kadar v enačbah upoštevani elementi na dan izračuna
niso v celoti na razpolago, se za izračun prodajne cene za
manjkajoče obdobje upoštevajo ustrezni zadnji objavljeni
podatki. Če po objavi podatkov nastopi obveznost poraču-
na, se le-ta ustrezno upošteva pri izračunu prodajne cene za
naslednje obdobje.

V primeru, da se kateri od elementov ne objavlja ali
izračunava več ali se preneha uporabljati, se začasno, do
izdaje dopolnitve uredbe, uporablja drug istovrsten podatek.

7. člen
Prodajna cena se izračuna po modelu 25. dne v mese-

cu. Kadar je navedeni dan sobota ali dela prost dan, se
cena izračuna na zadnji delovni dan pred tem dnem.

Na osnovi modela izračunana prodajna cena je najvišja
cena iz 1. člena te uredbe in se uveljavi s prvim dnem
naslednjega meseca.

Sprememba prodajne cene se uveljavi, kadar je abso-
lutna razlika med novo izračunano in do tedaj veljavno pro-
dajno ceno večja od 0,40 SIT/Sm3.

O spremembi prodajne cene in pričetku njenega uve-
ljavljanja se v roku največ treh delovnih dni od dneva izraču-
na prodajne cene obvestijo pristojni državni organi in tarifni
odjemalci.

Obvestilo ministrstvu, pristojnemu za cene, mora vse-
bovati staro in novo ceno z razgrajenimi elementi (po formu-
li), ki so vplivali na spremembo cene.

8. člen
Izhodiščna cena, pribitek in prodajna cena, izračunana

na osnovi modela, se uveljavijo na dan uveljavitve uredbe.
Prvi preračun prodajne cene po mehanizmu iz 3. člena te
uredbe se izračuna za dan 24. decembra 2002.

9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o

oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz
transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 109/01).

10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 382-16/2001-6
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

5353. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz
blaga v letu 2003

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o zunan-
jetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93,
7/94, 1/95, 28/95, 58/95, 23/99 in 36/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga

v letu 2003

1. člen
Za blago na uvoznem režimu kontingentov, ki se uvaža

v letu 2003, se določa obseg kontingentov, ki je naveden v
prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

2. člen
Neizkoriščeni kontingenti iz 1. člena te uredbe se lahko

s soglasjem ministra, pristojnega za gospodarstvo, naknad-
no razdelijo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije za
uvoz blaga iz druge podobne skupine proizvodov oziroma
tarifne oznake, če je že določeni kontingent za to blago
premajhen.

3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2003.

Št. 332-02/2001-3
Ljubljana, dne 12. decembra 2002

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
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Priloga

Kontingenti za uvoz blaga od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003

Tarifna Poimenovanje Merska Količina *
oznaka enota

6101 Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak kos 39.300
(vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in
dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. št. 6103

6101 10 10
6101 10 90
6101 20 10
6101 20 90
6101 30 10
6101 30 90
6101 90 10
6101 90 90

6102 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa kos 31.400
anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za  ženske in
deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. št. 6104

6102 10 10
6102 10 90
6102 20 10
6102 20 90
6102 30 10
6102 30 90
6102 90 10
6102 90 90

6105 Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane kos 142.300
6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6105 90 90

6106 Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in deklice, kos 122.200
pletene ali kvačkane

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50
6106 90 90

6109 T-majice, spodnje majice in druge majice, pletene kos 2,137.800
ali kvačkane

6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90

6110 Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki kos 555.500
in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6110 11 10
6110 11 30
6110 11 90
6110 12 10
6110 12 90
6110 19 10
6110 19 90
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 10
6110 30 91
6110 30 99
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Tarifna Poimenovanje Merska Količina *
oznaka enota

6203 Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in kos 281.000
naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
(razen kopalnih hlačk), za moške in dečke

6203 41 10
6203 41 30
6203 41 90
6203 42 90
6203 43 90
6203 49 90

6204 Kostimi, kompleti, suknjiči in jopiči, obleke, krila, kos 224.800
hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami
in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in
kopalnih oblek), za ženske in deklice

6204 61 10
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 90
6204 63 90
6204 69 18
6204 69 39
6204 69 90

6205 Srajce za moške in dečke kos 603.800
6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00

6206 Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice kos 205.800
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

6302 Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo kg 57.800
6302 60 00

* Obseg kontingenta se nanaša na navedene 8-mestne tarifne oznake v okviru 4-mestne tarifne oznake.

5354. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega
dohodka

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena zakona o za-
jamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS-stari, št. 10/91,
Uradni list RS/I, št. 17/91 ter Uradni list RS, št. 13/93,
66/93 in 48/90 in 38/94) in na podlagi 5. člena zakona o
izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002 – 2004
(Uradni list RS, št. 59/02) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S K L E P
o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

1
Zajamčeni osebni dohodek je od vključno meseca de-

cembra 2002 dalje 50.559 SIT.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 113-02/2001-5
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
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MINISTRSTVA

5355. Pravilnik o vrstah, vsebini, načinih in rokih za
pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve Davčni
upravi Republike Slovenije in Carinski upravi
Republike Slovenije

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 71. člena
zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) in
74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02)
izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje

poročil Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve Davčni upravi

Republike Slovenije in Carinski upravi Republike
Slovenije

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa vrste, vsebino, način in roke za

pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javno-
pravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Sloveni-
je in Carinski upravi Republike Slovenije, ki so potrebna za
izvajanje nalog davčne službe.

II. VRSTE IN VSEBINE POROČIL

2. člen
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence

in storitve (v nadaljevanju: AJPES) pošilja Davčni upravi Re-
publike Slovenije (v nadaljevanju: davčni organ) in Carinski
upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: carinski organ)
poročila s podatki, ki so potrebni za izvajanje nalog davčne
in carinske službe, in sicer:

– iz poslovnega registra Republike Slovenije;
– iz drugih registrov, evidenc in zbirk podatkov, dolo-

čenih z drugimi predpisi, ki jih za potrebe Republike Slove-
nije oziroma državnih organov vodi AJPES;

– iz letnih poročil poslovnih subjektov;
– iz letnih poročil o premoženjskem in finančnem polo-

žaju ter poslovnem izidu družb in podjetnikov ter drugih
poslovnih subjektov;

– o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov;
– o izplačanih plačah;
– o dospelih neporavnanih obveznostih;
– o rezultatih drugih statističnih raziskav, ki jih opravlja

AJPES.

3. člen
Iz poslovnega registra Republike Slovenije posreduje

AJPES davčnemu in carinskemu organu naslednje podatke
o posameznem poslovnem subjektu:

– identifikacijsko številko;
– firmo oziroma ime (tudi skrajšano firmo oziroma ime);
– sedež in naslov;
– datum akta o ustanovitvi;
– podatke o vpisu pri registrskem organu (organ, da-

tum, in zaporedno številko vpisa);
– glavno dejavnost;
– pravno organizacijsko obliko;

– datum začetka poslovanja;
– ime in priimek ustanovitelja;
– poreklo ustanovitvenega kapitala (domači, tuji, me-

šani);
– države ustanovitvenega kapitala;
– vrsto lastnine;
– ime in priimek zastopnika;
– podatke za povezavo (za povezane oziroma združene

oblike);
– dejavnosti (registrirane oziroma določene s predpi-

som ali z aktom o ustanovitvi);
– telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta;
– o spremembah (vrsto in datum);
– o poslovanju (posluje: da, ne);
– o velikostnem razredu (glede na število zaposlenih);
– številko računa, ki ga poslovni subjekt odpre pri or-

ganizaciji za plačilni promet.
O podružnicah in podružnicah tujih poslovnih subjek-

tov posreduje AJPES davčnemu in carinskemu organu na-
slednje podatke:

– identifikacijsko številko;
– ime in firmo;
– sedež in naslov;
– državo sedeža poslovnega subjekta kadar gre za po-

družnice tujih poslovnih subjektov tudi;
– vrsto podružnice;
– datum vpisa;
– dejavnosti;
– ime in priimek zastopnika;
– vrsto in datum sprememb.

4. člen
Iz letnih poročil poslovnih subjektov posreduje AJPES

davčnemu in carinskemu organu naslednje podatke:
– vse podatke iz bilance stanja za vse poslovne subjek-

te;
– vse podatke iz izkaza poslovnega izida za vse poslov-

ne subjekte;
– vse podatke iz izkaza finančnega izida za družbe iz

prvega odstavka 54. člena zakona o gospodarskih družbah;
– vse podatke iz izkaza gibanja kapitala za družbe iz

prvega odstavka 54. člena zakona o gospodarskih družbah.

5. člen
Iz letnih poročil o premoženjskem in finančnem položa-

ju ter poslovnem izidu družb in podjetnikov ter drugih po-
slovnih subjektov posreduje AJPES davčnemu in carinske-
mu organu naslednje podatke:

– vse podatke posamezne družbe in podjetnika;
– zbirne podatke družb in podjetnikov posamezne de-

javnosti;
– izračun temeljnih kazalnikov.

6. člen
V zvezi s prejemki in izdatki poslovnih subjektov posre-

duje AJPES davčnemu in carinskemu organu naslednje po-
datke:

– ime in davčno številko poslovnega subjekta;
– matično številko poslovnega subjekta;
– znesek prometa po posameznih vrstah prejemkov in

izdatkov;
– šifre posameznih prejemkov in izdatkov;
– datum prejemka oziroma izdatka;

7. člen
V zvezi s podatki o izplačanih plačah in drugih osebnih

prejemkih AJPES posreduje davčnemu in carinskemu orga-
nu naslednje podatke:
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– ime in davčno številko poslovnega subjekta;
– matično številko poslovnega subjekta;
– število zaposlenih;
– vrsto izplačila;
– šifro izplačila;
– znesek izplačila;
– datum izplačila;
– obdobje, na katero se izplačilo nanaša;
– številko računa, s katerega se izplačujejo plače in

regres za letni dopust;
– kumulativni znesek, izplačan iz naslova uspešnosti

poslovanja.

8. člen
V zvezi s podatki o dospelih neporavnanih obveznostih

posreduje AJPES davčnemu in carinskemu organu nasled-
nje podatke:

– ime in davčno številko poslovnega subjekta;
– matično številko poslovnega subjekta;
– datum nastanka dospele neporavnane obveznosti;
– znesek neporavnane dospele obveznosti;
– vrstni red pokrivanja obveznosti;
– spremembo zneska in vrste neporavnane dospele

obveznosti;
– številko računa, s katerega se izvajajo plačila za po-

ravnavo dospele neporavnane obveznosti.

III. NAČIN POŠILJANJA POROČIL

9. člen
Poročila iz 3. do 9. člena tega pravilnika AJPES pošilja

v varni elektronski obliki. Obliko poročil dogovorita davčni
oziroma carinski organ in AJPES.

IV. ROKI ZA POŠILJANJE POROČIL

10. člen
AJPES pošilja davčnemu in carinskemu organu podat-

ke iz letnih poročil poslovnih subjektov v naslednjih rokih:
– za vse poslovne subjekte takoj, ko so na razpolago,

vendar najpozneje do konca maja tekočega leta za preteklo
leto;

– za velike in srednje družbe in tiste majhne družbe, s
katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu,
ter družbe, ki sestavljajo konsolidirana letna poročila, pa še
dodatno podatke iz revidiranih letnih poročil, takoj ko so na
razpolago, vendar najpozneje do konca oktobra tekočega
leta za preteklo leto.

11. člen
AJPES pošilja davčnemu in carinskemu organu podat-

ke iz letnih poročil o premoženjskem in finančnem položaju
ter poslovnem izidu družb in podjetnikov ter drugih poslov-
nih subjektov do 30. aprila v letu za preteklo leto.

12. člen
AJPES pošilja davčnemu in carinskemu organu podat-

ke v zvezi s prejemki in izdatki poslovnih subjektov v nasled-
njih rokih:

– podatke o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov
in dohodkov mesečno, do 15. v mesecu za predpretekli
mesec;

– podatke v zvezi z izplačili plač in drugih osebnih pre-
jemkov in dohodkov iz podatkov o namenih plačil, označenih
z ustreznimi šiframi izdatkov na plačilnih nalogih, dnevno;

– podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z raču-
nov mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec;

– podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z raču-
nov od 1. do vključno 20. dne v mesecu, drugi delovni dan
po 20. v mesecu;

– kumulativne podatke o posameznih vrstah prejemkov
in izdatkov za vsak poslovni subjekt oziroma za vsak račun
najkasneje do 31. januarja v tekočem letu za preteklo leto.

13. člen
AJPES pošilja podatke o dospelih neporavnanih ob-

veznostih davčnemu in carinskemu organu dnevno.

V. KONČNA DOLOČBA

14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2003.

Št. 27085/02
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

5356. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero
dohodnine za leto 2002

Na podlagi 34. in 115. člena zakona o davčnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98,
108/99 in 97/01) ter 377. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00 in 109/01) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine

za leto 2002

1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina, oblika, način in

roki dostave podatkov, ki jih morajo pravne in druge osebe,
zasebniki, državni in drugi organi in organi lokalnih skupno-
sti (v nadaljevanju: izplačevalci) ter upravljalci vzajemnih po-
kojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice kot
izvajalci pokojninskih načrtov (v nadaljevanju: izvajalci) do-
staviti pristojnemu davčnemu organu in zavezancem za do-
hodnino.

2. člen
Vsebina, oblika in način dostave podatkov so določeni

v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Podatki se pošljejo oziroma dostavijo davčnemu uradu

oziroma izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju
katerega ima izplačevalec oziroma izvajalec sedež.

Izplačevalci pokojnin (oznaka 14) in izplačevalci nado-
mestil (oznaka 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in
sredstev zavodov:

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za obrambo,
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– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije,

– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
morajo podatke v dogovorjeni obliki poslati neposre-

dno na naslov: RRC Računalniške storitve d.d., 1000 Ljub-
ljana, Jadranska 21, s pripisom: za Glavni urad Davčne
uprave Republike Slovenije.

V primerih statusnih sprememb izplačevalcev zaradi
združitve in delitve predloži podatke o izplačilih zavezancem
za dohodnino ustrezni pravni naslednik.

Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega
nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.

V primerih prenehanja obstoja izplačevalca iz drugih
razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri
kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumen-
tacija, v roku enega meseca po prenehanju.

Zavezanci, ki so davčnemu organu dolžni predložiti
podatke, določene s tem pravilnikom, in niso izplačevali
osebnih prejemkov oziroma dohodkov fizičnim osebam, ozi-
roma niso prejemali plačil premij PDPZ, morajo o tem pre-
dložiti davčnemu organu pisno izjavo.

Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zave-
zancem za dohodnino najkasneje do 31. 1. 2003.

Zavezanci, ki so davčnemu organu dolžni predložiti
podatke, določene s tem pravilnikom, se v skladu z Zako-
nom o davčnem postopku kaznujejo za prekršek z denarno
kaznijo, če do 31. januarja tekočega leta davčnemu organu
ne dostavijo podatkov za odmero dohodnine za zaposlene
za preteklo leto.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 24935/02
Ljubljana, dne 29. novembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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PRILOGA 
 
Vsebina, oblika in način dostave podatkov  
 
1.              Oblika dostave podatkov 
 
1.1.           Podatki se pošljejo na PC disketah ali zgoščenkah (CD), ki imajo naslednje lastnosti: 

. diskete velikost 3.5"  (1,44 MB), 

. zapisano v ASCII kodi, 

. v datoteki imena VIR.DAT za podatke vseh virov dohodnine, razen vira 41,      

.     v datoteki imena VIRDET.DAT za podatke o delavcih, napotenih na delo v tujino na podlagi 
delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS), 

. v datoteki imena VIR41.DAT za podatke vira 41 o prodaji vrednostnih papirjev in drugih 
deležev v kapitalu, 

. v  datoteki VIRPN1.DAT za podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev, 

. v datoteki VIRPN2.DAT za podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene, 

. vsak zapis je predpisane dolžine, ki je določen v posameznem tabelaričnem prikazu 
individualnih oziroma zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov, in ga zaključujeta dva 
posebna znaka CR ter LF. 

 
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati: 
- naziv in naslov izplačevalca oziroma izvajalca, 
- število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot in 
- vse izbrane, v tej točki naštete, lastnosti nosilca podatkov. 

 
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano prvo in zadnjo stran izpisane vsebine računalniškega 
medija . Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov, 
ki ga potrdi odgovorna oseba izplačevalca oziroma izvajalca.  
Opomba: Davčna uprava Republike Slovenije bo za izplačevalce, ki bodo podatke VIR.DAT, 
VIR41.DAT in VIRPN2.DAT za odmero dohodnine za leto 2002 predložili na računalniških medijih, 
pripravila program za vnos podatkov za odmero dohodnine. Program bo mogoče dobiti na internetu 
(naslov: http//www.sigov.si/durs) ali na davčnem uradu oziroma izpostavi pristojnega davčnega urada v 
zameno za prazne PC diskete v mesecu decembru 2002. 

 
1.2.          ali na obrazcu: 
 

Pošiljanje podatkov na obrazcu je možno le za vire dohodnine, razen za vir 41, in za podatke o 
vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (VIRPN2.DAT). Vsebina in 
oblika obrazcev je razvidna iz točke 2.2.2.3, 2.2.2.9. in 2.4.2.3.3. 
 

1.3.          Način pošiljanja podatkov  
 

Izplačevalec oziroma izvajalec lahko pošlje podatke na različnih medijih, vendar so podatki enega vira 
dohodnine oziroma premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: 
premij PDPZ) lahko zajeti le na eni vrsti medija. Izplačevalec oziroma izvajalec mora vse navedene 
podatke poslati hkrati.  
 
V primeru pošiljanja podatkov enega posameznega vira dohodnine oziroma premij PDPZ na več 
disketah je potrebno te podatke stisniti (komprimirati). Diskete morajo biti označene z zaporedno 
številko in z načinom stiskanja. 
 
Pri pošiljanju popravkov podatkov na računalniškem mediju je potrebno posredovati vse podatke v 
okviru popravljenega vira dohodnine oziroma premij PDPZ in ne le popravljene zapise. 
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2.            Vsebina poslanih podatkov  
 

2.1.         Splošne zahteve 
 

2.1.1.        Podatke je potrebno označiti z davčno številko zavezanca, izplačevalca oziroma izvajalca ter s prvimi 
20 znaki zavezančevega priimka in imena oziroma naziva v skladu s predpisano strukturo 
tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno vrsto podatkov. Za enolično 
označevanje tujcev se uporabi davčna številka.  
 

2.1.2.        Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je potrebno zbrane podatke zaključiti z zbirnimi zapisi, ki ne 
vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz individualnih zapisov. 
 
Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri posamezni  
vrsti podatkov. 
 

2.2.          Kontrolni podatki za vse vire dohodnine, razen vira 41. 
 
2.2.1.      Kontrolne podatke za vse vire dohodnine, razen za vir 41, so dolžni posredovati vsi izplačevalci  

osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti, ki so jih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2002 izplačali 
posameznim fizičnim osebam, razen če ni s to odredbo drugače določeno.   
 
 Podatke o nadomestilih pošlje izplačevalec, ki jih je obračunal in izplačal ne glede na to, ali bremenijo  
 njegova sredstva ali pa so mu bila vrnjena. 
 

2.2.2.    Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov. 
 
2.2.2.1.    Tabelarični prikaz individualnih podatkov za vse vire dohodnine, razen za vir 41 

 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
Dolžina 

Porav-
nava 

 
Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo osebne 
prejemke in dohodke ter obveznosti 

2 3 17 15 L Davčna številka izplačevalca (levo poravnana in 
dopolnjena s presledki) 

3 18 22 5 D Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami 
4 23 35 13 L Davčna številka zavezanca (levo poravnana in dopolnjena 

s presledki) 
5 36 55 20 L Prvi znaki priimka in imena 
6 56 59           4  Šifra davčnega urada oziroma izpostave pristojnega 

davčnega urada, kjer ima delavec stalno oziroma začasno 
bivališče (glej 2.2.2.4.) 

7 60 61 2 L Oznaka vrste osebnega prejemka in dohodka (glej 
2.2.2.5.) 

8 62 73 12 * Bruto znesek 
9 74 85 12 * Normirani odhodki oziroma stroški in zmanjšanje osnove

10 86 97 12 * Znesek akontacije dohodnine, plačan v RS 
11 98 109 12 * Znesek akontacije dohodnine, plačan v tujini 
12 110 121 12 * Prispevki za socialno varnost  
13 122 133 12 * Samoprispevek (neobvezni podatek) 

* V prvih enajst znakov polja zneska se vpiše celi del zneska desno poravnano v tolarjih brez stotinov, 
samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen.  
 
Podatke enega vira osebnih prejemkov oziroma dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da 
je v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih virov, potrebno izpolniti ustrezno število zapisov, 
razen če ni s to odredbo drugače določeno. 
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2.2.2.2.     Tabelarični prikaz zbirnih podatkov za vse vire dohodnine, razen za vir 41 
 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
Dolžina 

Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo osebne 
prejemke in dohodke ter obveznosti 

2 3 17 15 L Davčna številka izplačevalca (levo poravnana in 
dopolnjena s presledki) 

3 18 22 5 D Zaporedna številka zapisa – nadaljuje se oštevilčenje 
predhodnih zapisov 

4 23 35 13 L Prazno 
5 36 55 20 L Prazno 
6 56 59 4  Prazno 
7 60 61 2 L Oznaka vrste osebnega prejemka in dohodka  
8 62 73 12 * Vsota bruto zneskov 
9 74 85 12 * Vsota priznanih normiranih odhodkov oziroma stroškov in 

zmanjšanj osnov 
10 86 97 12 * Vsota zneskov akontacij dohodnine, plačanih v RS 
11 98 109 12 * Vsota zneskov akontacij dohodnine, plačanih v tujini 
12 110 121 12 * Vsota prispevkov za socialno varnost  
13 122 133 12 * Vsota samoprispevkov 

 
Sumarni zapis mora obstojati v okviru vsakega izplačevalca za vsako vrsto osebnega prejemka 
oziroma dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih. 

 
2.2.2.3.  Obrazec Povzetek obračuna osebnih prejemkov oziroma dohodkov ter obveznosti za vse vire 

dohodnine,  razen za vir 41: 
 
 
 Datum izpisa: ___ /____/____
 
Naziv  izplačevalca:  _____________________________                    Davčna številka izplačevalca:  ________ 
Naslov izplačevalca: _____________________________                    Matična številka izplačevalca:  ________ 
 
Povzetek obračuna osebnih prejemkov oziroma dohodkov, izplačanih v obdobju od  1. 1. do 31. 12. 2002 v tolarjih brez 
stotinov 

Vrsta os. 
prejem. 
oziroma  
dohodka 

Akontacija 
dohodnine Zap.

št. 
Davčna 
številka 

Priimek in 
ime (prvih 
20 znakov) 

Šifra DU 
oziroma  

izpostave 
biv. 

Oznaka opis 

Znesek 

Normirani  
odhodki 
oziroma 
stroški in 

zmanjšanje 
osnove v RS v tujini 

Prispevki za 
socialno 
varnost  

Samopri-
spevek 

3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 11 12 
 
 
 
 

           

 
 
 
 

XXXXX SKUPAJ * xxx         

* seštevek za vsako vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka  
 
Oblika in način obrazca sta določena tako, da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z 
zaporedno številko je potrebno opremiti tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor 
vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi 
odgovorna oseba izplačevalca. 
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2.2.2.4. Šifre davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov: 
 
1101 Ajdovščina 
0302 Brežice 
0403 Celje 
0804 Cerknica 
1205 Črnomelj 
0806 Domžale 
0907 Dravograd 
0809 Grosuplje 
1510 Hrastnik 
1111 Idrija 
0613 Izola 
0714 Jesenice 
0815 Kamnik 
0516 Kočevje 
0617 Koper 
0718 Kranj 
0319 Krško 
0420 Laško 

0921 Lenart 
0823 Litija 
0824 Ljubljana-Bežigrad 
0825 Ljubljana-Center 
0826 Ljubljana-Moste-Polje
0827 Ljubljana-Šiška 
0828 Ljubljana-Vič-Rudnik 
0830 Logatec 
0964 Maribor 
1234 Metlika 
1635 Mozirje 
1036 Murska Sobota 
1137 Nova Gorica 
1238 Novo mesto 
0640 Lucija 
1341 Postojna 
1442 Ptuj 

0943 Radlje ob Dravi 
0744 Radovljica 
0945 Ravne na Koroškem
0546 Ribnica 
0347 Sevnica 
0648 Sežana 
0949 Slovenj Gradec 
0950 Slovenska Bistrica 
0451 Slovenske Konjice 
0452 Šentjur pri Celju 
0753 Škofja Loka 
0454 Šmarje pri Jelšah 
1155 Tolmin 
1257 Trebnje 
0758 Tržič 
1659 Velenje 
0860 Vrhnika 
0462 Žalec 
 

 
 

2.2.2.5.    Tabela vrst osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti prikazuje vrste osebnih prejemkov in 
dohodkov ter obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto 
osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti. 
 
V posamezni vrstici  individualnih zapisov se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora 
biti polje davčna številka prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste osebnega prejemka in 
dohodka  ter obveznosti. 
 

Vsebina polj zapisa 

Akontacija 
dohodnine 

Vrsta osebnega prejemka oziroma dohodka 
 

(oznaka opisa) Znesek 

Normirani  
odhodki 
oziroma 
stroški in 

zmanjšanje 
osnove 

v RS v tujini 

Prispevki 
za socialno 

varnost 

Samo- 
prispevek 

7 8 9 10a 10b 11 12 

  9 premije prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki jih plačuje 
delodajalec po ZPIZ-1 

Y  Y  Y  

10 plače, nadomestilo plače in povračila 
stroškov 

x  Y Y y y 

11 stimulacije in  bonitete x      

12 regres x  y  y y 

13 odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade 
in enkratne solidarnostne pomoči ter drugi 
prejemki iz delovnega razmerja 

x  y  y  

15 nadomestilo, izplačano pri drugih 
izplačevalcih, in veteranski dodatek 

x  y  y y 

16 drugi prejemki, vključno z nagradami in 
podobnimi prejemki 

x  y y   

19 prejemki, doseženi z opravljanjem storitev 
in poslov po pogodbah in na drugih  
podlagah 

x y y y  y 

20 prejemki učencev in študentov x y y    

34 dobiček, dosežen pri pravnih osebah in 
zasebnikih (53. čl. ZD) 

x y y y  y 

35 dobiček, dosežen pri pravnih osebah in 
zasebnikih (54. čl. ZD) 

x y y   y 
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51 dohodek, dosežen z udeležbo pri dobičku 
v RS (razen osebnih družb) 

x  y   y 

52 dohodek, dosežen z udeležbo pri dobičku 
osebnih družb v RS 

x  y   y 

54 obresti na posojila nad revalorizacijskimi 
obrestmi 

x  y y  y 

55 dohodki, doseženi z oddajanjem v najem 
pravnim osebam in zasebnikom 

x y y y  y 

61 dohodki iz avtorskih pravic x y y y  y 

62 dohodki iz izumov, znakov razlikovanja in 
tehničnih izboljšav 

x y y y  y 

 
Pomen znakov v tabeli: 
x   -  podatek je obvezen 
y    -  podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima vrednost 0 
prazno            -  podatek je prepovedan 
 
Opomba:  

Pod oznako 09 se vpišejo podatki o plačanih premijah za PDPZ, davku od osebnih prejemkov ter  prispevkih za 
socialno varnost. 

 
V primeru, da je delodajalec plačal za zaposlenega delavca premije PDPZ v višini, ki presega znesek, 
ki se   prizna kot davčna olajšava skladno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-1), se v  stolpec 8 vpiše znesek premij, ki presega z ZPIZ-1 določeno višino premij, ki se prizna 
kot davčna olajšava,   v stolpec 10a se vpiše davek, ki je bil obračunan od zneska iz stolpca 8, ter v 
stolpec 11 prispevki za socialno   varnost, ki so bili obračunani od zneska iz stolpca 8. 
 
Če je delodajalec plačal za delavca premije PDPZ do višine, ki se po ZPIZ-1 še prizna kot davčna 
olajšava, niso pa bili izpolnjeni  zakonski pogoji za priznavanje davčnih olajšav, se izpolni samo stolpec 
11, v katerega se vpiše   od celotnega zneska plačanih premij delodajalca obračunane prispevke za 
socialno varnost.  
 
Če je znesek plačanih premij delodajalca presegel znesek premij, ki bi se ob izpolnjevanju pogojev iz 
ZPIZ-1 sicer še priznal kot davčna olajšava, niso pa bili izpolnjeni  zakonski pogoji za priznavanje 
davčnih olajšav, se plačane premije nad tem zneskom vpišejo v stolpec 8, v stolpec 10a   se vpiše 
davek, ki je bil obračunan od zneska iz stolpca 8, v stolpec 11 pa prispevki za socialno varnost, ki so 
bili obračunani od celotnega zneska plačanih premij.  
 
 

Pod oznako 10 
Za zavezanca, napotenega na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v RS, se v 
vsakem primeru pošljejo podatki o bruto plači, ki bi jo prejel za enaka dela v RS, če z  državo, v katero 
je napoten, ni sklenjen sporazum (pogodba) o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in 
premoženja. 
 
V primeru, da je sporazum (pogodba) s tako državo sklenjen, se upoštevajo določbe sporazuma 
(pogodbe).  Če je s sporazumom določeno, da se plača delavca obdavči v celoti v tuji državi ter oprosti 
plačila davka v  RS (npr. Nemčija, Italija), se ta podatek ne pošlje. Kadar je po sporazumu (pogodbi) 
zavezanec   kljub obdavčitvi plače v tujini dolžan napovedati plačo tudi v RS, se pošlje podatek o plači, 
ki bi  jo prejel za enako delo v RS, ter  podatek o davku, plačanem v tujini (npr. Avstrija, Švica, Rusija).
  
 
Izplačevalci, ki so že med letom poračunavali razliko med v tujini in v RS plačanim davkom, vpišejo 
morebitni poračun davka v stolpec 10a. 
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Pod oznako 13 
Za zavezanca, ki je prejel jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitvi ali solidarnostno pomoč v višini, 
ki je  presegla znesek, določen z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, 
ki se pri  ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 
7/95, 5/98 in 50/01), se pod oznako jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali solidarnostne 
pomoči vpiše le razlika prejemka  nad višino, določeno z omenjeno uredbo. 
 

Pod oznako 16 se vpišejo tudi podatki o izplačani odkupni vrednosti, ki jo izplača izvajalec pokojninskega načrta, 
ter podatki o obračunanem davku. 
 
2.2.2.6.   Izgled obvestila o celoletnih osebnih prejemkih in dohodkih ter obveznostih, ki ga mora delavcu oziroma 

prejemniku osebnega prejemka oziroma dohodka obvezno izročiti izplačevalec osebnih prejemkov 
oziroma dohodkov: 
 

 
 Datum izpisa: __ /__ /__ 
 Naziv  izplačevalca  _____________________________ 
                                                                                           Naslov izplačevalca: _____________________________   
Povzetek obračuna osebnih prejemkov oziroma dohodkov, izplačanih v obdobju od  1. 1. do  31. 12. 2002 za osebo:       
Davčna številka:  _________________  Priimek in ime:  _________________________________ 
Šifra izp. Bivanja: _________                                            Naslov:  _______________________________________   
 v tolarjih brez stotinov 

Vrsta os. 
prejemka 
oziroma 
dohodka 

Akontacija 
dohodnine 

 Datum 
plačila 
davka 

oznaka in opis  

Znesek 

Normirani   
odhodki 

oziroma stroški 
in zmanjšanje 

osnove v  RS v tujini 

Prispevki za 
socialno 
varnost 

Samoprispe-
vek 

 7 8 9 10a 10b 11 12 

 

 

 

        

XXXXX  SKUPAJ* 

. 

. 

      

 SKUPAJ**       

  * Seštevek za vsako vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka. 
  ** Seštevek vseh osebnih prejemkov in dohodkov. 

 
Opomba: V to tabelo se obvezno vpiše oznaka vrste osebnega prejemka in dohodka (dvomestna 
števila) iz tabele pod točko 2.2.2.5. 
 
Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih izplačevalec posreduje davčnemu organu. 
 
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega  v RS, se  
izpišejo podatki  o  akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno  z navodilom  pod  opombo pri  
točki  2.2.2.5. te odredbe. V tabeli 2.2.2.7 in  2.2.2.8. oziroma obrazcu 2.2.2.9. se dodatno vpišejo  
podatki samo za delavce, napotene na delo  v tujino  na podlagi  delovnega  razmerja, sklenjenega  v 
RS,  ki  jim  je davek obračunan ter odtegnjen od plače v tujini. 
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2.2.2.7.   Tabelarični prikaz individualnih podatkov  za  delavce, napotene na delo v tujino na podlagi delovnega   
  razmerja, sklenjenega v RS 

 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
Dolžina 

Porav-
nava 

 
Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
podatke za  delavce, napotene na delo v tujino na podlagi 
delovnega razmerja, sklenjenega v RS 

2 3 17 15 L Davčna številka izplačevalca (levo poravnana in 
dopolnjena s presledki) 

3 18 22 5 D Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami 
4 23 35 13 L Davčna številka zavezanca (levo poravnana in dopolnjena 

s presledki) 
5 36 55 20 L Prvi znaki priimka in imena 
6 56 58 3  Šifra države** 
7 59 70 12 * Osnova, od katere je obračunan ter odtegnjen davek od 

plače v tujini *** 
8 71 82 12 * Bruto znesek plače, ki bi jo delavec, napoten na delo v 

tujino, v istem obdobju za enaka dela prejel  v RS 
9 83 94 12 * Znesek davka, plačanega v tujini*** 

 
* V prvih enajst znakov polja zneska se vpiše celi del zneska desno poravnano v tolarjih brez stotinov, 
samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen.  
**  Za šifro države se uporabi standard SIST ISO3166, objavljen v sporočilih Slovenskega inštituta za 
standardizacijo.  
*** Podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima vrednost 0, če izplačevalec s podatkom ne 
razpolaga. 
 

 
2.2.2.8.    Tabelarični prikaz zbirnih podatkov za  delavce, napotene na delo v tujino na podlagi delovnega           

razmerja, sklenjenega v RS 
 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
Dolžina 

Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
podatke za  delavce, napotene na delo v tujino na podlagi 
delovnega razmerja, sklenjenega v RS 

2 3 17 15 L Davčna številka izplačevalca (levo poravnana in 
dopolnjena s presledki) 

3 18 22 5 D Zaporedna številka zapisa – nadaljuje se oštevilčenje 
predhodnih zapisov 

4 23 35 13 L Prazno 
5 36 55 20 L Prazno 
6 56 58 3  Prazno 
7 59 70 12 * Vsota osnov, od katerih je obračunan ter odtegnjen davek 

od plače v tujini  
8 71 82 12 * Vsota bruto zneskov plače, ki bi jo delavec, napoten na 

delo v tujino, v istem obdobju za enaka dela prejel  v RS
9 83 94 12 * Vsota zneskov davka, plačanega v tujini 
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2.2.2.9.    Izgled obrazca za prikaz podatkov za  delavce, napotene na delo v tujino na podlagi delovnega  
                 razmerja, sklenjenega v RS 
 

 
                                                                                                                Datum izpisa: ___ /___/___
 
Naziv  izplačevalca:  ______________________           Davčna številka izplačevalca:____________ 
Naslov izplačevalca: ______________________          Matična številka izplačevalca:____________ 
 
Podatki o delavcih, napotenih na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v RS, v 
obdobju od  1. 1. do 31. 12. 2002  

Zap.
št. 

Davčna 
številka 

Priimek in ime 
(prvih 20 znakov) 

Šifra 
države** 

Osnova, od katere 
je obračunan ter 

odtegnjen davek od 
plače v tujini  

Znesek plače za 
isto obdobje za 

enaka dela v RS 

Znesek davka, 
plačanega v tujini 

3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 

      

 
 
 
 

XXXXX SKUPAJ * xxx    

                * Seštevek za vsako vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka. 
** Za šifro države se uporabi standard SIST ISO3166, objavljen v Sporočilih Slovenskega inštituta za   
  standardizacijo. 

 
Oblika in način obrazca sta določena tako, da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik.    
Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba izplačevalca. 
 

2.3.        Kontrolni podatki za vir 41 - dobiček iz kapitala, dosežen s prodajo vrednostnih papirjev in drugih 
deležev v kapitalu. 
 

2.3.1.         Kontrolne podatke za vir 41 so dolžni posredovati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in 
druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev oziroma drugih deležev v 
kapitalu, in sicer za vse prenose imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu razen 
tistih, kjer je bil pravni temelj sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo; sodna odločba 
(sklep o sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi). 
 
Pri statusnih preoblikovanjih družb (združitve in delitve) so kontrolne podatke za vir 41 o opravljeni  
zamenjavi kapitala (vrednostnih papirjev oziroma drugih deležev v kapitalu) dolžne posredovati nove  
oziroma prevzemne družbe.  
 

2.3.2.      Poslani podatki morajo vsebovati vse prenose imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v 
kapitalu posamezne fizične osebe v obdobju med 1. 1. in 31. 12. 2002. 
 

2.3.3.       Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov. 
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2.3.3.1.    Tabelarični prikaz individualnih podatkov - vir 41 
 

Pozicija Zap. št. 
od do 

Dolži-
na 

Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2  Zadnji dve številki letnice  leta, za katero se navajajo 
prenosi imetništva vrednostih papirjev oziroma izplačila 
drugih deležev v kapitalu 

2 3 17 15 L Davčna številka izplačevalca (levo poravnana in 
dopolnjena s presledki)  

3 18 23 6 D Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami 
4 24 36 13 L Davčna številka zavezanca (levo poravnana in dopolnjena 

s presledki) 
5 37 56 20 L Prvi znaki priimka in imena 
6 57 58 2  Oznaka dohodka (41) 
7 59 60 2  Vrsta kapitala; dovoljene vrednosti:  

01 – vrednostni papir 
02 – delež v kapitalu 
03 – točke vzajemnega sklada 

8 61 65 5 L  Vrsta vrednostnega papirja – koda 
9 66 83 18 L Prvi znaki naziva pravne osebe izdajatelja, če gre za 

vrednostne papirje, ki niso predmet organiziranega trga 
oziroma izplačevalca drugih deležev v kapitalu oziroma 
vpiše se opis prenosa imetništva (npr. prodaja, posoja) iz 
drugih pravnih poslov sklenjenih na organiziranem in 
neorganiziranem trgu 

10 84 91 8  Datum pridobitve vrednostnega papirja oziroma drugih 
deležev v kapitalu (LLLLMMDD: leto, mesec, dan) 

11 92 101 10 D Količina nabavljenega vrednostnega papirja 
12 102 113 12 D Nabavna cena -znesek v stotinih brez predznaka 
13 114 121 8  Datum prodaje vrednostnega papirja oziroma drugih 

deležev v kapitalu (LLLLMMDD: leto, mesec, dan) 
14 122 131 10 D Količina prodanega vrednostnega papirja 
15 132 143 12 D Prodajna cena - znesek v stotinih brez predznaka 

 
2.3.3.2.    Tabelarični prikaz zbirnih podatkov - vir 41 

Pozicija Zap. št. 
od do 

Dolži-
na 

Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2   Zadnji dve številki letnice  leta, za katero se navajajo 
prenosi imetništva  vrednostih papirjev oziroma izplačila 
drugih deležev v kapitalu 

2 3 17 15  Davčna številka izplačevalca (levo poravnana in 
dopolnjena s presledki) 

3 18 23 6 D Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami - nadaljuje 
se oštevilčenje predhodnih zapisov 

4 24 36 13  Prazno 
5 37 56 20  Prazno 
6 57 58 2  Oznaka dohodka (41) 
7 59 60 2   Prazno 
8 61 65 5   Prazno 
9 66 83 18  Prazno 

10 84 91 8  Prazno 
11 92 101 10 D Vsota količin nabavljenega vrednostnega papirja iz vseh 

zapisov 
12 102 113 12 D Vsota zneskov nabavne cene iz vseh zapisov 
13 114 121 8  Prazno 
14 122 131 10 D Vsota količin prodanega vrednostnega papirja iz vseh 

zapisov 
15 132 143 12 D Vsota zneskov prodajne cene iz vseh zapisov 
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2.3.3.3.    Tabelarični prikaz zahtev za individualne podatke - vir 41 
 
 

Pozicija Vrsta kapitala 
Zap. št. 

od do 
Dolži-

na 
Porav-
nava Vse

vrednostni 
papir 

delež v kapitalu vzajemni sklad 

1 1 2 2  X    
2 3 17 15  X    
3 18 23 6 D X    
4 24 36 13 L X    
5 37 56 20 L X    
6 57 58 2  X    
7 59 60 2  X    
8 61 65 5 L  X Y Y 
9 66 83 18 L X    

10 84 91 8  Y    
11 92 101 10 D  Y 

Deset celih 
mest 

 Y 
Šest celih in štiri 
decimalna 
mesta 

12 102 113 12 D Y Cena za eno 
delnico 

Cena deleža Cena za eno 
točko 

13 114 121 8  Y    
14 122 131 10 D Y Deset celih 

mest 
Šest celih in štiri 
decimalna 
mesta 

Šest celih in štiri 
decimalna 
mesta 

15 132 143 12 D  Y 
Cena za eno 
delnico 

Y 
Cena 
prodanega dela 
deleža 

X 
Cena za eno 
točko 

 
Pomen znakov v tabeli: 
X   - podatek je obvezen 
Y   - podatek je potreben, vendar se dopušča, da ima vrednost 0 oziroma prazno 
Prazno           - podatek je prepovedan 
 

2.4.         Kontrolni podatki o vplačanih premijah PDPZ po pokojninskih načrtih iz 297. člena ZPIZ-1. 
 

2.4.1.      Kontrolni podatki o vplačanih premijah PDPZ na  osebne račune zavarovancev. 
 

2.4.1.1.    Kontrolne podatke o vplačanih premijah PDPZ so dolžni  posredovati vsi izvajalci pokojninskih načrtov   
               (upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice, ki zbirajo  premije       
               PDPZ in  vodijo osebne račune zavarovancev). 

 
2.4.1.2.    Poslani podatki morajo vsebovati podatke o vplačanih premijah PDPZ po posameznih pokojninskih      

načrtih individualnega in kolektivnega  zavarovanja na osebnih računih zavarovancev v obdobju od     
1. 1. do 31. 12. 2002. Če je premijo PDPZ vplačeval delno ali v celoti delodajalec, mora izvajalec          
pokojninskega načrta ločeno posredovati tudi podatke  o  premijah, ki jih je vplačal delodajalec.  
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2.4.1.3.    Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov  
 
2.4.1.3.1. Tabelarični prikaz individualnih podatkov o vplačanih PDPZ na osebnih računih zavarovancev  

 
 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
Dolžina 

Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo 
podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 

2 3 10 8 L Davčna številka izvajalca 
3 11 17 7 D Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami 
4 18 25 8 L Davčna številka zavarovanca  
5 26 45 20 L Prvi znaki priimka in imena zavarovanca 
6 46 46 1 L Način plačila premije; dovoljene vrednosti: 

1  -  mesečno 
2  -  polletno 
3 -   letno 

7 47 54 8 L Datum vstopa zavarovanca v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje v obliki LLLLMMDD *  

8 55 62 8 L Datum vplačila premije prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja zavarovanca v obliki 
LLLLMMDD   

9 63 72 10   D** Znesek vplačane premije prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja zavarovanca  

10 73 80 8 L Davčna številka delodajalca  
11 81 100 20 L Prvi znaki naziva delodajalca 
12 101 101 1 L Način plačila premije; dovoljene vrednosti: 

1  -  mesečno 
2  -  polletno 
3 -   letno 

13 102 109 8 L Datum vstopa delodajalca v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje v obliki LLLLMMDD *  

14 110 117 8 L Datum vplačila premije prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja delodajalca v obliki 
LLLLMMDD  

15 118 127 10   D** Znesek vplačane premije prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja delodajalca  

16 128 135 8 L Datum izstopa zavarovanca iz prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanje v obliki LLLLMMDD 

17 136 143 8 L Datum izstopa delodajalca iz prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v obliki LLLLMMDD 

                    *      Datum, ko začnejo teči pravice zavarovanca iz PDPZ. 
                **      Znesek se vpiše v SIT brez stotinov z vodilnimi ničlami. 
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2.4.1.3.2. Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o vplačanih premijah PDPZ na osebnih računih zavarovancev po 
posameznem pokojninskem načrtu. Za vsakega delodajalca mora biti na koncu podatkov dodan po en 
zbirni zapis. Poleg zbirnih podatkov se v zbirnem zapisu nahaja še oznaka pokojninskega načrta, 
številka posebnega denarnega računa in davčna številka delodajalca, na katerega se nanaša zbirni 
zapis. 
 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
Dolžina 

Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo 
podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 

2 3 10 8 L Davčna številka izvajalca 
3 11 17 7 D Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje 

se oštevilčenje predhodnih zapisov. 
4 

5 

6 

7 

8 

18 62 45 L Oznaka pokojninskega načrta 

9 63 72 10   D** Vsota zneskov vplačanih premij prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja zavarovanca  

10 73 80 8 L Davčna številka delodajalca 
11 

12 

13 

14 

81 117 37 L Številka posebnega denarnega računa 

15 118 127 10   D** Vsota zneskov vplačanih premij prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja delodajalcev (delodajalca)  

16 128 135 8 - Prazno 
17 136 143 8 - Prazno 

 ** Znesek se vpiše v SIT brez stotinov z vodilnimi ničlami. 
 

2.4.2.     Kontrolni podatki o vplačanih premijah PDPZ po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja. 
 

2.4.2.1.   Kontrolne podatke o vplačanih premijah PDPZ po  pokojninskem  načrtu kolektivnega zavarovanja so     
              dolžni posredovati vsi delodajalci, ki v korist zaposlenih delno  ali v celoti vplačujejo premije PDPZ. 

 
2.4.2.2.   Poslani podatki morajo vsebovati podatke o vplačanih premijah PDPZ, ki jih je vplačal delodajalec v        
            korist zaposlenih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2002.  

 
               Za isto obdobje morajo biti poslani tudi podatki o višini obračunanih prispevkov za obvezno pokojninsko 
               in invalidsko zavarovanje za zavarovanca (15,50% prispevek delavca in 8,85% delodajalca, skupaj         
               24,35% od osnove za obračun obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). 
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2.4.2.3.     Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov.  
 

2.4.2.3.1. Tabelarični prikaz individualnih podatkov o vplačanih premijah PDPZ po  pokojninskem  načrtu               
                kolektivnega zavarovanja, ki jih financira delodajalec (VIRPN2). 

 
 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
Dolžina 

Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo 
podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 

2 3 10  8 L Davčna številka delodajalca 
3 11 17 7 D Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami 
4 18 37 20 L Prvi znaki naziva delodajalca 
5 38 38 1 L Način plačila premije; dovoljene vrednosti: 

1  -  mesečno 
2  -  polletno 
3 -   letno 

6 39 46 8 L Datum vstopa zavarovanca v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje (LLLLMMDD)*  

7 47 54 8 L Davčna številka zavarovanca – zaposlenega 
8 55 74 20 L Prvi znaki priimka in imena zavarovanca – zaposlenega 
9 75 82 8 L Datum vplačila premije prostovoljnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja delodajalca (LLLLMMDD) 
10 83 92 10   D** Znesek vplačane premije prostovoljnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja delodajalca  
11 93 102 10   D** Letni znesek obračunanih prispevkov za obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca 
(15,5% + 8,85%)  

12 103 110 8 L Datum izstopa zavarovanca iz prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v obliki LLLLMMDD 

13 111 118 8 L Datum izstopa delodajalca iz prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v obliki LLLLMMDD 

 
                   * Datum, ko začnejo teči pravice zavarovanca iz PDPZ. 
  **  Znesek se vpiše v SIT brez stotinov z vodilnimi ničlami. 
 
2.4.2.3.2.   Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o premijah PDPZ, po  pokojninskem  načrtu kolektivnega             

zavarovanja, ki jih je vplačal delodajalec. Poleg zbirnih podatkov se v zbirnem zapisu nahaja še       
oznaka pokojninskega načrta in številka posebnega denarnega računa. 

 
 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
Dolžina 

Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo 
podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 

2 3 10 8 L Davčna številka delodajalca 
3 11 17           7 D Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje 

se oštevilčenje predhodnih zapisov 
4 

5 

6 

18 46 29 L Oznaka pokojninskega načrta 
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7 

8 

47 74 28 L Številka posebnega denarnega računa 

9 75 82 8 D Povprečno mesečno število zaposlenih pri delodajalcu v 
obdobju koledarskega leta* 

10 83 92 10 ** Vsota zneskov vplačanih premij prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja delodajalca  

11 93 102 10 ** Vsota zneskov obračunanih prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca 

12 103 110 8 L Povprečno mesečno število zaposlenih pri delodajalcu v 
obdobju koledarskega leta vključenih v prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje*** 

13 111 118 8 L Prazno 

* Povprečno mesečno število zaposlenih pri delodajalcu v obdobju koledarskega leta se izračuna kot 
povprečje stanj (aritmetična sredina) števila zaposlenih na zadnji dan v mesecu. V število zaposlenih se 
ne vštevajo osebe, ki se v skladu s 3. odstavkom 293. člena ZPIZ-1 ne morejo vključiti v kolektivno 
zavarovanje. 

 **  Znesek se vpiše v SIT brez stotinov z vodilnimi ničlami. 
*** Povprečno mesečno število zaposlenih pri delodajalcu v obdobju koledarskega leta, vključenih v 
PDPZ, se izračuna kot povprečje stanj (aritmetična sredina) števila zaposlenih  vključenih v PDPZ na 
zadnji dan v mesecu. 

 
2.4.2.3.3.  Izgled obrazca za prikaz individualnih podatkov o vplačanih premijah PDPZ po  pokojninskem  načrtu   
                 kolektivnega zavarovanja, ki jih financira delodajalec (VIRPN2). 
 

 
 
                                          Datum izpisa: ___ /___/____ 
 
Naziv  delodajalca:  _______________________________________________  Davčna številka delodajalca:  ________ 
Naslov delodajalca: _______________________________________________   Matična številka delodajalca: __________ 
Oznaka pokojninskega načrta: _________________________________            
Številka posebnega denarnega računa izvajalca pokojninskega načrta: ______________________________________ 
                                                                                                      
Povzetek vplačanih premij PDPZ za zavarovanca po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja, ki ga je financiral 
delodajalec v obdobju od  1.1.  do  31.12. 2002  

                                           v tolarjih brez stotinov 

Zap. 
št. 

Način 
plačila 
premije 

Datum 
vstopa za-
varovanc  
 v PDPZ* 

Davčna  
številka 
zavarovanca 

Priimek  
in ime  
zavarovan-
ca (prvih 20 
znakov) 

Datum 
plačila 
premije 

Znesek 
vplačane 
premije 

Letni znesek  
obračunanih   
prispevkov za  
obvezno  
pokojninsko  
in invalidsko  
zavarovanje 
za 
zavarovanca 
 

Datum 
izstopa 
zavarovanca  
iz PDPZ 

Datum 
izstopa 
delodajalca 
iz PDPZ 

          
 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ** **   

 *    Datum, ko začnejo teči pravice zavarovanca iz PDPZ. 
**  Seštevek vseh zneskov vplačanih premij in seštevek obračunanih obveznih prispevkov iz 
predhodnih vrstic. 
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5357. Pravilnik o merilih za financiranje programskih
vsebin radijskih ali televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega ali
študentskega programa

Na podlagi petega odstavka 82. člena zakona o medi-
jih (Uradni list RS, št. 35/01, v nadaljnjem besedilu: ZMed)
izdaja ministrica za kulturo

P R A V I L N I K
o merilih za financiranje programskih vsebin

radijskih ali televizijskih programov s statusom
lokalnega, regionalnega ali študentskega

programa

1. člen
Ta pravilnik določa merila za opredelitev in financiranje

programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s sta-
tusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa.

2. člen
Izbrane programske vsebine bodo financirane iz treh

odstotkov letne vrednosti vseh zbranih sredstev iz RTV pri-
spevka.

Letna vrednost vseh zbranih sredstev iz RTV prispevka
je enaka vsoti vseh zbranih prispevkov, ki jih je RTV Sloveni-
ja zbrala v preteklem letu, ter sredstev iz naslova RTV pri-
spevka, ki so bila v preteklem letu izterjana skupaj z obres-
tmi. To vrednost ugotovi RTV Slovenija na podlagi sprejete-
ga zaključnega računa za preteklo leto.

Dodeljena sredstva se lahko porabijo samo za pokriva-
nje stroškov izdelave programskih radijskih ali televizijskih
vsebin.

3. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki

ga izvaja ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
skladno z določbami zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, v nadaljnjem bese-
dilu: ZUJIK).

Javni razpis se izvede enkrat letno.

4. člen
Na javni razpis za financiranje ustvarjanja programskih

vsebin se lahko prijavijo izdajatelji radijskih ali televizijskih
programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študent-
skega programa.

5. člen
Besedilo javnega razpisa določi minister, pristojen za

kulturo (v nadaljevanju: minister).
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo organa, ki objavlja razpis,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro pro-

gramskih vsebin, pri katerem bodo financirane tiste pro-
gramske vsebine, ki bodo v postopku izbire ovrednotene
višje,

– navedbo, da višina financiranega deleža ne sme pre-
seči 50 odstotkov celotne izvedbene vrednosti programa,

– merila za izbor programskih vsebin,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– vrednost sredstev, ki so namenjena za financiranje

programskih vsebin,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva

porabljena,
– razpisni rok in rok za odpiranje vlog,

– način pošiljanja in vsebina predlogov,
– razpisno dokumentacijo,
– navedbo uslužbencev ministrstva, pristojnih za daja-

nje informacij v zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu jav-

nega razpisa.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se

lahko objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno.

6. člen
V postopku izbire med predlaganimi programskimi vse-

binami se upoštevajo naslednja merila, ki se točkujejo;
– pomen programskih vsebin za zadovoljevanje infor-

mativnih, izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetni-
ških, kulturnih in drugih potreb lokalnih, regionalnih ali štu-
dentskih javnosti,

– kakovost avtorskega pristopa,
– izvirnost avtorskega pristopa,
– komunikativnost avtorskega pristopa,
– aktualnost avtorskega pristopa,
– pomen programskih vsebin za razvoj slovenske kul-

ture, slovenskega jezika in ohranjanje kulturne dediščine,
– pomen realizacije predlaganih programskih vsebin

za razvoj slovenske medijske krajine.
Programske vsebine bodo izbrane za financiranje na

podlagi zbranega števila točk. Posamezno merilo lahko pri-
nese največ pet točk.

7. člen
Postopek strokovnega ocenjevanja predlaganih pro-

gramskih vsebin vodi strokovna komisija, ki predlaga zavrni-
tev ali izbor programskih vsebin, ki se bodo financirale ter
obrazloži vsebinske razloge, ki so jo pripeljali do predlagane
odločitve.

Petčlansko komisijo imenuje minister na podlagi javne-
ga poziva.

Komisijo sestavljajo strokovnjaki s področja medijev in
avdiovizualne kulture, ki jih ministru predlagajo:

– Svet za radiodifuzijo,
– Kulturna zbornica,
– Društvo novinarjev,
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– ministrstvo.
Predstavnik ministrstva je hkrati tajnik strokovne komi-

sije.
Mandat članov strokovne komisije traja tri leta z mož-

nostjo ponovnega imenovanja.
Vsak od naštetih predlagateljev lahko predlaga največ

tri strokovnjake. Minister nato od vsakega predlagatelja iz-
bere enega kandidata.

8. člen
Konstitutivno sejo komisije skliče tajnik strokovne ko-

misije na predlog ministra.
Člani strokovne komisije na konstitutivni seji z večino

glasov vseh članov izmed sebe izvolijo predsednika in nje-
govega namestnika.

Člani strokovne komisije z večino glasov prisotnih čla-
nov sprejmejo poslovnik. K poslovniku izda soglasje mini-
ster.

Člani strokovne komisije imajo pravico do nagrade za
svoje delo in povračila potnih stroškov v skladu s sklepom o
ustanovitvi strokovne komisije.

Če se v okviru javnega razpisa obravnava vloga vlagate-
lja, na katerega je interesno ali kako drugače vezan član
strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi o
vlogi in se mora vzdržati glasovanja.
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9. člen
Strokovna komisija predloži ministru pisno poročilo o

svojem delu s predlogom izbranih programskih vsebin, ki se
bodo financirale glede na merila iz 6. člena tega pravilnika,
najkasneje 60 dni od dne poteka razpisnega roka.

Podlaga za izdajo odločbe je poročilo iz prejšnjega
odstavka, ki mora vsebovati kratko obrazložitev vsebinskih
razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznih
programskih vsebin.

Pri izdaji odločbe se smiselno uporabi 113. člen
ZUJIK.

Po sklenitvi pogodb med ministrstvom in posameznimi
izvajalci ministrstvo odredi RTV Slovenija izplačilo sredstev iz
drugega odstavka 82. člena ZMed.

10. člen
Za financiranje se lahko uporabijo samo tista izterjana

sredstva od neplačnikov RTV prispevka, za katere je obvez-
nost plačila nastala po začetku veljavnosti ZMed.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-1186/2002
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica za kulturo

5358. Pravilnik o strokovnih komisijah

Na podlagi 21. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ministrica za
kulturo izdaja

P R A V I L N I K
o strokovnih komisijah

1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja strokovne komisije (v na-

daljevanju: komisija) za področja oziroma vidike kulture, nji-
hovo sestavo, trajanje mandata, naloge, način dela in njiho-
vo financiranje.

2. člen
Komisije so zunanja posvetovalna telesa ministra, pri-

stojnega za kulturo (v nadaljevanju: ministra), za posamezno
področje oziroma vidike kulture in so pri svojem delu samo-
stojne.

3. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na podro-

čja oziroma vidike kulture, se imenujejo komisije za:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– intermedijske umetnosti,
– založništvo,
– knjižničarstvo,
– premično kulturno dediščino,
– nepremično kulturno dediščino,
– področje arhivov,
– ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– kulturno dejavnost manjšinskih skupnosti v RS,
– kulturno dejavnost Slovencev po svetu,
– medije in avdiovizualno kulturo in
– obravnavanje vprašanj iz drugega odstavka 4. člena

ZUJIK.
(2) Komisijo sestavlja tri do pet članov, izmed katerih

minister imenuje predsednika.
(3) Mandat članov komisij traja 3 leta. Po preteku man-

data so lahko člani ponovno imenovani.
(4) Komisije iz prvega odstavka tega člena dajejo mne-

nja, pripravljajo predloge aktov in priporočila s področja
zakonskega urejanja, za katero so imenovani in s področja
organizacije javnih služb; obravnavajo vloge, prispele na
neposredne pozive, javne razpise in pozive za financiranje
javnih kulturnih programov in projektov v skladu z ZUJIK in
pravilnikom, ki ureja izvajanje postopkov pozivov in razpisov,
ter druge naloge v skladu s sklepom o imenovanju.

(5) Naloge komisij se podrobneje določijo s sklepom o
imenovanju.

4. člen
Kadar gre za naloge, ki povezujejo več področij oziro-

ma vidikov kulture, se zaradi raznovrstnosti in večjega obse-
ga dela imenujejo občasne komisije za čas izvedbe nalog.

5. člen
(1) Za priznanje pravic iz ZUJIK, štipendiranje in statu-

sa organizacij v javnem interesu se imenuje ena komisija.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz

uglednih strokovnjakov in ima iz vsake kulturne dejavnosti
po enega člana, izmed katerih minister imenuje predsedni-
ka. Član komisije iz 1. točke tega člena je lahko tudi član
komisije iz 3. in 4. člena.

(3) Komisija iz prvega odstavka obravnava vloge za:
– vpis v razvid samozaposlenih v kulturi,
– priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno

zavarovanje samozaposlenih v kulturi,
– dodelitev republiških priznavalnin,
– dodelitev štipendij,
– pridobitev statusa organizacije v javnem interesu
ter predlaga ministru odobritev oziroma zavrnitev.
(4) Poleg navedenih nalog opravlja komisija tudi druge

naloge, določene s sklepom o imenovanju.

6. člen
(1) Član komisije je lahko razrešen pred potekom man-

data, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej (praviloma treh zaporednih),
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in po-

dročnimi kodeksi,
– ne izvršuje svojih nalog oziroma jih ne opravlja stro-

kovno,
– se ugotovi njegova kršitev pri podajanju informacij

javnosti o zadevah, ki jih komisija obravnava in so v pristoj-
nosti odločanja ministra,

– ravna v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo ose-
bnih podatkov,

– kot prosilec kandidira za javna sredstva.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do

izteka mandata komisije imenuje nov član.

7. člen
(1) Strokovno-administrativna dela za posamezno ko-

misijo opravlja pristojni uslužbenec ministrstva (v nadaljeva-
nju: uslužbenec), ki ga s sklepom o imenovanju komisije
določi minister.
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(2) V primeru odsotnosti ali ugotovitve interesne pove-
zanosti uslužbenca s predmetom odločanja, minister imenu-
je njegovega namestnika.

(3) Za komisijo, ki pokriva več področij, lahko minister
imenuje uslužbence za vsako področje posebej.

8. člen
(1) Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje

uslužbenec.
(2) Komisije delujejo v prostorih ministrstva za kulturo.

Izjemoma je lahko seja sklicana tudi izven prostorov mini-
strstva.

(3) Stalne komisije se sestanejo praviloma enkrat na
mesec.

(4) Uslužbenci morajo usklajevati delo tako, da lahko
komisija na eni seji obravnava zadeve iz čim več področij, ki
jih pokriva.

9. člen
(1) Uslužbenec lahko skliče dopisno sejo, ki lahko

poteka tudi v elektronski obliki. Rok za pošiljanje sporočil ne
sme biti krajši od štirih ur in ne daljši od treh dni.

(2) Sklepi dopisne seje začnejo veljati, ko jih podpiše
večina članov komisije.

(3) O dopisni seji se piše zapisnik.

10. člen
(1) Seja mora biti sklicana praviloma najmanj pet dni

pred zasedanjem.
(2) Seje komisije vodi uslužbenec.
(3) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot

polovica njenih članov.
(4) Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh

članov.

11. člen
(1) Član komisije ne sme sodelovati pri odločanju o

zadevah, na katere je interesno vezan.
(2) V primeru dvoma lahko komisija pridobi mnenje

drugih komisij.
(3) Člani komisije in uslužbenci do sprejetja odločitve

ne smejo dajati informacij o zadevah, ki jih obravnavajo in so
v pristojnosti odločanja ministra.

12. člen
Dela komisij se lahko udeleži minister, funkcionar ali

drugi zaposleni na ministrstvu.

13. člen
(1) O delu komisije se vodi zapisnik, ki obsega naj-

manj:
– podatke o udeležbi na seji,
– dnevni red,
– podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se

je razpravljalo,
– sklepe, ki so bili na seji sprejeti.
(2) Vsak član ima pravico podati na zapisnik ločeno

mnenje.
(3) Zapisnik vodi uslužbenec, izjemoma ga lahko vodi

kdo drug. V primeru, da se seje udeležita dva ali več uslu-
žbencev, se na začetku seje določi, kateri bo vodil zapisnik.

(4) Zapisnik podpišejo člani in uslužbenec.

14. člen
(1) Člani komisije imajo pravico do nagrade.
(2) Izvedenska mnenja članov se vrednotijo kot avtor-

sko delo.

(3) Minister vsako leto s sklepom določi okvirne hono-
rarje za predsednike in za člane komisij.

(4) Člani komisij, ki so zaposleni v državni upravi in
katerim delo v komisijah predstavlja del njihovih rednih de-
lovnih nalog, niso upravičeni do nagrade.

(5) Uslužbenec v skladu s sklepom iz tretjega odstavka
tega člena pripravi predlog o višini honorarjev, ga preda
ministru v soglasje in na njegovi podlagi pripravi pogodbe s
člani komisije.

15. člen
(1) Člani komisij svoje delo izkažejo s strokovnimi

mnenji, predlogi aktov, priporočili, obrazložitvami in ute-
meljitvami.

(2) Podlaga za izplačilo honorarjev članom komisij so
sklenjene pogodbe, predloženi dokumenti iz prejšnjega od-
stavka in (so)podpisano delno ali zaključno poročilo o oprav-
ljenem delu.

16. člen
Komisije, imenovane na podlagi zakona o uresničevanju

javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)
ter na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov, opravljajo
svoje naloge do imenovanja komisij po tem pravilniku.

17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 021-11/2002
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica za kulturo

5359. Količnik povišanja plač zaposlenih v Republiki
Sloveniji po splošni kolektivni pogodbi za
gospodarske dejavnosti in po kolektivnih
pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti
od vključno meseca decembra 2002 dalje

Na podlagi 7. člena zakona o izvajanju dogovora o
politiki plač za obdobje 2002-2004 (Uradni list RS, št.
59/02) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

K O L I Č N I K
povišanja plač zaposlenih v Republiki Sloveniji po

splošni kolektivni pogodbi za gospodarske
dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na

področju gospodarskih dejavnosti od vključno
meseca decembra 2002 dalje

Količnik povišanja izhodiščnih plač zaposlenih v Repu-
bliki Sloveniji po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske
dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospo-
darskih dejavnosti od vključno meseca decembra 2002
dalje je 1,02.

Št. 663-02-001/02-051
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.
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5360. Minimalna plača za mesec december 2002

Na podlagi 7. člena zakona o izvajanju dogovora o
politiki plač za obdobje 2002-2004 (Uradni list RS, št.
59/02) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

M I N I M A L N O   P L A Č O
za mesec december 2002

Minimalna plača za mesec december 2002 in nadalj-
nje mesece do naslednje uskladitve je 103.643 SIT.

Št. 663-02-001/02-052
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

5361. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove
“Fundacije Tavčarjev dvor, ustanova”

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja na
podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 60/95)

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi ustanove “Fundacije

Tavčarjev dvor, ustanova”
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja sogla-

sje k aktu o ustanovitvi ustanove “Fundacije Tavčarjev dvor,
ustanove”, s katerim so ustanovitelji:

– Jožef Jeraj, Ulica v Kokovšek 41, Ljubljana,
– Jakob Presečnik, Podvrh 31, Mozirje,
– Vida Orlović, Spodnja Rečica 69, Spodnja Rečica,
– Anton Turnšek, Na Pristavi 25, Laško,
– Anton Fuerst, Rečica ob Savinji 54, Rečica ob Savinji,
– Ivan Dolinčar, Avčinova ulica 6, Ljubljana,
– Anton Dolenc, Hotomirova ulica 8, Ljubljana,
– Jožef Kramer, Varpolje 54, Mozirje,
ustanovili “Fundacijo Tavčarjev dvor, ustanovo”, s se-

dežem v Rečici ob Savinji, Rečica 54, o čemer je notarka
Erika Braniselj iz Škofje Loke, Kapucinski trg 8, izdala notar-
ski zapis, Opr. št. SV 26/2002-01 z dne 12. 1. 2002.

Št. 028-10/2002
Ljubljana, dne 5. marca 2002.

Ministrica
za kulturo

Andreja Rihter l. r.

BANKA SLOVENIJE

5362. Sklep o spremembi sklepa o vodenju računov
pri Banki Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) v
zvezi s prvim in drugim odstavkom 4. člena zakona o plačil-
nem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 75/02) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o vodenju računov

pri Banki Slovenije

1
V prvi alinei podtočke c) 2. točke sklepa o vodenju

računov pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 45/02 in
53/02, v nadaljevanju sklep) se črta beseda »organizira-
nem«.

2
V prvem odstavku 5. točke sklepa se črta beseda »or-

ganiziranem«.

3
Črta se 11.a točka sklepa.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 10. decembra 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

5363.  Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vrstah in lastnostih kritnega premoženja in
premoženja kritnega sklada ter pravilih za
razpršitev in omejitev naložb kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada ter
načinu in rokih poročanja

Na podlagi 6. točke 109. člena, drugega odstavka
121. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju:
ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah

in lastnostih kritnega premoženja in premoženja
kritnega sklada ter pravilih za razpršitev
in omejitev naložb kritnega premoženja

in premoženja kritnega sklada ter načinu
in rokih poročanja

1. člen
V sklepu o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in

premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in ome-
jitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega skla-
da ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00)
se v 2. členu dodata 15. in 16. točka:

15. Kratkoročne terjatve iz naslova obresti od naložb in
prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb kritne-
ga premoženja iz 1., 2., 3. in 13. točke prvega odstavka
121. člena ZZavar;

16. Terjatve do zavarovalcev iz naslova premoženjskih
zavarovanj z dospelostjo do 30 dni.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 9. decembra 2002.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

5364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o določitvi cen za uporabo
elektroenergetskih omrežij in kriterijih za
upravičenost stroškov

Na podlagi prvega odstavka 84. člena ter prve in druge
alinee prvega odstavka 87. člena energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in druge alinee prvega
odstavka 8. člena satuta Agencije za energijo Republike
Slovenije (Uradnil ist RS, št. 102/00) je direktor Agencije za
energijo Republike Slovenije sprejel

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

o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih
omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov

1. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in krite-
rijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01,
103/01, 48/02; v nadaljevanju: pravilnik) se v 10. členu za
drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Omrežnina se določa na osnovi ekonomskega reguli-
ranja s spodbudami z uporabo metode zamejene cene v
regulativnem obdobju. V delež cene za uporabo omrežij, ki
se nanaša na omrežnino, se dovoljuje vključevanje samo
upravičenih stroškov infrastrukture omrežja in izgub v omre-
žju.«

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek tega člena.

2. člen
V 11. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji

odstavek, ki se glasi:
»Omrežnina se določa na osnovi ekonomskega reguli-

ranja s spodbudami z uporabo metode zamejene cene v
regulativnem obdobju. V delež cene za uporabo omrežij, ki
se nanaša na omrežnino, se dovoljuje vključevanje samo
upravičenih stroškov infrastrukture omrežja in izgub v omre-
žju. «

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek tega člena.

3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
Za zagotavljanje zadostnih in sigurnih pogojev, ki omo-

gočajo zanesljivo in stabilno delovanje elektroenergetskega
sistema, je odgovoren upravljalec prenosnega omrežja, ki
za sistemske storitve sklepa ustrezne pogodbe s proizvajalci
električne energije kakor tudi z večjimi odjemalci. Znotraj

svojih omrežij lahko zagotavlja sistemske storitve tudi uprav-
ljalec distribucijskega omrežja.

Iz deleža cene za uporabo omrežij za sistemske stori-
tve se financirajo naslednje storitve:

1. sekundarna regulacija frekvence in moči,
2. terciarna regulacija in minutna rezerva,
3. regulacija napetosti in jalove moči,
4. zagon agregatov brez zunanjega napajanja.
Proizvodne enote na lastne stroške zagotavljajo primar-

no regulacijo.
Stroške za sistemske storitve krijejo odjemalci s plače-

vanjem deleža za sistemske storitve, ki je sestavni del cene
za uporabo omrežij in ga Agencija za energijo Republike
Slovenije (v nadaljevanju: agencija) določa letno.

Delež sistemskih storitev v ceni za uporabo omrežij
določa tabela 3 v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«

4. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:

»12.a člen
Obseg posameznih sistemskih storitev določa upravlja-

lec prenosnega omrežja letno na podlagi navodila o sistem-
skem obratovanju prenosnega elektroenergetska omrežja
(Uradni list RS, št. 46/02).

Upravljalec prenosnega omrežja mora do 31. avgusta
v tekočem letu predložiti Agenciji obrazložen načrt potre-
bnega obsega posameznih sistemskih storitev za nasled-
nje leto.«

5. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. člen
Hkrati z reguliranjem cen agencija spremlja nadzor nad

kakovostjo napajanja, ki jo zagotavljajo gospodarske javne
službe prenosa in distribucije. Nadzor nad kakovostjo napa-
janja zajema komercialno kakovost, neprekinjenost napaja-
nja in kakovost napetosti.

Stopnja rasti oziroma padca kakovosti napajanja, ki se
spremlja preko indikatorjev za nadzor kakovosti napajanja v
tekočem regulativnem obdobju, je kriterij za upravičenost
stroškov, ki se upošteva pri določanju cen za uporabo omre-
žij v prihodnjem regulativnem obdobju na način, kot je opre-
deljen v aktu agencije. Akt, ki določa kriterije za upraviče-
nost stroškov določa tudi način spremljanja nadzora nad
kakovostjo napajanja, ki ga morajo izvajati gospodarske jav-
ne službe prenosa in distribucije.«

6. člen
Naslov poglavja VIII. se spremeni tako, da se glasi:
»METODOLOGIJA DOLOČANJA OMREŽNINE ZA

PRENOSNO IN DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE IN KRITERIJI
ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV«

7. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:

»28. člen
Metodologija določanja omrežnine za prenosno in dis-

tribucijsko omrežje in kriteriji za upravičenost stroškov se
nanašajo na pokrivanje omrežnine za prenosno in distribu-
cijsko omrežje v skladu z 10. in 11. členom tega pravilnika
ter predstavljajo regulativni okvir določanja omrežnine za
prenosno in distribucijsko omrežje, ki ga določi agencija za
vsako regulativno obdobje.
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Kriterije za upravičenost stroškov in metodologijo dolo-
čanja omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje dolo-
ča priloga 3, ki je sestavni del tega pravilnika.«

8. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»29. člen
Agencija priznava kot upravičene stroške pri določitvi

deleža sistemskih storitev stroške za tiste sistemske stori-
tve, ki jih vsebuje načrt iz 12.a člena tega pravilnika in za
katere so pogodbe sklenjene po predpisih, ki urejajo javna
naročila ter po tem in naslednjem členu.

Za zagotavljanje potrebnega obsega sistemskih stori-
tev upravljalec prenosnega omrežja povabi ponudnike k od-
daji ponudb na razpis za posamezne storitve tako, da po-
nudbe določajo:

1. za sekundarno in terciarno regulacijo:
– regulacijo po agregatih ali večjih odjemalcih za terci-

arno regulacijo,
– gradient spreminjanja moči v MW/min,
– obseg ponujene rezerve moči v MW,
– ceno ponujene rezerve moči v SIT/MW;
2. za regulacijo napetosti in jalove moči:
– regulacijo po agregatih, ki držijo napetost znotraj

predpisanega območja,
– ceno ponujene rezerve v SIT in to v obliki pavšala;
3. zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– določitev agregatov,
– ceno ponujene storitve, ki se lahko zakupi za obdob-

je, daljše od enega leta.
Cene ponujenih storitev morajo odražati dejanske stro-

ške, ki jih imajo ponudniki za zagotavljanje teh storitev, in
sicer:

1. za sekundarno in terciarno regulacijo:
– priložnostne stroške zaradi nenastopanja agregatov

na primarnem trgu z električno energijo;
2. za regulacijo napetosti in jalove moči:
– stroške povečanih izgub zaradi proizvodnje jalove

energije in

– morebitne vplive na znižanje proizvodnje delovne
energije za primarni trg;

3. za zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– investicijske stroške za izgradnjo potrebnih dodatnih

postrojev za omogočanje zagona brez zunanjega napaja-
nja.«

9. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:

»30. člen
Pri izboru najugodnejših ponudnikov upravljalec preno-

snega omrežja upošteva tudi vse tehnične zahteve, ki izhaja-
jo iz navodila o sistemskem obratovanju prenosnega elek-
troenergetska omrežja.«

10. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni

del tega pravilnika.

11. člen
Priloga 1 se začne uporabljati 1.  januarja 2003.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Maribor, dne 28. oktobra 2002.

dr. Jože Koprivnikar l. r.
Direktor

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k pravilniku
o spremembah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektro-
energetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov pod
št. 382-18/2001-10 z dne 12. 12. 2002.
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Priloga 1 
 
Omrežnina za uporabo prenosnega omrežja 
Tabela 1 
 

KT VT MT ET
VS 354,30 0,171 0,171 0,132
SS 283,44 0,137 0,137 0,106
NS 236,20 0,114 0,114 0,088
VS 329,90 0,455 0,455 0,350
SS 263,92 0,364 0,364 0,280
NS 219,93 0,303 0,303 0,233
VS 86,66 1,697 1,697 1,305
SS 69,32 1,357 1,357 1,044
NS 57,77 1,131 1,131 0,870
VS 317,60 0,277 0,277 0,213
SS 272,23 0,237 0,237 0,182
NS 226,86 0,198 0,198 0,152
VS 80,88 1,583 1,583 1,218
SS 69,32 1,357 1,357 1,044
NS 57,77 1,131 1,131 0,870
VS 294,92 0,257 0,198
NS 226,86 0,198 0,152
VS 75,10 1,470 1,131
NS 57,77 1,131 0,870
VS 54,56 1,313 1,010 1,162
NS 34,10 0,820 0,631 0,726

tarifni odjemalci 34,10 0,820 0,631 0,726
javna razsvetljava 0,726

obračunana moč  
(SIT/kW/mesec)

prenesena delovna eletrična energija  (SIT/kWh)
napetostni 

nivo
sezona

VN

T ≥ 6000 ur

6000 > T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

odjemna skupina

SN

T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

NN

T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

brez merjenja moči,

 
 
 
Omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja 
Tabela 2 
 

KT VT MT ET
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS 455,14 0,987 0,987 0,759
SS 390,12 0,845 0,845 0,650
NS 325,10 0,705 0,705 0,542
VS 69,47 3,240 3,240 2,492
SS 59,54 2,777 2,777 2,136
NS 49,62 2,314 2,314 1,780
VS 1187,04 2,653 2,041
NS 913,11 2,041 1,570
VS 296,61 7,318 5,629
NS 228,16 5,629 4,330
VS 96,99 10,600 8,154 9,376
NS 60,62 6,625 5,096 5,860

tarifni odjemalci 60,62 6,625 5,096 5,860
javna razsvetljava 7,860

obračunana moč  
(SIT/kW/mesec)

prenesena delovna eletrična energija  (SIT/kWh)
napetostni 

nivo
sezona

VN

T ≥ 6000 ur

6000 > T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

odjemna skupina

SN

T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

NN

T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

brez merjenja moči,
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Delež cene za sistemske storitve 
Tabela 3 
 

SIT/kW/mesec

VN, SN, NN 64,16

SIT/kWh

javna razsvetljava 0,456  
 
Delež cene za delovanje Agencije za energijo RS 
Tabela 4 
 

SIT/kWh
VN, SN, NN,   javna 

razsvetljava
0,038

 
 
Dodatek za prednostno dispečiranje 
Tabela 5 
 

SIT/kW/mesec SIT/kWh
VN, SN, NN,   javna 

razsvetljava
32,30 0,530

 
 
Dodatek za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo 
Tabela 6 
 

SIT/kWh
VN, SN, NN,   

javna razsvetljava
0,030
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Cenik za uporabo omrežij za upravičene in tarifne odjemalce 
Tabela 7 
 

KT VT MT ET
VS 450,76 0,769 0,769 0,730
SS 379,90 0,735 0,735 0,704
NS 332,66 0,712 0,712 0,686
VS 426,36 1,053 1,053 0,948
SS 360,38 0,962 0,962 0,878
NS 316,39 0,901 0,901 0,831
VS 183,12 2,295 2,295 1,903
SS 165,78 1,955 1,955 1,642
NS 154,23 1,729 1,729 1,468
VS 869,20 1,862 1,862 1,570
SS 758,81 1,680 1,680 1,430
NS 648,42 1,501 1,501 1,292
VS 246,81 5,421 5,421 4,308
SS 225,32 4,732 4,732 3,778
NS 203,85 4,043 4,043 3,248
VS 1578,42 3,508 2,837
NS 1236,43 2,837 2,320
VS 468,17 9,386 7,358
NS 382,39 7,358 5,798
VS 248,01 12,511 9,762 11,136
NS 191,18 8,043 6,325 7,184

tarifni odjemalci 191,18 8,043 6,325 7,184
javna razsvetljava 9,640

obračunana moč  
(SIT/kW/mesec)

prenesena delovna eletrična energija  (SIT/kWh)
napetostni 

nivo
sezona

VN

T ≥ 6000 ur

6000 > T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

odjemna skupina

SN

T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

NN

T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

brez merjenja moči,

 
 
 
 
 
Cenik za posebne sistemske storitve – prekomerno odvzeta jalova energija 
Tabela 8 
 
 

SIT/kvarh
VN, SN, NN,   javna 

razsvetljava
2,00
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Cena za uporabo omrežij za trgovanje čez mejo RS 
Tabela 10 
 

 SIT/kWh
Cena za napovedano uporabo prenosnega omrežja pri 
prenosu električne energije iz RS za prodajo na ozemlju 
držav EU 

0 

Cena za napovedano uporabo prenosnega omrežja pri 
prenosu električne energije iz RS za odjemalce ali nadaljnjo 
prodajo na ozemlju držav zunaj EU, ki jo proizvajalec oziroma 
izvoznik plača upravljalcu prenosnega omrežja v Republiki 
Sloveniji 

0,24 

Cena za napovedano uporabo prenosnega omrežja pri 
prenosu električne energije iz držav EU za odjemalce ali 
nadaljnjo prodajo na ozemlju Republike Slovenije 

0,24  

Cena za napovedano uporabo prenosnega omrežja pri 
prenosu električne energije iz držav zunaj EU za odjemalce 
ali nadaljnjo prodajo na ozemlju Republike Slovenije 

0,24  

Cena za napovedano uporabo prenosnega omrežja pri 
tranzitu električne energije čez ozemlje Republike Slovenije 

Določa jo UPO za 
vsako transakcijo 
posebej na tržen 
način, ki ne 
nasprotuje pravnemu 
redu EU 
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Priloga 3 

KRITERIJI ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV IN METODOLOGIJA 
DOLOČANJA 

OMREŽNINE ZA PRENOSNO IN DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE 
 

1 REGULIRANJE CEN 
 
1). Metodologijo določanja omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje ter 
     kriterije za upravičenost stroškov je pripravila Agencija za energijo Republike 
     Slovenije (v nadaljevanju: AGEN-RS) z namenom zagotoviti podjetjem, ki izvajajo  
     regulirane dejavnosti, kakor tudi drugim zainteresiranim stranem informacije o    
     načinu ekonomskega reguliranja elektroenergetskih omrežij. 

 
2). Cilj ekonomskega reguliranja je zagotoviti: 

- trajnostno poslovanje reguliranih podjetij prenosa in distribucije brez izgub z 
omejenim razumnim donosom na kapital, 

- regulativo, zasnovano na vzpodbudah izboljšanja produktivnosti poslovanja 
reguliranih podjetij z učinkovito ravnijo delovanja in investiranja, 

- stabilne in predvidljive razmere na trgu z električno energijo, 
- razvoj omrežja, ki trajno zvišuje ali ohranja kvaliteto dobav. 

 
3). AGEN-RS izvaja ekonomsko reguliranje z uporabo metode zamejene cene.   
     Reguliranje na osnovi zamejene cene temelji na omejitvi rasti košarice cen. 
 
4.) AGEN-RS regulira zamejeno ceno ob predpostavki, da le-ta zagotavlja zadosten      
     prihodek za pokrivanje upravičenih stroškov izvajanja omrežnih storitev. 
 

Meja dovoljenega zvišanja cen je izražena v razmerju do potrebnega prihodka. 
Ta zamejitev pa je določena na osnovi formule za CPI – X in je podana v 
spodnji neenačbi: 
 

∑∑

∑∑

= =

= =

+

≥−+ n

i

m

j

O
ij

t
ij

n

i

m

j

N
ij

t
ij

qp

qp
XCPI

1 1

1 1

1

)1(  

 
kjer je za izvajanje reguliranih dejavnosti n tarifnih kategorij, od katerih ima 
vsaka do m elementov, in kjer pomenijo: 
 

t
ijp
 je cena, ki se zaračunava v letu t za element j tarife i; 

 
1+t

ij
p

 je predlagana cena za element j tarife i v prihodnjem letu t+1; 
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N
ijq

 in 
O
ijq

 sta napovedani ali historični (dejanski) količini elementa j tarife i, ki 
bo uporabljena (N izraža, da se količine nanašajo na novo leto in O, da se 
količine nanašajo na staro leto); 
 
CPI je letni koeficient sprememb cen življenjskih potrebščin;  
 
X je koeficient, ki ga določi AGEN-RS in odraža zahtevano izboljšanje 
produktivnosti (faktor P), dodatno pa X omogoča izravnavanje prihodkov 
znotraj regulativnega obdobja. 
 

5). Stroški, ki se nanašajo na izvajanje nereguliranih storitev, niso predmet  
     regulativnega nadzora in se izključijo iz reguliranih prihodkov. 

 
6). Cena je posledica potrebnega prihodka in napovedi količinske porabe električne   
     energije. Napoved obsega porabe se določi tako, da jo na podlagi uteži, kot so  
     realizirane količine v preteklosti, pripravi AGEN-RS in uskladi z napovedmi  
     obsega porabe reguliranih podjetij. 

 
7). Z namenom ohranjanja realnega prihodka se za splošno spreminjanje cen  
     upošteva napovedan letni koeficient cen življenjskih potrebščin, v formuli označen  
     kot CPI. 
 
8). Ocena potrebnega prihodka za regulirana podjetja temelji na združitvi štirih 
     glavnih komponent: (1) upravičenih stroškov delovanja in vzdrževanja, (2)   
     amortizacije, (3) donosa na sredstva in (4) stroškov izgub v omrežju.  
 
9). Regulativno obdobje je obdobje tri do pet let, v katerem veljajo s strani AGEN-RS  
     določene cene. Prvo regulativno obdobje se začne s 1. 1. 2003 in traja tri leta. V  
     tem času je podjetjem dana vzpodbuda, da smejo vmesne dobičke, ustvarjene na  
     osnovi dodatnega zniževanja stroškov v skladu z določili regulativnega okvira,  
     zadržati do naslednjega regulativnega obdobja. V prvem regulativnem obdobju se 
     koeficient CPI, določen v 4. in 7. točki te priloge, nadomesti s koeficientom PPI. 
     PPI je letni dejanski (historični) koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
     pri proizvajalcih. 
 

2 STROŠKI DELOVANJA IN VZDRŽEVANJA 

 
10). Stroški delovanja in vzdrževanja so stroški, ki nastajajo v zvezi z vzdrževanjem  
       in delovanjem prenosnega in distribucijskega omrežja v skladu s tehničnimi  
       standardi, ki se uporabljajo v Sloveniji ter z zahtevami sistemskih obratovalnih  
       navodil. 

 
11). Stroški vzdrževanja se kapitalizirajo, če se: (1) povečujejo ekonomske koristi  
       sredstev preko njihovih prvotno ocenjenih učinkov; ali (2) nadomešča ali obnovi  
       sestavni del sredstva, ki je bilo za namene amortiziranja ločeno knjižen in  
       amortiziran v njegovi ekonomski življenjski dobi; ali (3) se za že amortizirana  
       sredstva, ki so še v uporabi, ob pregledu ugotovi ekonomska uporabnost  
       sredstva oziroma se ta uporabnost ponovno vzpostavi z obnovo (rekonstrukcijo);  
       ali (4) bo v veliki meri znižalo tekoče stroške vzdrževanja sredstva; ali (5) bo  
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       podaljšalo koristno življenjsko dobo sredstva preko tiste, ki je bila pričakovana ob  
       vgradnji. 

 
12). Priznavajo se le upravičeni stroški, ki se za regulativno obdobje ugotavljajo tudi  

na podlagi primerjalnih analiz (v nadaljevanju: benchmarking). Na osnovi  
benchmarking metod, ki upoštevajo specifične karakteristike, vezane na  

       naravo omrežij posameznega podjetja, so s tem za ugotavljanje relativne  
       poslovne uspešnosti podjetjem zagotovljeni enaki pogoji.  
 
13). Najpomembnejša naloga je benchmarking stroškov in rezultatov storitev. Na  
       osnovi podatkov iz preteklosti se ugotavljajo razlike tako na stroškovni strani  
       (vhod) kot tudi na strani rezultatov storitev (izhod). Tako se ugotavlja, da je v  
       nekem začetnem letu podjetje A sposobno zmanjšati stroške (ali povečati  
       storitve – izhod) za recimo 10 % glede na neko »učinkovito« podjetje B. To  
       pomeni, da mora biti v času regulativnega obdobja ciljno zvišanje produktivnosti  
       (faktor P) za podjetje A višje kot za podjetje B, kar odraža večjo začetno  
       neučinkovitost podjetja A in potrebno dohitevanje, ki se zahteva od podjetja A. 
 
14). Poleg relativnih dohitevanj morajo cilji izboljšanja produktivnosti  
       odražati tudi obseg rasti produktivnosti najbolj učinkovitih podjetij na osnovi  
       tehnoloških izboljšav. To je tako imenovani učinek premika mejnega področja. 

 
15). Izbrane so metode mejnega področja, ki proučujejo vzorec podjetij in temeljijo na  
       predpostavki, da bi morala biti vsa podjetja sposobna poslovati z enako stopnjo  
       učinkovitosti, kot jo dosegajo druga učinkovita podjetja t.i. »referenčna podjetja«,  
       ki določajo »mejno področje učinkovitosti« v tem vzorcu. To je določeno s  
       proučevanjem poslovanja podjetij v vzorcu, in sicer z razmerjem med vhodi in  
       izhodi opazovanih podjetij. Podjetja, ki tvorijo mejno področje učinkovitosti,  
       uporabljajo za realizacijo enake  izhode  ob  minimalnih  vhodih.  
       »Mejno področje učinkovitosti« se uporablja kot merilo, s katerim se primerjajo  
       vsa druga podjetja (ki niso v tem področju). Razdalja do mejnega področja  
       učinkovitosti je merilo za (ne)učinkovitost. Glede na razpoložljivost podatkov so  
       uporabljene neparametrične metode in parametrične metode mejnega področja  
       z uporabo vzorca mednarodnih podjetij navedene v naslednji točki. 

 
16). Analiza podatkovne ovojnice (v nadaljevanju: DEA) je neparametrična metoda, 
       pri kateri mejno področje tvorijo linearne kombinacije najuspešnejših podjetij v vzorcu. 

 
       Parametrični metodi, ki ugotavljata  mejno področje s funkcijo ocene proizvodnje  
       ali oceno stroškovne funkcije sta: 

 
       Korigirana metoda navadnih najmanjših kvadratov (v nadaljevanju: COLS)  

 
Analiza stohastičnega mejnega področja (v nadaljevanju: SFA) ocenjuje mejno    
področje upravičenih stroškov, ki vsebuje  

  možnost za merjenje napake ali faktorjev. Ta metoda omogoča prilagoditev  
  individualnih stroškov za stohastične faktorje in nato izračuna rezultat  
  učinkovitosti podobno kot pri metodi COLS.  
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3 AMORTIZACIJA 
 
17). V postopku ugotavljanja potrebnega prihodka izvajalcev reguliranih dejavnosti se  
       pri izračunu amortizacije uporabi enakomerno časovno amortiziranje, tako za  
       obstoječa sredstva, kot tudi za nova sredstva, potrebna v času regulativnega  
       obdobja.  

 
18). Amortizacija se določi tako, da so sredstva grupirana v nekaj skupin, vendar pa  
       se izračun amortizacije za posamezno sredstvo izvaja na osnovi življenjske dobe  
       posamičnega sredstva. 

 
19). Strošek amortizacije (AMit) nekega posameznega sredstva ali skupine obstoječih  
       sredstev se izračuna kot vsota amortizacije posameznih sredstev, odvisna od  
       nabavne vrednosti sredstva in življenjske dobe sredstva  (AMit = NVSit / ŽDi). 

 
20). Planirane učinkovite naložbe v osnovna sredstva, ki se izvajajo med regulativnim  
       obdobjem, so amortizirane z deljenjem vrednosti investicije vsakega  
       zaporednega leta s povprečno dvajsetletno življenjsko dobo sredstev podjetja.  
       Tudi tukaj se uporablja model enakomerne časovne amortizacije. 
 

4 DONOS SREDSTEV 
 
21). Donos sredstev se ugotavlja na osnovi regulativne baze sredstev in tehtanih  
        povprečnih stroškov kapitala. 
 

 RAt = RBt × WACC 
 
kjer oznake pomenijo: 
 
RAt - donos sredstev; 
RBt - regulativna baza sredstev; 
WACC - tehtani poprečni stroški kapitala. 

 

4.1. Regulativna baza sredstev 

 
22). Za izračunavanje donosa se kot osnova upošteva povprečna vrednost  
       regulativne baze sredstev izračunana iz otvoritvene in končne vrednosti. V  
       otvoritveni regulativni bazi sredstev so upoštevane vse sedanje vrednosti  
       opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev na prvi  
       dan regulativnega obdobja. Zaključna vrednost regulativne baze sredstev se  
       izračuna tako, da se k otvoritveni vrednosti prištejejo vrednosti novih investicij,  
       odštejejo pa se vrednosti osnovnih sredstev, ki so jih podjetja brezplačno  
       prevzela, letna vrednost amortizacije in letna vrednost izločenih sredstev.  
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23). Določanje regulativne baze sredstev z namenom ugotavljanja potrebnega  
       prihodka je izvedeno po naslednji formuli: 
 

ZVSt = OVSt + CAPEXt – AMt – ISt – BPSt, 
 
kjer pomenijo: 
 
OVSt – otvoritvena vrednost regulativnih sredstev za leto t regulativnega 

obdobja; 
CAPEXt – naložbe v osnovna sredstva za leto t regulativnega obdobja; 
AMt – amortizacija za leto t regulativnega obdobja; 
ISt – izločena sredstva za leto t regulativnega obdobja; 
BPSt – brezplačno prevzeta osnovna sredstva za leto t regulativnega 

obdobja; 
ZVSt – zaključna vrednost regulativnih sredstev za leto t regulativnega 

obdobja. 
 

24). V regulativno bazo sredstev smejo biti vključena samo tista sredstva, ki se  
       uporabljajo za izvajanje storitev s strani AGEN-RS reguliranih dejavnosti. 
 
25). Brezplačno prevzeta osnovna sredstva so upoštevana pri izračunu amortizacije,  
       niso pa upoštevana v izračunu regulativne baze sredstev. 
 
26). Naložbe v osnovna sredstva v času regulativnega obdobja so ocenjene glede na  
       poznani obseg storitev in standarde storitev.  
 
27). Za presojo upravičenosti vsake napovedane naložbe v osnovna sredstva  
       izvajalcev reguliranih dejavnosti AGEN-RS preverja utemeljitev investicije z  
       vidika izboljšanja kvalitetne in zanesljive oskrbe v sistemu, ki mora biti usklajena  
       s predvideno rastjo porabe. Preverja tudi skladnost naložb s sprejetimi  
       razvojnimi načrti in usmeritvami nacionalnega energetskega programa.  
       Praviloma AGEN-RS ne izvaja pregleda predlogov podjetij po posameznih  
       projektih naložb v osnovna sredstva, razen v določenih primerih, ko za presojo  
       upravičenosti uporablja tehnike, ki temeljijo na analizi povzročiteljev stroškov in  
       navzkrižnih primerjavah projekcij naložb v osnovna sredstva med podjetji.   
       Tovrstne analize oziroma poskusne revizije lahko opravijo tudi zunanji  
       specializirani izvajalci. 
 
28). Ob koncu vsakega regulativnega obdobja se zaradi vzpostavitve nadzora cen v  
       naslednjem regulativnem obdobju revidira regulativna baza sredstev. Praviloma  
       ne bo zahtevan poračun za preteklo regulativno obdobje in bo izvajalcu  
       regulirane dejavnosti dovoljeno zadržati na osnovi izboljšane učinkovitosti  
       ustvarjen dobiček, ki je odvisen od naporov vodstva za povečanje učinkovitosti.  
       AGEN-RS preverja osnovo za tak dobiček, da onemogoči izvajalcem reguliranih  
       dejavnosti pobiranje nepričakovanega ali neupravičenega dobička, ki lahko  
       izhaja iz podinvestiranja načrtovanih naložb v osnovna sredstva in je posledica  
       namernega odlaganja investicij ali predimenzionirano načrtovanih investicij. V  
       tem primeru AGEN-RS zahteva poravnavo za nazaj. Nedovoljeni prihodek iz  
       naslova podinvestiranja se odtegne od prihodka v naslednjem regulativnem  
       obdobju, ki bi sicer bil dovoljen v pogojih reguliranja cen. 
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4.2. Tehtani povprečni stroški kapitala 
 
29). Tehtani povprečni stroški kapitala se uporabijo za izračun stopnje donosnosti po 
        naslednji formuli: 
 

 RR = WACC = EP × ROE/(1 – T) + DP × DI 
 
kjer oznake pomenijo: 
 
RR (%) – stopnja donosnosti za regulativno obdobje; 
 
WACC – tehtani poprečni stroški kapitala za regulativno obdobje; 
 
ROE (%) – donosnost lastniškega kapitala za regulativno obdobje; 
 
EP – delež kapitala, ki vsebuje lastniški delež in je enak razmerju 

(vrednost lastniškega kapitala)/(vrednost lastniškega kapitala + 
vrednost dolžniškega kapitala) za regulativno obdobje; 

 
DI (%) – stroški dolžniškega kapitala za regulativno obdobje; 
 
DP – delež kapitala, ki vsebuje dolžniški delež in je enak razmerju 

(vrednost dolžniškega kapitala)/(vrednost lastniškega kapitala + 
vrednost dolžniškega kapitala) za regulativno obdobje; 

 
T (%) – efektivna davčna stopnja, veljavna za regulativno obdobje. 
 

 
30). WACC se izračuna na osnovi povprečja učinkovitega standardnega razmerja  
       med lastniškim in dolžniškim kapitalom uspešno financiranih podjetij. 
 

4.2.1. Stroški lastniškega kapitala in model določanja cen dolgoročnih naložb 

 
31). Za določanje stopnje donosnosti lastniškega kapitala je uporabljen model     
       določanja cen dolgoročnih naložb (v nadaljevanju:  CAPM). 

 
32). Pričakovana oziroma zahtevana donosnost lastniškega kapitala se izračuna ob  
       upoštevanju donosnosti netvegane naložbe, povprečne donosnosti tveganih  
       naložb in sistematičnega tveganja izraženega s koeficientom β 

 
       v skladu z naslednjo formulo: 

 
R = Rf + (Rm – Rf) × β 
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kjer pomenijo: 
 

R – zahtevana stopnja donosnosti; 
 
Rf – donosnost netveganih naložb (npr. donosnost državnih 

obveznic); 
 
Rm – povprečna donosnost tveganih naložb (pričakovana donosnost 

tržnega portfelja); 
 
(Rm – Rf) – premija za tržno tveganje; 
 
β – koeficient, ki izraža vzajemnost (korelacijo) med nihanji 

donosnosti tržnega portfelja in individualne donosnosti podjetja 
ter je merilo za tržno tveganje; 

 
Izraz (Rm – Rf) × β predstavlja premijo za tržno tveganje za lastniški kapital 
(equity risk premium). 
 

4.2.1. Stroški dolžniškega kapitala 

 
33). Stroški dolžniškega kapitala se ocenijo na podlagi povprečnih pogojev  
       kreditiranja in obrestnih mer, ki jih banke nudijo slovenskim reguliranim  
       podjetjem. 

 

4.2. Prilagoditev za obdavčitev 

 
34). Stroški lastniškega kapitala se prilagodijo tako, da se upošteva plačilo  
       podjetniškega davka. 
 

5 FAKTOR X 
 

35). Faktor X, naveden v formuli zamejene cene (v točki 4), ima dvojno vlogo: 
 

(1) upošteva cilje izboljšanja produktivnosti (zniževanje stroškov), določene 
s strani AGEN-RS. Izhaja neposredno iz doseženega rezultata 
učinkovitosti (naloga benchmarkinga) in zahtevane hitrosti prilagajanja 
učinkovitosti in 

 
(2) izravnava prihodke zaradi preprečitve skokovitega naraščanja cen 

znotraj regulativnega obdobja tako, da je neto sedanja vrednost 
izravnanih prihodkov za regulativno obdobje enaka neto sedanji 
vrednosti potrebnih prihodkov za regulativno obdobje.  
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36). Primer izračuna potrebnega in izravnanega prihodka ter faktorja X je razviden iz  
       spodnje preglednice. Letno zahtevano povečevanje učinkovitosti (faktor P iz  
       točke 13) je upoštevano v stroških delovanja in vzdrževanja. 

 
PODJETJE "XX"

Otvoritvena RAB (2003) 10.000.000.000   
Letno zahtevano povečanje učinkovitosti 5,00%

v SIT
REGULATIVNA BAZA SREDSTEV

izhodišče 2003 2004 2005
Otvoritvena RAB 10.000.000.000 10.250.000.000 10.520.000.000
Bruto naložbe v osnovna sredstva  2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Brezplačno prevzeta OS 500.000.000 480.000.000 460.000.000
Odtujitve
Regulativno zmanjšanje vrednosti 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Zaključna RAB 10.000.000.000 10.250.000.000 10.520.000.000 10.810.000.000

Povprečna RAB 10.125.000.000 10.385.000.000 10.665.000.000

WACC (pred obdavčitvijo) 5,10% 5,10% 5,10%

Regulativno zmanševanje vrednosti (amortizacija)
Obstoječa sredstva po podatkih podjetij 1.200.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000
Nove investicije v letu 1 (20 let) po stopnji 5% 50.000.000 100.000.000 100.000.000
Nove investicije v letu 2 (20 let) po stopnji 5% 50.000.000 100.000.000
Nove investicije v letu 3 (20 let) po stopnji 5% 50.000.000

Skupno zmanjšanje vrednosti (amortzacija) 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000

Ciljni prihodek (po benchmarkingu)
Donos na sredstva 516.375.000 529.635.000 543.915.000
Zmanjšanje vrednosti (amortizacija) 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Stroški delovanja in vzdrževanja 2.000.000.000 1.900.000.000 1.805.000.000
Stroški izgub električne energije 200.000.000 210.000.000 220.000.000
Zmanjšanje - prihodki od priključnin 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ostala zmanjšanja 

Skupno potrebni prihodek 3.916.375.000 3.839.635.000 3.768.915.000

Izravnani prihodki 3.500.000.000 3.669.519.681 3.847.249.911 4.033.588.361
Izravnani prihodki - potrebni prihodek -246.855.319 7.614.911 264.673.361
Analiza čiste sedanje vrednosti
NPV (Zahtevani ciljni prihodek) 10.448.816.104
NPV (Izravnani zahtevani prihodek) 10.448.816.104
Faktor X -2,79%  

 
Če regulirano podjetje dosega učinkovite dobičke na osnovi povečanih prihodkov ali 
zmanjšanih stroškov, je dejanski donos reguliranega podjetja lahko višji od tistega, ki je 
uporabljen z WACC za ocenitev donosnosti kapitala, vključenega v potrebni prihodek. 

 

6 KAKOVOST NAPAJANJA 

 
38). Hkrati z reguliranjem cen agencija spremlja nadzor nad kakovostjo napajanja  
       z namenom, da se ne zmanjšajo ravni kakovosti oskrbe z  
       električno energijo. 

 
39). Kakovost storitev električnega napajanja ima različne oblike. V smislu  
       nedavnega poročila, ki ga je pripravil Svet evropskih energetskih regulatorjev, se  
       postavi v tri splošne oblike: komercialna kakovost, neprekinjenost napajanja in  
       kakovost napetosti. V zelo širokem smislu zajema komercialna kakovost vse  
       povezave med dobaviteljem in uporabnikom. Bolj natančno, lahko razlikujemo  
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       med splošnimi standardi, ki se nanašajo na splošne pogoje o storitvah, to je  
       storitev, ki mora biti izvršena oziroma minimalni nivo delovanja, in zajamčenimi  
       standardi, ki vključujejo minimalne odzivne čase ali plačila v primeru njihovega  
       neizpolnjevanja. Neprekinjenost napajanja je določena s številom in časom  
       prekinitev, ki je lahko naprej še razdeljena na načrtovano in nenačrtovano  
       prekinitev ali glede na dolžino vsake prekinitve storitve. V uporabi je veliko  
       indikatorjev neprekinjenosti napajanja; ti se vedno nanašajo na frekvenco in  
       trajanje nerazpoložljivosti. Glavna razlika je v utežnem faktorju, ki se uporabi; ti  
       so lahko na primer odjemalci, obremenitev ali energija. Kakovost napetosti  
       pokriva vse vidike, kot sta napetostna in frekvenčna stabilnost, napetostni upadi,  
       prenapetosti in  harmonska popačenja električne energije. 
 
40). Osnovni nivo standardov storitev ob začetku uvajanja regulativnega obdobja je  
       trenutno dosežen nivo iz prejšnjega regulativnega obdobja. Standardi pokrivajo  
       tiste parametre storitev, ki so za odjemalce najbolj pomembni in zagotavljajo  
       osnovo za uravnoteženo doseganje delovanja reguliranih podjetij in  
       odjemalčevih pričakovanj. 
 
41). Mehanizem vzpodbud se lahko smatra kot širitev minimalnih standardov, saj le-ti  
       uvajajo neposredno povezavo med prihodki podjetij in nivojem kakovosti storitev.  
       Delovanje se lahko meri na različnih nivojih kjerkoli med nivojem sistema in  
       nivojem storitve posameznim odjemalcem. Struktura kazni in nagrad se  
       povezuje z nivojem kakovosti storitev in zagotavlja primeren finančni vpliv na  
       povečan ali zmanjšan prihodek. 
 
42). V prvem regulativnem obdobju pristop, ki bi povezoval kakovost in določanje  
       cen, še ni uveden. V prvem regulativnem obdobju se zahteva, da izvajalci  
       reguliranih storitev povečajo kakovostni nivo storitev. Za te namene so  
       uporabljeni standardi storitev, ki vključujejo indikatorje kakovosti. Uporabljajo se  
       različni parametri za kakovost; na primer za neprekinjenost napajanja – SAIFI:  
       indeks povprečne frekvence prekinitev v sistemu; SAIDI: indeks povprečnega  
       trajanja prekinitev v sistemu; CAIFI: indeks povprečne frekvence prekinitev  
       odjemalca; CAIDI: indeks povprečnega trajanja prekinitev napajanja odjemalca,  
       itd. Informacije v zvezi s kakovostjo se javno objavljajo. 
 
43). Povzetek uporabljenih okrajšav in pojmov ter njihov pomen 
 

O
ijq   

historična (dejanska) količina elementa j tarife i, ki bo 
uporabljena  

t
ijp   cena, ki se zaračunava v letu t za element j tarife i 
N
ijq   napovedana količina elementa j tarife i, ki bo uporabljena 

1+t

ij
p

  
predlagana cena za element j tarife i v prihodnjem letu t+1 

(Rm – Rf)  premija za tržno tveganje 
(Rm – Rf) × β  premija za tržno tveganje za lastniški kapital  
AMit strošek amortizacije posameznega sredstva 
benchmarking primerjalna analiza 

BPSt  
brezplačno prevzeta osnovna sredstva za leto t 
regulativnega obdobja 
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CAIDI indeks povprečnega trajanja prekinitev napajanja odjemalca 
CAIFI indeks povprečne frekvence prekinitev odjemalca 
CAPEXt  naložbe v osnovna sredstva za leto t regulativnega obdobja; 
CAPM  
 

model določanja cen dolgoročnih naložb  

catch up relativno dohitevanje 
COLS korigirana metoda navadnih najmanjših kvadratov  
CPI  letni koeficient sprememb cen življenjskih potrebščin  
DEA analiza podatkovne ovojnice 
DI (%)  stroški dolžniškega kapitala za regulativno obdobje  

DP  

delež kapitala, ki vsebuje dolžniški delež in je enak razmerju 
(vrednost dolžniškega kapitala)/(vrednost lastniškega 
kapitala + vrednost dolžniškega kapitala) za regulativno 
obdobje 

EP  
delež kapitala, ki vsebuje lastniški delež in je enak razmerju 
(vrednost lastniškega kapitala)/(vrednost lastniškega kapitala 
+ vrednost dolžniškega kapitala) za regulativno obdobje 

frontier shift premik mejnega področja 
ISt  izločena sredstva za leto t regulativnega obdobja 
NVSit nabavna vrednost sredstva 

OVSt  
otvoritvena vrednost regulativnih sredstev za leto t 
regulativnega obdobja 

PPI 
letni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih 

R  zahtevana stopnja donosnosti 
RAt  donos sredstev  
RBt  regulativna baza sredstev  

Rf  
donosnost netveganih naložb (npr. donosnost državnih 
obveznic); 

Rm  
povprečna donosnost tveganih naložb (pričakovana 
donosnost tržnega portfelja); 

ROE (%)  donosnost lastniškega kapitala za regulativno obdobje  
RR (%)  stopnja donosnosti za regulativno obdobje  
SAIDI indeks povprečnega trajanja prekinitev v sistemu 
SAIFI indeks povprečne frekvence prekinitev v sistemu 
SFA analiza stohastičnega mejnega področja  
T (%)  efektivna davčna stopnja, veljavna za regulativno obdobje 
WACC  tehtani poprečni stroški kapitala  

X  
 

koeficient, ki ga določi AGEN-RS in odraža zahtevano 
izboljšanje produktivnosti, dodatno pa X omogoča 
izravnavanje prihodkov znotraj regulativnega obdobja  

ZVSt  
zaključna vrednost regulativnih sredstev za leto t 
regulativnega obdobja 

ŽDi življenjska doba sredstva 

β  
koeficient, ki izraža vzajemnost (korelacijo) med nihanji 
donosnosti tržnega portfelja in individualne donosnosti 
podjetja ter je merilo za tržno tveganje 
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OBČINE

BREŽICE

5365. Program priprave za lokacijski načrt – čistilna
naprava Brežice

Na podlagi 27., 34., 35. in 36. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 30. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Obči-
ne Brežice sprejel dne 28. 11. 2002

P R O G R A M
priprave za lokacijski načrt – čistilna naprava

Brežice

I. PREDMET LOKACIJSKEGA NAČRTA

1. člen
Predmet lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN) je

čistilna naprava Brežice, ki bo namenjena čiščenju komu-
nalnih odpadnih voda.

II. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE

2. člen
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg LN;
2. subjekti vključeni v postopek sprejemanja LN ter

roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
3. organizacija priprave LN;
4. terminski plan priprave in sprejemanja LN;
5. sredstva za izvedbo LN.

III. VSEBINA IN OBSEG LN

3. člen
LN se v vsebinskem smislu pripravi tako, da se pri

izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), zakon o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90, 85/00, v nadaljevanju: ZPUP), zakon o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84 in naslednji), navodila o vsebini posebnih strokov-
nih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni
list SRS, št. 14/85) in podzakonski predpisi na predmet-
nem področju ter na osnovi dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87 in
naslednji).

4. člen
Obseg priprave LN:
– izdelava gradiva za pridobivanje strokovnih mnenj,

pogojev in usmeritev pristojnih soglasodajalcev,
– pridobivanje predhodnih strokovnih mnenj, pogojev,

usmeritev,
– izdelava osnutka LN,
– javna razgrnitev,
– javna obravnava,
– izdelava dopolnjenega osnutka ob upoštevanju pri-

pomb iz javne razgrnitve,
– pridobivanje soglasij,
– izdelava predloga dokumenta LN za obravnavo in

sprejem na občinskem svetu,
– izdelava končnega dokumenta.

IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE LN

5. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja LN bo

župan Občine Brežice, strokovna služba občine, Oddelek
za prostorsko načrtovanje in razvoj in Odbor za urbanizem in
okolje občinskega sveta.

V. SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V PRIPRAVO LN

6. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-

lje, Območna pisarna Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo

mesto,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-

močna enota Novo mesto,
– Komunalno obrtno podjetje Brežice,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Elektro Celje, PE Krško,
– KS Dobova,
– Občina Brežice.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potre-

bno pridobiti predhodna mnenja in pogoje, ter soglasja tudi
drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v prej-
šnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.

Pred pričetkom priprave LN morajo organi in organiza-
cije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je pred-
met LN, strokovna mnenja, pogoje in usmeritve, ki jih izdelo-
valec uporabi pri pripravi osnutka. Na osnutek LN pa s
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soglasjem potrdijo da so upoštevani predhodni pogoji in
usmeritve.

VI. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA LN

7. člen
1. objava programa priprave v Uradnem listu RS;
2. izdelava gradiva za pridobivanje predhodnih mnenj,

pogojev in usmeritev – 30 dni po programu priprave;
3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeri-

tev subjektov iz 6. člena – 30 dni po izdelavi gradiva;
4. izdelava osnutka LN –30 dni po sprejetju stališč do

pridobljenih pogojev;
5. sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka

LN občine Brežice – 5 dni po prejemu osnutka na Občini
Brežice;

6. javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Breži-
ce in v KS Dobova – 30 dni od objave v Uradnem listu RS;

7. javna obravnava se izvede na sedežu KS Dobova – v
času trajanja javne razgrnitve;

8. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve
osnutka LN;

9. priprava osnutka in pripomb na osnutek LN za spre-
jem na občinskemu svetu – 5 dni po končani javni obravna-
vi;

10. občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v
času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;

11. po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu
svetu se izdela dopolnjeni osnutek LN oziroma dopolnitve in
popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale
utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v so-
glasja subjektom iz 6. člena tega programa priprave – 20
dni po opredelitvi občinskega sveta do pripomb iz javne
razgrnitve;

12. pridobivanje soglasij od subjektov iz 6. člena tega
programa priprave – 30 dni po prejemu vloge;

13. po uskladitvi soglasij in mnenj se pripravi predlog
dokumenta za obravnavo in sprejem na občinskem svetu –
20 dni po uskladitvi;

14. župan posreduje usklajeni predlog LN v obravnavo
in sprejem občinskemu svetu (odlok, obrazložitve, grafični
del);

15. občinski svet sprejme odlok LN na seji občinskega
sveta;

16. izdelava končnega dokumenta – 10 dni po spreje-
tju odloka na seji občinskega sveta;

17. objava v Uradnem listu RS.

VII. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM LN

8. člen
Za pripravo lokacijskega načrta ter za organizacijske in

druge stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.

VIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI

9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-275/01
Brežice, dne 28. novembra 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

5366. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne
skupnosti Žerjav

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Žerjav

I
Volitve v Svet krajevne skupnosti Žerjav so potekale v

nedeljo, dne 10. 11. 2002.
Svojo voljo je imelo pravico izraziti 442 volivcev. Volitev

se je udeležilo 328 volivcev, kar pomeni 74,2% udeležbo.

II
V Svet krajevne skupnosti Žerjav, so bili izvoljeni:

Zap. Ime in priimek Naslov Št. glasov
št.

1. Peter Raztočnik Žerjav 23, Črna na Koroškem 231
2. Nevenka Hancman Žerjav 32, Črna na Koroškem 214
3. Miroslav Rataj Žerjav 75, Črna na Koroškem 213
4. Dušan Vesnicer Žerjav 26, Črna na Koroškem 186
5. Vlasta Vesnicer Žerjav 26, Črna na Koroškem 181
6. Jakob Pisar Jazbina 12, Črna na Koroškem 181
7. Roman Rozman Žerjav 35, Črna na Koroškem 175

III
Na prvi redni seji Sveta krajevne skupnosti Žerjav, kate-

ra je bila dne 25. 11. 2002, je bil za predsednika imenovan
Peter Raztočnik.

Št. 030-01/02
Črna na Koroškem, dne 27. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Črna na Koroškem

Franja Fišer l. r.

DIVAČA

5367. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Divača v letu 2003

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in na podlagi
99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99)
je župan Občine Divača sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

Občine Divača v letu 2003
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1. člen
V letu 2003 se financiranje funkcij Občine Divača in

njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov zača-
sno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača za leto
2002 (Uradni list RS, št. 33/02) in za iste programe kot v
preteklem letu. Obdobje začasnega financiranja traja do 31.
3. 2003.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-
bniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih gle-
de na stanje na dan 31. decembra 2002.

Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi
se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno preraz-

porejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. člena
zakona o javnih financah in za plačilo zakonskih obveznosti,
pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih
odločb.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun
za leto 2003.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 1177/02
Divača, dne 2. decembra 2002.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r

DOBROVA-POLHOV GRADEC

5368. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Dobrova–Polhov Gradec

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 7. člena statuta Občine Dobrova-Polhov
Gradec je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na
seji dne 9. 12. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Dobrova-Polhov Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, po-

goji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenje-

nih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na obmo-
čju Občine Dobrova-Polhov Gradec (v nadaljevanju: sred-
stva).

2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Dobrova-Polhov Gradec se zagotavljajo iz občin-
skega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z
odlokom o proračunu za tekoče leto.

3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

občine Dobrova-Polhov Gradec so predvidena za naslednje
namene:

– razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja,
– podpore prevzemnikom kmetij,
– dopolnilno usposabljanje v kmetijstvu in gozdarstvu,
– podpore naložbam v kmetijska gospodarstva,
– pomoč strokovnim društvom.

4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in

pravne osebe s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova-
Polhov Gradec, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z
načeli dobre kmetijske prakse oziroma opravljajo živilsko
dejavnost oziroma storitve za kmetijsko dejavnost in izpol-
njujejo predpisane pogoje.

5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

v Občini Dobrova-Polhov Gradec se dodeljujejo upravičen-
cem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicij-
skih odhodkov.

Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo 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.

Glede investicij v kmetijska gospodarstva mora biti po-
dana ocena možnosti obstoja kmetije oziroma preživetja
kmetije s strani kmetijske svetovalne službe. Kmet mora biti
primerno strokovno usposobljen. Sofinancira se le investici-
je pričete v tekočem letu.

6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sred-

stev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Dobro-
va-Polhov Gradec v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne
objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običa-
jen način, informacijo o objavi pa posreduje v sredstvih
javnega obveščanja.

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 strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija
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pripravi poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog pre-
jemnikov sredstev.

8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na pre-

dlog strokovne komisije, župan. Zoper odločitev iz prejšnje-
ga odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov obči-
ne v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana na
predlog komisije je dokončna.

II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so:

1. Razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja
1.1 Ureditev kmetijskih zemljišč – agromelioracije
Namen ukrepa je ureditev kmetijskih zemljišč zaradi

izboljšanja kmetijskih zemljišč, njihove proizvodnje sposo-
bnosti in povečanja kakovosti kmetijske pridelave. Prednost
imajo ureditve zemljišč na zaokroženih območjih na katerih
je lahko več lastnikov parcel.

Višina pomoči:
a) V višini 100% se financirajo stroški strojnih ur za

izvedena gradbena dela pri urejanju zemljišč. Upravičenci
so na podlagi ponudb izbrane pravne osebe, ki imajo regis-
trirano tovrstno dejavnost. Končni koristniki so fizične osebe
– kmetje.

b) Sofinancira se do 60% upravičenih stroškov (stroški
krčenja drevesne zarasti in grmičevja). Upravičenci so fizič-
ne osebe – kmetje.

Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetoval-

na služba,
– program agromelioracijskih del s prikazom pokritja

finančne konstrukcije za posamezno zaokroženo območje
na katerem se izvaja agromelioracija,

– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so
navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor, za katera ni potrebno gradbeno dovolje-
nje na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec,

– da imajo lastniki ali solastniki kmetije v uporabi naj-
manj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč.

Pod točko a:
– seznam parcel po katastrskih občinah, na katerih se

izvaja agromelioracija, lastnikih in vrsti rabe zemljišča.
Pod točko b:
– račune za izvedeno agromelioracijo,
– soglasje lastnikov zemljišč o izvedbi agromelioracije,

če je na območju agromelioracije več lastnikov parcel.
1.2 Podpore prevzemnikom kmetij
Namen: je pospešitev strukturnih oziroma generacij-

skih sprememb v kmetijstvu, ohranjanju poseljenosti pode-
želja s podporo pri prepisu kmetije na naslednika.

Višina pomoči: enkratna pomoč do 100.000 SIT za
stroške prepisa kmetije.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– notarsko overjeno pogodbo o prepisu kmetije na

naslednika,
– dokazilo, da ima kmetija najmanj 3 ha površin,
– prevzemnik mora imeti ustrezno strokovno znanje in

sposobnosti,
– prevzemnik se obveže, da bo na kmetijskem gospo-

darstvu kmetoval še najmanj 5 let po prepisu kmetije.

2. Celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izo-
brazbene strukture in stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

2.1 Izobraževanje kmetov
Namen: pri programu izobraževanja kmetov se sofinan-

cirajo programi poklicnega izobraževanja kmetov, udeležbe
na seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko
pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega
izobraževanja.

Višina pomoči: kmetom (udeležencem seminarjev) ali
pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krije do 100% upra-
vičenih stroškov (stroški za izobraževanje oziroma za izvedbo
izobraževanja) oziroma do 50% upravičenih stroškov šolnine
za poklicno izobraževanje odraslega udeleženca.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma

dokazilo o udeležbi na izobraževanju,
– za pooblaščene izvajalce vloga za sofinanciranje s

priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovredno-
ten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi
dokazili.

2.2 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol
Namen ukrepa: je finančna pomoč pri izobraževanju

dijakov in študentov kmetijskih programov strokovnega izo-
braževanja. Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih star-
ši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z
manjšimi dohodki na družinskega člana.

Višina pomoči: pomoč se lahko dodeli do višine
100.000 SIT na dijaka in študenta v tekočem šolskem letu.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o učnem uspehu v preteklem letu,
– potrdilo o šolanju za tekoče leto.
2.3 Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa: sofinanciranje programov ali izvedenih

aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva za iz-
vedbo strokovnega dela (stroški razstave, demonstracije ozi-
roma prikazi, predavanja, promocije, strokovnega izleta, iz-
dajo publikacij, ki se ne prodajajo na trgu)

Višina pomoči: sofinancira se do 30% upravičenih stro-
škov (stroški razstave, demonstracije oziroma prikazi, pre-
davanja, promocije, strokovni izleti, in stroški izdaje publika-
cij, ki se ne prodajajo na trgu).

Pogoji za pridobitev pomoči:
– finančno ovrednoten program,
– poročilo o delu za preteklo leto, potrjeno s strani

nadzornega odbora društva,
– potrdilo o registraciji (če je društvo ustanovljeno na

novo).

3. Podpore naložbam v kmetijska gospodarstva
3.1 Adaptacije, novogradnje in nakup kmetijske

opreme
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam v kmetij-

stvo (novogradnje, adaptacije in nakup opreme – razen
kmetijskih strojev) v vse kmetijske panoge, dopolnilne de-
javnosti in turizem na kmetijah z namenom posodobitve
kmetije.

Višina pomoči: sofinancira se do 20% upravičenih stro-
škov (stroški gradbenega materiala, opravljenih obrtniških
del in stroški opreme razen kmetijskih strojev) za izvedeno
investicijo.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– računi za nakup gradbenega materiala, gradbenih

storitev ali opreme,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe.
3.2 Pridobivanje projektno-tehnične dokumentacije
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne do-

kumentacije (Projektno gradbena dokumentacija, Projekt za



Uradni list Republike Slovenije Št. 109 / 13. 12. 2002 / Stran 13025

izvedbo) in poslovnega načrta za novogradnje ali obnove
kmetijskih objektov.

Višina pomoči:
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov celotne

investicije (stroški gradbenega materiala, opravljenih obrtni-
ških del in stroški opreme razen kmetijskih strojev).

Pogoji za pridobitev pomoči:
– projektno tehnična dokumentacija,
– finančno ovrednotena investicija (vrednost) celotne

investicije,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
3.3 Nakup kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov nakupa kme-

tijskih zemljišč zaradi izboljšanja velikostne sestave zlasti
tistih kmetij, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživetja.

Višina pomoči: sofinancirajo se upravičeni stroški v
višini do 20% (stroški nakupa in prepisa zemljišč).

Pogoji za pridobitev pomoči:
– mnenje pristojne kmetijsko svetovane službe,
– kupoprodajna pogodba,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko de-

javnostjo,
– račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla.
3.4 Povračilo stroškov za prevoz mleka
Namen ukrepa je ohranjanje hribovskih kmetij in kmetij

z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter trženje
kvalitetnih pridelkov s povračilom stroškov prevozov mleka
zaradi oddaljenosti in težje dostopnosti kmetij.

Višina pomoči: 1 SIT za vsak liter dostavljenega mleka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o članstvu v kmetijski zadrugi, kjer kmetje

oddajajo mleko,
– kmetijska zadruga mora posredovati evidenco dejan-

sko oddanega mleka za posameznega kmeta, iz katerega
mora biti razvidna lokacija prevoza in višina stroškov.

III. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov
Gradec 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 vrniti nenamensko porabljena

sredstva skupaj z zakonitimi 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) nepremično in opre-
mo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna obči-
ne, pred iztekom 5 let,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more

pridobiti sredstev za dobo dveh let.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Dobrova, dne 9. decembra 2002.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Janez Oven l. r.

DORNAVA

5369. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Dornava za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št.
47/99) je Občinski svet Občine Dornava na 33. seji, dne
22. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu

Občine Dornava za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2002

(Uradni list RS, št. 38/02) se spremeni 2. člen odloka tako,
da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v tisoč tolarjev

Skupina /Podskupina kontov  Proračun leta 2002

l. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 238.785
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  96.501

70 DAVČNI PRIHODKI  81.191
700 Davki na dohodek in dobiček 72.317
703 Davki na premoženje 585
704 Domači davki na blago in storitve 8.289
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI  15.310
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.388
711 Takse in pristojbine  2.200
712 Denarne kazni  –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki  9.722

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premože-

nja
73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI  142.284
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

Institucij  142.284

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 248.674
40 TEKOČI ODHODKI  54.708

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  15.089
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.121
402  Izdatki za blago in storitve 35.698
403 Plačila domačih obresti  1.800
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 v tisoč tolarjev

Skupina /Podskupina kontov  Proračun leta 2002

404 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI  89.812

410 Subvencije  3.117
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  35.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  18.882
413 Drugi tekoči domači transferi  32.613
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  102.536
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  102.536

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  1.618
430 Investicijski transferi  1.618

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–lI.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podkupina kontov  Proračun leta 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskihz deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podkupina kontov  Proračun leta 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga 4.300

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV+VII.–LL.–V.–VIII.) 14.189

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X)

Pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v
bilanci prihodkov in odhodkov ter računu financiranja in so
sestavni del odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 402-01-697/02
Dornava, dne 27. novembra 2002.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula inž. l. r.

5370. Sklep o povišanju cen programov javno-
izobraževalnega zavoda Dornava

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00) in 7. člena statuta Občine Dornava (Urad-
ni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na
32. redni seji dne 6. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o povišanju cen programov javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava

1
Cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Dornava so naslednje:
SIT

– prva starostna skupina od 1 do 3 let  63.000
– druga starostna skupina od 3 do 7 let 52.000
– oddelek priprave na šolo 204.000

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 11. 2002.

Št. 65-698/02
Dornava, dne 20. novembra 2002.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

GORIŠNICA

5371. Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in
85/00) in 17. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na seji
dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega

družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–
1990 za območje Občine Gorišnica

dopolnjenega v letu 2001

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-
2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86,
20/88, 2/90, 12/93, 16/94) za območje Občine Gorišni-
ca dopolnjen v letu 1996 (Uradni list RS, št. 2/98) (v nadalj-
njem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin sred-
njeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-
1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86) dopol-
njen v letih 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996
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ter 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/86,
12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94, Uradni list
RS, št. 2/98 ter 40/2001) v nadaljnjem besedilu: srednje-
ročni plan.

2. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega

plana občine v merilu 1: 25000 z namensko rabo prostora
in z infrastrukturnimi omrežji ter kartografska dokumentacija
srednjeročnega plana in sicer karte v merilu 1: 5000 z
namensko rabo prostora.

3. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana se nanaša na:
– uskladitev z obveznimi izhodišči dolgoročnega in

srednjeročnega plana RS,
– zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru,
– strokovne podlage za posamezne posege v prostor.

4. člen
Sestavni deli dolgoročnega in srednjeročnega plana

Občine Gorišnica so:
– odlok z obrazložitvijo,
– kartografski del v merilu 1: 25000,
– kartografska dokumentacija v merilu 1: 5000 in
– strokovne podlage:

– poselitev,
– transportna cona Moškanjci,
– transportno stanovanjska cona Muretinci,
– obrtna cona Moškanjci,
– deponija sipkih marerialov Muretinci,
– šport in rekreacija Moškanjci (2x),
– sanacija divjih odlagališč in gramoznic,
– komunalno čistilne naprave,
– ribnik v Paradižu,
– atletski stadion Cirkulane,
– območja varovanja naravne dediščine,
– območja varovanja kulturne dediščine.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA
PLANA

5. člen
Za točko 5.2. se doda nova tabela bilance površin

Občine Gorišnica:

Gozd s posebnim namenom 289857 m2

Lesnoproizvodni gozd 14851751 m2

Najboljša kmetijska zemljišča 24868120 m2

Druga kmetijska zemljišča 14514180 m2

Območja razpršene poselitve 1435572 m2

Ureditvena območja poselitve–strnjena
naselja 3646021 m2

Ostala območja, večji vodotoki, gramoznice 1472395 m2

Skupaj površina občine Gorišnica: 61077895 m2

6. člen
Na koncu točke 5.7. (Varstvo kulturne in naravne dedi-

ščine) se doda:
Občina Gorišnica je v plan vnesla obvezna republiška

izhodišča za varstvo naravne dediščine, kakor tudi odlok o
razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov
narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
14/79) zavarovane naravne znamenitosti na teritoriju seda-
nje Občine Gorišnica.

Za vse posege na območje naravnih vrednot in ekolo-
ško pomembnih območij je potrebno predhodno pridobiti
naravovarstveno soglasje. Za izdelavo vseh nadaljnjih plan-
skih in izvedbenih aktov je potrebno predhodno pridobiti
naravovarstvene smernice, ki jih izdela pristojna javna stro-
kovna služba za varstvo narave.

Občina Gorišnica bo v naslednjem obdobju sprejela
odlok o zavarovanju kulturnih spomenikov lokalnega pome-
na. Strokovne podlage za kulturno dediščino, ki jih je izdelal
ZVNK Maribor so sestavni del tega odloka.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA

7. člen
Na koncu točke 3.2.2.6. »Energetska oskrba« se do-

data odstavka, ki glasita:
Širina koridorja obstoječih predvidenih DV naj bo ozna-

čena črtkano in to enake barve kot je osnovni DV. Glede na
napetostni nivo naj bodo uporabljene naslednje urbanistič-
ne širine DV:

– za 110 kV 2 x 15 = 30 m,
– za 220 kV 2 x 20 = 40 m,
– za 400 kV 2 x 25 = 50 m.
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih

daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca
daljnovoda.

8. člen
Na koncu točke 3.2.2.7. »Vodno gospodarstvo« se

dodata odstavka:
Vodotoki, ki so kategorizirani v 1. in 1.-2. razred kate-

gorizacije pomembnejših vodotokov v občini Gorišnica po
naravovarstvenem pomenu morajo biti izvzeti iz vsakršne
gospodarske rabe.

Za predvidene posege v prostor na poplavnem obmo-
čju je potrebno v fazi izdelave izvedbenega akta pridobiti
strokovne podlage, kjer bodo poučene visokovodne razme-
re in podana rešitev protipoplavne varnosti. Pri poseganju
na erozijsko ogrožena območja pa je potrebno zagotoviti
ustrezne protierozijske ukrepe.

9. člen
Točka 4.4. »Splošna ljudska obramba in družbena sa-

mozaščita« se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Obramba in Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

Vsebina te točke se v celoti spremeni in glasi:

Obramba
Za področje obrambe so perspektivna naslednja ob-

močja:
– letališče Moškanjci; možna izključna raba za obrambo.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Elementi s področja zaščite in reševanja pred naravni-

mi in drugimi nesrečami so določeni in prikazani v občin-
skem načrtu zaščite in reševanja.

10. člen
Na koncu točke 5. (Urejanje prostora in varstvo okolja)

se doda odstavek, ki glasi:
Pri vseh posegih v prostor se bo upošteval zakon o

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter podza-
konski akti, ki urejajo področje varstva zraka, tal, voda,
hrupa, elektromagnetnih sevanj, kakor tudi področje ravna-
nja z odpadki.
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11. člen
V točki 5.1.9. za območje krajevne skupnosti Gorišni-

ca (planska enota P9) se tabela v celoti spremeni in glasi:

Oznaka Naziv območja Površina Namembnost Prostorsko
ureditvenega v ha izvedbeni
območja akt

S1 Moškanjci 45,20 ureditveno območje naselja PUP
RP Moškanjci 6,08 razpršena poselitev PUP
S2 Zamušani 15,74 ureditveno območje naselja PUP
RP Zamušani 11,87 razpršena poselitev PUP
S3 Gorišnica 50,96 ureditveno območje naselja PUP
RP Gorišnica 2,66 razpršena poselitev PUP
S4 Cunkovci 9,63 ureditveno območje naselja PUP
RP Cunkovci 0,64 razpršena poselitev PUP
S5 Zagojiči 16,03 ureditveno območje naselja PUP
RP Zagojiči 1,45 razpršena poselitev PUP
S6 Formin I 21,45 ureditveno območje naselja PUP
S7 Formin II 8,56 ureditveno območje naselja PUP
RP Formin 7,22 razpršena poselitev PUP
S8 Placerovci 7,87 ureditveno območje naselja PUP
RP Placerovci 0,38 razpršena poselitev PUP
S9 Gajevci 19,02 ureditveno območje naselja PUP
RP Gajevci 1,55 razpršena poselitev PUP
S10 Mala vas 13,12 ureditveno območje naselja PUP
RP Mala vas 1,20 razpršena poselitev PUP
S11 Muretinci 17,99 ureditveno območje naselja PUP
RP Muretinci 1,22 razpršena poselitev PUP
RP Tibolci 11,86 razpršena poselitev PUP
P1 Mala vas 4,64 perut. farma PUP
P2 Formin 3,00 perut. farma PUP
P3 Formin MHE PUP
P4 Moškanjci 0,81 betonarna PUP
P5 Moškanjci 5,50 obrtna cona PUP
P6 Moškanjci 0,59 transportna cona PUP
P7 Muretinci 1,87 transpotrna in stan. cona PUP
P8 Muretinci 1,44 deponija sipkih materialov PUP
R2 Kanal HE Formin 78,12 energetska, vodnogospodarska
UN
R3 Moškanjci 0,78 šport in rekraacija PUP
R4 Moškanjci 1,74 šport in rekreacija PUP
R5 Muretinci 1,54 šport in rekreacija PUP
R6 Gorišnica 1,53 šport in rekreacija PUP
R7 Zamušani 0,80 šport in rekreacija PUP
R9 Gajevci 0,21 šport in rekreacija PUP
K1 1946,80 1.območje kmet. zemljišč PUP
K2 114,07 2.območje kmet. zemljišč PUP
ostalo 462,50 neplodno, večji vodotoki,

gozd PUP

12. člen
V točki 5.1.9. se pri poglavju c) Zgradili bomo nasled-

nje naprave na koncu doda nova alinea, ki glasi:
– lokalne čistilne naprave (Zamušani, Gorišnica,Tibol-

ci, Formin, Zagojiči)

13. člen
V točki 5.1.9. se pri poglavju d) Zgradili bomo nasled-

nje elektroenergetske naprave na koncu doda nova alinea,
ki glasi:

– daljnovod DV 2 x 400 kV Cirkovce – Pince

14. člen
Na koncu točke 5.1.9. se doda poglavje g.), ki glasi:
– sanirali bomo opuščeno gramoznico na lokaciji 2 v

Moškanjcih ter gramoznici v Muretincih na lokaciji 5 in 7.

15. člen
V točki 5.1.23 za območje krajevne skupnosti Cirkula-

ne (planska enota P23) se tabela v celoti spremeni in glasi:

Oznaka Naziv območja Površina Namembnost Prostorsko
ureditvenega v ha izvedbeni
območja akt

S1 Cirkulane 24,38 ureditveno območje naselja PUP
RP Cirkulane 8,26 razpršena poselitev PUP
S2 Dolane 9,69 ureditveno območje naselja PUP
RP Dolane 8,84 razpršena poselitev PUP
RP Brezovec 9,88 razpršena poselitev PUP
RP Gradišča 14,75 razpršena poselitev PUP
RP Gruškovec 11,84 razpršena poselitev PUP
RP Mali Okič 5,72 razpršena poselitev PUP
RP Medribnik 6,78 razpršena poselitev PUP
RP Meje 3,38 razpršena poselitev PUP
RP Paradiž 8,51 razpršena poselitev PUP
RP Pohorje 3,97 razpršena poselitev PUP
RP Pristava 7,04 razpršena poselitev PUP
RP Slatina 6,66 razpršena poselitev PUP
RP Veliki vrh 9,32 razpršena poselitev PUP
P1 Dolane 6,36 industrijska ZN
P2 Meje 0,02 mejni prehod PUP
R2 Cirkulane 2,70 šport in rekreacija PUP
R3 Paradiž 0,75 ribnik PUP
Kul Borl-grad-Dolane 12,20 kulturna dediščina UN
K1 566,20 1.območje kmet. zemljišč PUP
K2 1335,25 2.območje kmet. zemljišč PUP
Ostalo 1133,87 neplodno, vodotoki, gozd PUP

16. člen
Površine 1. območja kmetijskih zemljišč se zmanjšajo

za 21,53 ha, površine 2. območja kmetijskih zemljišč se
zmanjšajo za 2,30 ha, površine gozdov se zmanjšajo za
2,72 ha.

Površine ureditvenih območij in razpršene gradnje se
povečajo za 26,55 ha.

17. člen
Kartografski del dopolnjen na listih v merilu 1: 5000 in

1: 25000, strokovne podlage v merilu 1: 250, 1: 500, 1:
1000 in 1: 5000 so izdelane za pomembnejše posege v
prostor.

Karte so sestavni del odloka.

18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-105/202
Gorišnica, dne 21. novembra 2002.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

JESENICE

5372. Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Jesenice za leto 2003

V skladu s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 61. člena zakona o
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stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85,
33/89 in Uradni list RS, št. 24/92), 15. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (U.V.G. št.
3/87, 21/88, Uradni list RS, št. 20/93, 105/00) ter 10.
člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) in
101. člena poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list
RS, št. 13/01) je Občinski svet občine Jesenice na 41. seji
dne 27. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2003

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Jesenice znaša za leto
2003 mesečno:

– v stanovanjskem in počitniškem tipu območja
0,0216 SIT,

– v poslovnem in proizvodnem tipu območja 0,0481 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 462-4/2002
Jesenice, dne 26. novembra 2002.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KAMNIK

5373. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja

Svilanit d.d., Kovinarska 4, Kamnik, na podlagi sogla-
sja Občinskega sveta občine Kamnik z dne 25. 10. 2001 in
26. 2. 2002 v skladu z uredbo o oblikovanju cen proizvod-
nje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja (Uradni list RS, št. 29/01 in 33/02) objavlja

C E N I K
proizvodnje in distribucije pare in tople vode

za namene daljinskega ogrevanja

1. člen
V Svilanit d.d. Kamnik se določi nova cena toplotne

energije:
– variabilni del cene 7.302,20 SIT/MWh,
– priključna moč - fiksni del cene 202,22 SIT/kW/me-

sec.
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vre-

dnost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cena z

dne 1. 11. 2002.

3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Kamnik, dne 10. decembra 2002.

Svilanit d.d.
glavni direktor

Bogomil Wiegele l. r.

KUNGOTA

5374. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Kungota

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Kungota

Občinska volilna komisija je, dne 11. 11. 2002, na
redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov o izidu
glasovanja na volitvah župana dne 10. 11. 2002, ugoto-
vila:

I
1. Na volitvah 10. 11. 2002 je imelo pravico voliti po

volilnem imeniku skupaj 3754 volivcev.
2. Volilo je skupaj 2555 volivcev ali 68,06%, od tega

je:
a) 2536 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku,
b) 5 volivcev glasovalo po pošti,
c) 14 volivcev volilo na predčasnem volišču.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 2555 glasovnic, od

teh je bilo veljavnih 2521 glasovnic in 34 neveljavnih glasov-
nic.

Kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Število glasov % glasov

1. RENATO HLADE 709 28,12
2. JOŽEF KARNER 1526 60,53
3. BRANIMIR ZADRAVEC 286 11,34

III
Na podlagi prvega stavka 107. člena zakona o lokalnih

volitvah je za župana Občine Kungota v prvem krogu bil
izvoljen:

JOŽEF KARNER, inž. grad., roj. 27. 2. 1949, stanu-
joč Slatinski dol 16, ki je dobil večino veljavnih glasov.

IV
Poročilo je bilo obravnavano in potrjeno na 1. seji

Občinskega sveta občine Kungota, dne 28. 11. 2002.
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za

župana Občine Kungota se objavi v Uradnem listu RS.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kungota
Silva Kozel, dipl. univ. prav. l. r.



Stran 13030 / Št. 109 / 13. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Tajnica
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Janja Viher l. r.

Člani
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Alenka Leban, univ. dipl. prav. l. r.
Brigita Marhold l. r.
Danica Pahernik l. r.
Alojz Večernik l. r.
Andrej Dobaj l. r.
Zlatko Gamze l. r.
Konrad Štiks l. r.

5375. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta občine Kungota

P O  R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta

občine Kungota

Občinska volilna komisija je dne, 11. 11. 2002, na
svoji redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov o izidu
glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah
dne, 11. 11. 2002, ugotovila:

I
1. Na volitvah 11. 11. 2002 je imelo pravico voliti po

volilnem imeniku skupaj 3754 volivcev.
2. Volilo je skupaj 2555 volivcev ali 68,06%, od tega

je:
a) 2536 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku
b) 5 volivcev glasovalo po pošti
d) 14 volivcev volilo na predčasnem volišču.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2554

glasovnic, od teh je bilo veljavnih 2347 glasovnic in 207
neveljavnih glasovnic.

Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

Št. Ime liste Glasov Procent
glasov (% )

1. LISTA ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA 252  10,7
2. IGOR STROPNIK IN SKUPINA VOLIVCEV 193  8,2
3. MARKO FERDINAND IN SKUPINA VOLIVCEV 97  4,1
4. N.Si NOVA SLOVENIJA 214  9,1
5. DeSUS KUNGOTA 242 10,3
6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 467 19,9
7. ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV 134  5,7
8. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 241 10,3
9. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 370 15,8
10. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

DEMOKRATI SLOVENIJE – DS 137  5,8

Skupaj 2347 100,00

III
V Občinski svet občine Kungota se voli 14 članov.
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah so

izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi:

1. LISTA ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA
1. ALENKA LEBER, roj. 25. 3. 1957, stanujoča

Jedlovnik 28, 2201 Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmeto-
valka

2. FRANC GAMSER, roj. 25. 6. 1960, stanujoč
Plač 11, 2201 Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmetovalec

2. IGOR STROPNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3. IGOR STROPNIK, roj. 22. 7. 1962, stanujoč Plin-

tovec 5 h, 2201 Zg. Kungota, gimnazijski maturant, sodela-
vec referenta I

3. N.Si NOVA SLOVENIJA
4. ALOJZ KRISTL, roj. 28. 5. 1941, stanujoč Jurski

vrh 12 b, 2201 Zg. Kungota, upokojenec, komercialni te-
hnik

4. DeSUS KUNGOTA
5. ANTON JURENEC, roj. 20. 3. 1943, stanujoč

Svečina 16 a, 2201 Zg. Kungota, trgovski poslovodja, upo-
kojenec

5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. ANTON ŠKAMLEC, roj. 10. 1. 1960, stanujoč

Plač 23, 2201 Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmetovalec,
7. VINKO UL, roj. 7.  2. 1953, stanujoč Gradiška

163, 2211 Pesnica, trgovec, samostojni podjetnik,
8. DARJA ŽUNKO, roj. 13. 5. 1963, stanujoča Sp.

Vrtiče 22 a, 2201 Zg. Kungota, vrtnarka, samostojna po-
djetnica

Pri SLS – Slovenski ljudski stranki je v občinski svet
vrstni red predstavljen za 1 mesto, saj je nosilec liste Karner
Jožef, inž. podal odstopno izjavo za mandat občinskega
svetnika pri občinski volilni komisiji dne 12. 11. 2002,
zaradi mandata župana Občine Kungota in se mandati pre-
nesejo naslednjim na listi.

6. ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRA-
TOV

9. BRANIMIR ZADRAVEC, roj. 2. 4. 1957, stanujoč
Kozjak nad Pesnico 18 p, 2201 Zg. Kungota, univ. dipl. inž.
kem. teh. tehnični svet.

7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
10. FRANC BRLIČ, roj. 5.  3. 1943, stanujoč Roš-

poh 157 c, 2351 Kamnica, inženir, upokojenec.

8. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SDS

11. RENATO HLADE, roj. 17. 2. 1962, stanujoč
Plintovec 33 b, 2201 Zg. Kungota, strugar, direktor.

12. ANTON UNUK, roj. 19. 10. 1958, stanujoč Zg.
Kungota 50 a, 2201 Zg. Kungota, elektromehanik, samo-
stojni podjetnik.

13. IVAN KREN, roj. 11. 1. 1950, stanujoč Plač 12,
2201 Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmetovalec.

9. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, DEMO-
KRATI SLOVENIJE – DS

14. ALOJZ PARTLIČ, roj. 16. 6. 1946, stanujoč Zg.
Vrtiče 6, 2201 Zg. Kungota, trgovec, nezaposlen – inv. za
SPIZ.

Po zaporedju najvišjih količnikov od 1 do 19 po D’
Hondtu:



Uradni list Republike Slovenije Št. 109 / 13. 12. 2002 / Stran 13031

Zap. št. Količnik Lista Ime liste

 1 467,00 6 SLS – SLOVENSKI LJUDSKA STRANKA
 2 370,00 9 SDS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE
 3 252,00 1 LISTA ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ

PODEŽELJA
 4 242,00 5 DeSUS KUNGOTA
 5 241,00 8 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
 6 233,50 6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 7 241,00 4 N.SI NOVA SLOVENIJA
 8 193,00 2 IGOR STROPNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
 9 185,00 9 SDS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE
10 155,67 6 SLD – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
11 137,00 10 DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

DEMOKRATI SLOVENIJE
12 134,00 7 ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV
13 126,00 1 LISTA ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ

PODEŽELJA
14 123,33 9 SDS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE
15 121,00 5 DeSUS KUNGOTA
16 120,50 8 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
17 116,75 6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
18 107,00 4 N.SI NOVA SLOVENIJA
19  97,00 3 MARKO FERDINAND IN SKUPINA

VOLIVCEV

IV
Na podlagi preferenčnih glasov ni bil izvoljen nihče, ker

noben kandidat ni dobil večine glasov liste.

V
Poročilo je bilo obravnavano in potrjeno na 1. seji

Občinskega sveta občine Kungota, dne 28. 11. 2002.
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za

člane občinskega sveta se objavi v Uradnem listu RS.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kungota
Silva Kozel, dipl. univ. prav. l. r.

Tajnica
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Janja Viher l. r.

Člani
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Alenka Leban, univ. dipl. prav. l. r.
Brigita Marhold l. r.
Danica Pahernik l. r.
Alojz Večernik l. r.
Andrej Dobaj l. r.
Zlatko Gamze l. r.
Konrad Štiks l. r.

5376. Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov
Občine Kungota

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane vaških odborov

Občine Kungota

Občinska volilna komisija, je dne 11. novembra 2002,
na svoji redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov in
na podlagi ponovnega štetja občinske volilne komisije o
izidu glasovanja za volitve članov vaških odborov na volitvah
dne 10. novembra 2002 ugotovila:

I
1. Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico

voliti po volilnem imeniku skupaj 3754 volivcev.
2. Volilo je skupaj 2555 volivcev ali 68,06%, od tega

je:
a) 2536 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnem

imeniku,
b) 5 volivcev je glasovalo po pošti,
e) 14 volivcev je volilo na predčasnem volišču.

II
Za volitve članov vaških odborov je bilo oddanih 2555

glasovnic, od teh je bilo veljavnih 2445 glasovnic in 110
neveljavnih glasovnic.

Posamezni kandidati posameznih list so dobili nasled-
nje število glasov v posamezni Vaški skupnosti.

III
V Občini Kungota so v skladu s statutom Občine Kun-

gota (Uradni list RS, št. 16/99) 4 vaške skupnosti: Zg.
Kungota, Sp. Kungota, Svečina in Jurij. Skupaj vse 4 vaške
skupnosti štejejo 28 članov. Zg. Kungota devet članov, Sp.
Kungota in Svečina po sedem članov in Jurij pet članov.

IV
Vaška skupnost Zgornja Kungota
Za Vaško skupnost Zg. Kungota sta bili odprti dve

volišči. Skupaj je na obeh voliščih vpisanih 1293 volivcev.
Glasovalo jih je 840. Od tega je bilo 48 glasovnic neveljav-
nih in 792 glasovnic veljavnih.

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. KARIN POŽAR 412
2. ANDREJ RUDL 434
3. FRANC POŽAR 396
4. KRISTINA VALCL 419
5. ANDREJ MARKO 444
6. FRANCI MARKO 388
7. STANKO KOREN 389
8. ZVONKO ŠKRUBA 393
9. DARJA ŽUNKO 435
10. MARIJAN GAMSER 418
11. KAREL PEČAR 272

Po rezultatih glasovanja po voliščih so izvoljeni člani v
Vaški odbor v Vaški skupnosti ZGORNJA KUNGOTA na-
slednji člani:

Zap.št. Ime kandidata Število glasov

1. ANDREJ MARKO 444
2. DARJA ŽUNKO 435
3. ANDREJ RUDL 434
4. KRISTINA VALCL 419
5. MARIJAN GAMSER 418
6. KARIN POŽAR 412
7. FRANC POŽAR 396
8. ZVONKO ŠKRUBA 392
9. STANKO KOREN 389
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Vaška skupnost Spodnja Kungota
Za Vaško skupnost Sp. Kungota je bilo odprto eno

volišče, kjer je vpisanih 1094 volivcev. Glasovalo jih je 754.
Od tega je bilo 24 glasovnic neveljavnih in 730 glasovnic
veljavnih.

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. TJAŠA SIMONIČ 380
2. STANE BUKOVNIK 283
3. MARIJA GOJČIČ 286
4. ZDRAVKO DUKARIČ 171
5. BERNARDA ČAS 454
6. VINKO UL 456
7. MIRAN VERŠNIK 252
8. KARL KOLETNIK 355
9. IVAN GAMSER 305
10. MARIJA KRONOVŠEK 299

Po rezultatih glasovanja po voliščih so izvoljeni člani v
Vaški odbor v Vaški skupnosti Spodnja Kungota naslednji
člani:

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. VINKO UL 456
2. BERNARDA ČAS 451
3. TJAŠA SIMONIČ 380
4. KARL KOLETNIK 355
5. IVAN GAMSER 305
6. MARIJA KRONOVŠEK 299
7. MARIJA GOJČIČ 286

Vaška skupnost Svečina
Za Vaško skupnost Svečina sta bila odprti dve volišči,

kjer je bilo skupno vpisanih 802 volivcev. Glasovalo jih je
544. Od tega je bilo 23 glasovnic neveljavnih in 521 glasov-
nic veljavnih.

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. IVAN KREN 300
2. MATEJ RUDL 220
3. DOBRI PARTLIČ 253
4. ANTONIJA DRAGANIČ 215
5. TEREZIJA KOMPAN  88
6. ERVIN KLARIČ 107
7. BRIGITA KREN 289
8. VINKO ŠERBINEK 232
9. PETRA LEBER 246
10. MIROSLAV ČERNKO 229
11. GERARD-ANTON LESKOVAR  90
12. ANTON ŠKAMLEC 212
13. MARJAN KRAUT  84

Po rezultatih glasovanja po voliščih so izvoljeni člani v
vaški odbor v Vaški skupnosti Svečina naslednji člani:

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. IVAN KREN 300
2. BRIGITA KREN 289
3. DOBRI PARTLIČ 253
4. PETRA LEBER 246
5. VINKO ŠERBINEK 232
6. MIROSLAV ČERNKO 229
7. MATEJ RUDL 220

Vaška skupnost Jurij
Za Vaško skupnost Jurij je bilo odprto eno volišče, kjer

je bilo vpisanih 563 volivcev. Glasovalo jih je 398. Od tega
je bilo 15 glasovnic neveljavnih in 383 glasovnic veljavnih.

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. BOŠTJAN REMŠAK 199
2. MAJDA TRAMPUŠ 239
3. JANKO LEBER 209
4. JURIJ HLADE 217
5. CIRIL JANČIČ  89
6. IGOR ŽIST 200
7. MARIJAN TOČAJ 111

Po rezultatih glasovanja po voliščih so izvoljeni člani v
Vaški odbor v Vaški skupnosti Jurij naslednji člani:

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. MAJDA TRAMPUŠ 239
2. JURIJ HLADE 217
3. JANKO LEBER 209
4. IGOR ŽIST 200
5. BOŠTJAN REMŠAK 199

V
Poročilo je bilo obravnavano in potrjeno na 1. seji

Občinskega sveta občine Kungota, dne 28. 11. 2002.
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za

člane vaških odborov v Vaških skupnostih Svečina, Jurij,
Sp. Kungota in Zg. Kungota se objavi v Uradnem listu RS.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kungota
Silva Kozel, dipl. univ. prav. l. r.

Tajnica
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Janja Viher l. r.

Člani
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Alenka Leban, univ. dipl. prav. l. r.
Brigita Marhold l. r.
Danica Pahernik l. r.
Alojz Večernik l. r.
Andrej Dobaj l. r.
Zlatko Gamze l. r.
Konrad Štiks l. r.

LENART

5377. Izid na lokalnih volitvah, dne 10. novembra
2002, v Občini Lenart

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
objavlja Občinska volilna komisija občine Lenart

I Z I D
na lokalnih volitvah, dne 10. novembra 2002,

v Občini Lenart
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I. ZA ŽUPANA OBČINE LENART

Občinska volilna komisija občine Lenart je na seji, dne
15. novembra 2002, ugotovila naslednji izid glasovanja za
volitve župana Občine Lenart:

Posamezni kandidati za župana Občine Lenart so dobi-
li naslednje število glasov:

mag. Ivan Vogrin 3653 glasov oziroma 59,29%
Sabina Markoli 1352 glasov oziroma 21,94%
Ivan Jemenšek 248 glasov oziroma 4,03%
Darko Rebernik 908 glasov oziroma 14,74%
Za župana Občine Lenart je izvoljen mag. Ivan Vogrin,

roj. 13. 4. 1960, stanujoč Zg. Voličina 34, 2232 Voličina,
ki je dobil večino veljavnih glasov.

II. ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART

Občinska volilna komisija občine Lenart je na seji, dne
15. novembra 2002, ugotovila, da so za člane Občinskega
sveta občine Lenart izvoljeni naslednji kandidati:

Volilna Ime in priimek Ime liste
enota rojstni pod., prebivališče

1 Saša Tomažič,
roj. 15. 1. 1937, DeSUS
naslov: Maistrova 3, Lenart

1 Karl Vogrinčič,
roj. 3. 11. 1949, LDS
naslov: Močna 51, Pernica

1 Breda Rakuša Slavinec,
roj. 19. 8. 1962, LDS
naslov: Gubčeva 6, Lenart

1 Jožef Kramberger,
roj. 21. 11. 1960, SLS
naslov: Sp. Porčič 16a, Lenart

1 Marija Vogrin Bračič,
roj. 5. 11. 1966, SLS
naslov: Zamarkova 5, Lenart

1 Franc Krivec
roj. 18. 12. 1951, SDS
naslov: Pot na Kamenšak 13, Lenart

1 Ivan Jemenšek
roj. 9. 12. 1940, ZLSD
naslov: Prešernova 1, Lenart

1 Ljubo Neuhold,
roj. 16. 2. 1954 NSi
naslov: Ul. h. Lacka 66, Lenart

1 Srečko Šalamun,
roj. 10. 1. 1960 Zeleni Slovenije
naslov: Jurovska c. 18, Lenart

1 Marjan Ručigaj, roj. 16. 6. 1951, SNS
naslov: Maistrova 5, Lenart

2 Sašo Lenart, roj. 4. 12. 1974, LDS
naslov: Jurovski Dol 70, Jurovski Dol

2 Matej Divjak, roj. 19. 9. 1979, LDS
naslov: Jurovski Dol 112, Jurovski Dol

2 Ivan Senekovič, roj. 18. 6. 1978, SLS
naslov: Zg. Partinje 135, Jurovski Dol

2 Franc Kranjc, roj. 16. 2. 1965, SLS
naslov: Žitence 10, Jurovski Dol

2 Jožef Škrlec, roj. 29. 2. 1940, SDS
naslov: Zg. Partinje 38, Jurovski Dol

3 Franc Rajter, roj. 24. 10. 1937, LDS
naslov: Slovenska 10, Sv. Trojica

3 Darko Fras, roj. 12. 10. 1967, SLS
naslov: Zg. Senarska 15, Sv. Trojica

3 Feliks Vogrin, roj. 2. 1. 1938, SDS
naslov: Trojiški trg 7, Sv. Trojica

Volilna Ime in priimek Ime liste
enota rojstni pod., prebivališče

3 Aleksander Gungl, roj. 1. 8. 1972, NSi
naslov: Zg. Porčič 120, Sv. Trojica

3 Mitja Kmetec, roj. 19. 3. 1982, Zeleni Slovenije
naslov: Gočova 5, Sv. Trojica

4 Marjan Pulko, roj. 20. 11. 1941, DeSUS
naslov: Dolge njive 9, Voličina

4 Branko Tuš, roj. 15. 4. 1957, LDS
naslov: Zg. Voličina 124, Voličina

4 Dragica Bezjak, roj. 22. 1. 1966, LDS
naslov: Zavrh 44, Voličina

4 Zvonko Čuček, roj. 20. 2. 1959, SLS
naslov: Črmljenšak 38, Voličina

4 Milko Slanič, roj. 13. 11. 1968, SDS
naslov: Selce 58, Voličina

III. ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
OBČINE LENART

Občinska volilna komisija občine Lenart je na seji, dne
15. novembra 2002, ugotovila, da so za člane svetov kra-
jevnih skupnosti izvoljeni naslednji kandidati:

a) Krajevna skupnost Lenart
1. Kristina Travnekar, roj. 12. 12. 1955 Cmureška 3,

Lenart,
2. Bogdan Šuput, roj. 12. 11. 1970 Kraigherjeva 5,

Lenart,
3. Alojz Firbas, roj. 14. 6. 1933 Jurčičeva 1, Lenart,
4. Miroslav Bauman, roj. 18. 7. 1945 Kraigherjeva 8,

Lenart,
5. Eva Kramberger, roj. 26. 4. 1964 Ptujska 12, Le-

nart,
6. Anton Letnik, roj. 22. 11. 1945 Kidričeva 8, Lenart,
7. Jožef Grivec, roj. 13. 3. 1945 Radehova 18, Lenart,
8. Anton Žižek, roj. 12. 1. 1939 Sp. Žerjavci 15,

Lenart,
9. Stanislav Kramberger, roj. 17. 11. 1957 Sp. Porčič

18, Lenart,
10. Franc Schönwetter, roj. 2. 7. 1941 Zamarkova

15a, Lenart,
11. Marija Cafnik, roj. 1. 5. 1948 Močna 29, Pernica,

b) Krajevna skupnost Sv. Jurij
1. Ludvik Dajčman, roj. 22. 6. 1951 Varda 14a, Jurov-

ski Dol,
2. Jožef Škrlec, roj. 29. 2. 1940 Zg. Partinje 38,

Jurovski Dol,
3. Ivan Senekovič, roj. 18. 6. 1978 Zg. Partinje 135,

Jurovski Dol,
4. Matej Divjak, roj. 19. 9. 1979 Jurovski Dol 112,

Jurovski Dol,
5. Alojz Andrejč, roj. 2. 6. 1951 Jurovski Dol 90,

Jurovski Dol,
6. Branimir Verbošt, roj. 22. 3. 1957 Jurovski Dol

103, Jurovski Dol,
7. Roman Črnčec, roj. 16. 1. 1958 Sp. Gasteraj 61,

Jurovski Dol,
8. Vladko Satler, roj. 31. 5. 1951 Sp. Gasteraj 67,

Jurovski Dol,
9. Dejan Simonič, roj. 10. 7. 1972 Žitence 49, Jurov-

ski Dol

c) Krajevna skupnost Sv. Trojica
1. Marjan Klobasa, roj. 9. 7. 1965 Radgonska c. 3,

Sveta Trojica,
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2. Franc Rajter, roj. 24. 10. 1937 Slovenska 10,
Sveta Trojica,

3.  Aleksander Gungl, roj. 1. 8. 1972 Zg. Porčič 120,
Sveta Trojica,

4. Albin Postružnik, roj. 16. 12. 1962 Zg. Porčič 57,
Sveta Trojica,

5. Franc Rojko, roj. 9. 7. 1943 Osek 38, Sveta Trojica,
6. Dušan Malek, roj. 11. 12. 1957 Gočova 48, Sveta

Trojica,
7. Darko Fras, roj. 12. 10. 1967 Zg. Senarska 15,

Sveta Trojica,
8. Franc Simonič, roj. 6. 10. 1955 Sp. Senarska 33a,

Sveta Trojica,
9. Jožef Ploj, roj. 22. 1. 1957 Zg. Senarska 20, Sveta

Trojica,

d) Krajevna skupnost Voličina
1. Vincenc Stergar, roj. 18. 1. 1947 Zg. Voličina 14,

Voličina,
2. Damijan Rojko, roj. 18. 11. 1975 Zg. Voličina 58,

Voličina,
3. Milan Polanec, roj. 3. 1. 1969 Zg. Voličina 19,

Voličina,
4.Friderik Ornik, roj. 5. 9. 1972 Selce 72, Voličina,
5. Zvonko Čuček, roj. 8. 9. 1975 Straže 7, Voličina,
6. Ivan Goznik, roj. 28. 4. 1961 Rogoznica 3, Voličina,
7. Dragica Bezjak, roj. 22. 1. 1966 Zavrh 44, Voličina,
8. Anica Šuster, roj. 17. 6. 1968 Zavrh 28, Voličina,
9. Venčeslav Polič, roj. 5. 8. 1960 Črmljenšak 46,

Voličina.

Št. 03203-1/2002
Lenart, dne 26. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Lenart
Breda Cerjak Firbas, univ. dipl. prav. l. r.

MARKOVCI

5378. Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Markovci v letu 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 7. člena statuta Občine Mar-
kovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je župan
Občine Markovci dne 26. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine

Markovci v letu 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Markovci za leto 2003

se izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna
na podlagi proračuna Občine Markovci za leto 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v
enakih obdobjih po proračunu Občine Markovci za leto
2002.

3. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Markovci za leto

2002 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega finan-
ciranja v letu 2003.

4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna Občine Markovci za
leto 2003. Po preteku začasnega financiranja se v tem
obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2003.

5. člen
Obdobje začasnega financiranje iz tega sklepa traja 3

mesece.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januar-
ja 2003.

Št. 403-04/02-1
Markovci, dne 26. novembra 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

5379. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 12. člena poslovnika Občinskega sveta
Občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99 in 110/00) in
4. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92)
je Občinski svet občine Markovci na 1. seji dne 25. 11.
2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

1
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja se imenujejo:
1. Milan Majer, Bukovci 115, Markovci,
2. Karl Stanko Majcen, Bukovci 67/a, Markovci,
3. Konrad Janžekovič, Nova vas 75/b Markovci.

2
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja naslednje naloge:
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma

predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta;

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev;

– ugotavlja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo in ukrepa v skladu z zakonom o ne-
združljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnos-
tjo ter

– obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.
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3
Mandat predsednika in članov komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja, traja do izteka mandata
župana Občine Markovci in Občinskega sveta občine Mar-
kovci.

4
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 032-03/02-1
Markovci, dne 25. novembra 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

MIRNA PEČ

5380. Razpis nadomestnih volitev za enega člana
Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2.
volilni enoti

Na podlagi 29. in 32. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št.72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98 in 51/02)

r a z p i s u j e m
nadomestne volitve enega člana Občinskega

sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti

1. Nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta
občine Mirna Peč se bodo izvedle v 2. volilni enoti, ki
obsega naslednje ulice in naselja: Mirna Peč–Postaja, Ma-
rof; Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Sela pri Zagorici,
Globočdol, Dolenja vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Dolenj-
skem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič in Hrastje pri Mirni
Peči.

2. Nadomestne volitve za enega člana Občinskega sve-
ta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti se opravijo v nedeljo,
dne 9. marca 2002.

3. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila se šteje 1. 1. 2003.

4. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 006/07-02 22
Mirna Peč, dne 6. decembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mirna Peč
Zofija Redek l. r.

ZREČE

5381. Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99)
objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja

I
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distribu-

terju Geoplin d.o.o. Ljubljana, se cena zemeljskega plina s
1. 12. 2002, v mestu Zreče zniža.

Znižanje povprečne cene za MWh toplotne energije je
za 0,85%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne
energije 9.084,13 SIT/MWh.

Pri fiksnem delu cene ni sprememb.

II
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana

skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribu-
cije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02).

Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vre-
dnost.

Št. 20/2002/02
Zreče, dne 2. decembra 2002.

Direktor
SPITT d.o.o.

Djura Sabo l. r.

MINISTRSTVA
5382. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja

letnega programa športa na državni ravni

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega

programa športa na državni ravni

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik ureja razvrstitev nacionalnih panožnih špor-
tnih zvez (nadaljnjem besedilu: NPŠZ) v skupine in razrede,
razvrstitev športnih panog v razrede in določa merila za
sofinanciranje izbranih programov, ki so v javnem interesu.

2. člen
(postopek)

Izvajalce letnega programa športa se izbere v skladu s
tem pravilnikom, javnim razpisom in odredbo o načinu in
postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa
(Uradni list RS, št. 95/99).

3. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)

Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih progra-
mov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih

1. vsebinah:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine,

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
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– športna rekreacija,
– šport invalidov;
2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje stro-

kovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– propagandna dejavnost v športu,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meri-

tve, analize in svetovanja,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in po-

stopkov,
– informiranje o športu v medijih,
– informatika v športu,
– eksperimentalni programi v športu,
– delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo strokovne in

razvojne naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu,
– gradnja javnih športnih objektov.

4. člen
(načini določanja višine sofinanciranja)

Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih
in razvojnih nalog se izračuna v skladu s tem pravilnikom na
podlagi točkovnega sistema, razen, če je v tem členu druga-
če določeno.

Višina štipendij športnikov se določa skladno s pravilni-
kom Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih
zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS), o štipendiranju športni-
kov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o sofinan-
ciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveni-
ji, sklenjenim med ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Fundacijo za sofinanci-
ranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in OKS.

Pravice vrhunskih športnikov do zdravstvenega, nezgo-
dnega, porodniškega, pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja se sofinancirajo skladno z veljavnimi predpisi, ki
urejajo ta področja. Nadstandardno zdravstveno zavarova-
nje se glede na program OKS sofinancira v višini 25% vre-
dnosti zavarovanja.

Pripravništva se sofinancirajo v skladu s pravilnikom o
pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v špor-
tu (Uradni list RS, št. 35/00).

Štipendije za izobraževanje športnih delavcev v športu
se določijo s pravilnikom o štipendiranju za delovanje na
področju športa (Uradni list RS, št. 51/00).

Velike mednarodne športne prireditve se sofinancira v
skladu s 53. členom zakona o športu.

Višina sredstev za sofinanciranje meritev, analiz in sve-
tovanja in programov za preprečevanje uporabe nedovolje-
nih poživil in postopkov, katerih izvajalci so določeni v Naci-
onalnem programu športa v Republiki Sloveniji, se določi z
letnim programom športa.

Višina sredstev za sofinanciranje programov, ki jih kot
javno službo opravlja Zavod za šport Slovenije, se določi z
letnim programom športa.

5. člen
(vrednost točke)

Za tekoče leto določi ministrstvo v skladu z določbami
tega pravilnika, vrednost točk za vsebine in naloge iz
3. člena tega pravilnika.

II. VSEBINE

1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

6. člen
(predmet sofinanciranja)

S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok,
mladine in študentov se sofinancira:

1. delovanje nacionalnih športnih zvez za področje in-
teresne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,

2. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
3. interesni šport študentov.

1.1 Delovanje nacionalnih športnih zvez za področje
interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov

7. člen
(sofinanciranje delovanja)

Sofinancira se delovanje nacionalnih športnih zvez za
področje interesne športne vzgoje otrok, mladine in študen-
tov, ki jim je področje interesne športne vzgoje otrok, mladi-
ne in študentov dejavnost delovanja.

Sofinancira se delovanje zvez, v katere je včlanjenih
najmanj 20 društev, ki izvajajo interesne programe športa
otrok, mladine in študentov na državni ravni, ali najmanj
10.000 članov, ki so vključeni v omenjene programe. Upoš-
teva se stanje na dan 31. 12. preteklega leta. Za vsakega
člana, vključenega v programe, se prizna 0,1 točke.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
delovanje nacionalnih športnih zvez za področje interesne
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se izračuna
kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem
programu športa za delovanje nacionalnih športnih zvez za
področje interesne športne vzgoje otrok, mladine in študen-
tov, in skupnim številom točk vseh članov na javni razpis
prijavljenih nacionalnih športnih zvez za področje interesne
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje.

1.2 Interesna športna vzgoja otrok in mladine

8. člen
(predmet sofinanciranja)

Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine
ter otrok in mladine s posebnimi potrebami se na podlagi
teh meril sofinancira programe v počitnicah in športne od-
delke v osnovni šoli.

Na podlagi letnega programa športa in letnega načrta
dela se Zavodu za šport Slovenije sofinancira določene
programe s področja interesne športne vzgoje otrok in mla-
dine ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki jih oprav-
lja kot javno službo.

1.2.1 Programi v počitnicah

9. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)

Sofinancira se programe v počitnicah in pouka prostih
dnevih.

Sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti programov,
druga sredstva mora pridobiti izvajalec sam.

10. člen
(merila za sofinanciranje)

Programi se ovrednotijo na podlagi razširjenosti pro-
grama in števila vključenih otrok.

Razširjenost programa je opredeljena s številom orga-
nizacij, ki neposredno izvajajo program. Število vključenih
otrok je opredeljeno s številom otrok, ki so vključeni v pro-
gram pri neposrednih izvajalcih programa.
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Programe se ovrednoti ločeno po obeh merilih. Pro-
gram z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti
z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:

Merilo Najvišje možno število točk
Razširjenosti programa 40
Število vključenih otrok 60

Ostale programe se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega programa, deljeno z najvišjo vre-

dnostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim mož-
nim številom točk posameznega merila. Vsota točk posa-
meznega programa po obeh merilih pomeni skupno število
točk posameznega programa.

Sofinancira se največ pet programov v počitnicah in
pouka prostih dnevih z najvišjim številom točk, vendar samo,
če pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki se izraču-
na kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v let-
nem programu športa za programe v počitnicah in pouka
prostih dnevih, in skupnim številom točk vseh na javni razpis
prijavljenih programov v počitnicah in pouka prostih dnevih,
ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

1.2.2 Športni oddelki v osnovni šoli

11. člen
(vsebina sofinanciranja)

Sofinancira se tehnološko opremo v oddelkih z nad-
standardno interesno športno ponudbo v prvem triletju de-
vetletke in v prvih dveh razredih drugega triletja devetletke.

12. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)

Sofinancira se tehnološko opremo v oddelkih, v katerih
poučuje športno vzgojo športni pedagog. Sofinancira se 50
točk na oddelek.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
športne oddelke v osnovni šoli, ki se izračuna kot razmerje
med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu
športa za športne oddelke v osnovni šoli, in skupnim števi-
lom točk vseh na javni razpis prijavljenih oddelkov v osnov-
nih šolah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

1.3 Interesni šport študentov

13. člen
(predmet sofinanciranja)

Na področju interesnega športa študentov se sofinan-
cira:

1. program univerzijade,
2. medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih pano-

gah in
3. 80-urne programe v izbranih športnih panogah.

1.3.1 Medfakultetna tekmovanja in 80-urni programi v
izbranih športnih panogah

14. člen
(višina sofinanciranja)

Sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti programov,
preostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam.

15. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje programov lahko kandidirajo samo
študentske športne organizacije. Sofinancirajo se za upora-
bnike brezplačni programi, ki nimajo omejitev sodelovanja
glede članstva in jih vodijo strokovni delavci v športu z us-
trezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo ter zbe-
rejo pri točkovanju najmanj 70 točk.

16. člen
(merila za sofinanciranje)

Programi se ovrednotijo na podlagi razširjenosti pro-
grama in števila vključenih študentov.

Razširjenost programa je opredeljena s številom orga-
nizacij, ki neposredno izvajajo program. Število vključenih
študentov je opredeljeno s številom študentov, ki so vključe-
ni v program pri neposrednih izvajalcih programa.

Programe se ovrednoti ločeno po obeh merilih. Pro-
gram z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti
z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:

Merilo Najvišje možno število točk
Razširjenosti programa 40
Število vključenih študentov 60

Ostale programe se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega programa, deljeno z najvišjo vre-

dnostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim mož-
nim številom točk posameznega merila.

Vsota točk posameznega programa po obeh merilih
pomeni skupno število točk posameznega programa. Višina
sofinanciranja se izračuna tako, da se vsota točk obeh meril
pomnoži z vrednostjo točke za interesni šport študentov.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
interesni šport študentov, ki se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa
za interesni šport študentov, in skupnim številom točk vseh
na javni razpis prijavljenih programov za interesni šport štu-
dentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

1.3.2 Program univerzijade

17. člen
(pogoji in merila za sofinanciranje)

V vrednosti 5000 točk se leto pred univerzijado, orga-
nizirano pod okriljem mednarodne zveze za univerzitetni
šport FISU (Federation internationale du sport universitaire),
sofinancira program zimske in letne univerzijade skupaj. Pri
izračunu se upošteva vrednost točke za vrhunski šport ter
športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport (v nadaljnjem besedilu: vrednost točke za
področje vrhunskega športa), ki je določena v drugem od-
stavku 19. člena tega pravilnika. Za sofinanciranje univerzi-
jade lahko kandidira samo nacionalna športna zveza za inte-
resno športno vzgojo študentov, ki je članica mednarodne
zveze za univerzitetni šport FISU.

2. Vrhunski šport ter športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

2.1 Splošna Določila

18. člen
(predmet in pogoji za sofinanciranje)

S sredstvi za športne dejavnosti vrhunskega športa ter
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, se sofinancira:
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1. delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez,
2. dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne

vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport – programi reprezentanc,

3. nagrade za olimpijske medalje,
4. štipendije,
5. pravice vrhunskih športnikov iz 39. člena zakona o

športu (Uradni list RS, št. 22/98),
6. nadstandardno zdravstveno zavarovanje,
7. delovanje panožnih športnih šol,
8. športne oddelke v gimnazijah.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 2. točke prejšnjega od-

stavka lahko kandidirajo samo izvajalci, ki so nosilci teh
dejavnosti.

Za sofinanciranje dejavnosti iz 3., 4. in 6. točke prvega
odstavka tega člena lahko kandidirajo OKS, NPŠZ in špor-
tniki, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.

Za sofinanciranje dejavnosti iz 5. točke prvega odstav-
ka tega člena lahko kandidirajo vrhunski športniki.

Za sofinanciranje dejavnost iz 7. točke prvega odstav-
ka tega člena lahko kandidirajo NPŠZ, športna društva,
šole, podjetja, zasebniki, zasebni športni delavci in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Za sofinanciranje dejavnost iz 8. točke prvega odstav-
ka tega člena lahko kandidirajo gimnazije, ki zagotovijo us-
trezne prostorske in kadrovske zahteve in organizirajo delo v
športnih oddelkih.

19. člen
(vrednost točke za področje vrhunskega športa)

Vrednotenje dejavnosti iz 1., 2. in 3. točke prvega
odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega
sistema. Za te dejavnosti se uporablja vrednost točke za
področje vrhunskega športa.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
področje vrhunskega športa, ki se izračuna kot razmerje
med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu
športa za delovanje NPŠZ, za dejavnosti vrhunskega športa,
za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc, in
skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izva-
jalcev, ki po merilih za vrhunski šport izpolnjujejo pogoje za
sofinanciranje vsebin iz 1. in 2. točke prejšnjega člena.

Vrednost točke za področje vrhunskega športa se ne
uporablja za sofinanciranje po 31. členu tega pravilnika.

20. člen
(omejitve)

Delež sredstev za športne dejavnosti, opredeljene v 1.
in 2. točki prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, ki jih
izvajalec prejme iz proračuna, lahko predstavlja največ 70%
vrednosti dejavnosti.

V primeru, ko se v posameznem letu poveča obseg
sredstev v letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2.
točke prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, se sofinan-
ciranje posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za
največ 20 odstotnih točk nad odstotkom povečanja obsega
sredstev v letnem programu športa za te dejavnosti ali zmanj-
ša za največ 10% glede na predhodno leto.

V primeru, ko se v posameznem letu zmanjša obseg
sredstev v letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2.
točke prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, se sofinan-
ciranje posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za
največ 20% glede na predhodno leto ali zmanjša za največ
10 odstotnih točk nad odstotkom zmanjšanja obsega sred-
stev v letnem programu športa za te dejavnosti.

Omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
uporabljata, ko v posameznem letu po točkovnem sistemu
skupna izračunana višina sofinanciranja dejavnosti iz 1. in 2.
točke prvega odstavka 18. člena tega pravilnika za posa-
mezno NPŠZ presega omejitvi iz drugega in tretjega odstav-
ka tega člena.

2.2 Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez

21. člen
(skupine in razredi)

NPŠZ se razvrsti v tri skupine in v pet razredov na
podlagi razširjenosti in uspešnosti.

2.2.1 Razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v
skupine

22. člen
(skupine)

V skupini A so individualne športne panoge z discipli-
nami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega
prvaka.

V skupini B so kolektivne športne panoge s športnimi
igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.

V skupini C so miselne športne igre. V to skupino
sodijo bridge, go in šah.

2.2.2 Razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v
razrede zvez

23. člen
(razredi zvez)

NPŠZ se razvrsti v pet razredov zvez na podlagi meril
razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti ločeno
za vsako skupino iz prejšnjega člena.

24. člen
(merila)

Merilo razširjenosti je opredeljeno s številom športni-
kov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ za
naslov državnega prvaka. Upoštevajo se podatki z dne 31.
12. preteklega leta.

Merilo mednarodne razširjenosti opredeljuje število dr-
žav, članic svetovne športne zveze. Upoštevajo se podatki z
dne 31. 12. preteklega leta.

Merilo uspešnosti je opredeljeno s številom vseh kate-
goriziranih športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji OKS.
Za šah veljata naziva velemojster in mednarodni mojster.

NPŠZ se točkuje po merilih iz tega člena in razvršča v
razrede razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešno-
sti ločeno za vsako skupino iz 22. člena tega pravilnika.

25. člen
(merilo razširjenosti)

Povprečna vrednost merila razširjenosti se izračuna ta-
ko, da se vsota vseh športnikov, na javni razpis prijavljenih
NPŠZ, deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ.
Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto
odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov razširjeno-
sti. NPŠZ se na podlagi števila športnikov uvrsti v razred
razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz
naslednje preglednice:
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Razred Meja Št. reg. športnikov
razširjenosti razreda (razširjenost)

Skupini A in B Skupina C
1. 81% in več 2000 točk 1000 točk
2. 61 – 80,9% 1500 točk 750 točk
3. 41 – 60,9% 1000 točk 500 točk
4. 21 – 40,9% 500 točk 250 točk
5. do 20,9% – –

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.

26. člen
(merilo mednarodne razširjenosti)

Povprečna vrednost merila mednarodne razširjenosti
se izračuna tako, da se vsota števila držav, članic svetovnih
športnih zvez, na javni razpis prijavljenih NPŠZ, deli s števi-
lom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Dvakratna vrednost
izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so pod-
laga za izračun mej razredov mednarodne razširjenosti.
NPŠZ se na podlagi števila držav, članic svetovne športne
zveze, uvrsti v razred mednarodne razširjenosti in ovrednoti
s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:

Razred Meja razreda Št. držav članic SŠZ
mednarodne (mednarodna razširjenost)
razširjenosti

Skupini A in B Skupina C
1. 81% in več 1000 točk 500 točk
2. 61 – 80,9% 750 točk 300 točk
3. 41 – 60,9% 500 točk 150 točk
4. 21 – 40,9% 250 točk –
5. do 20,9% – –

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.

27. člen
(merilo uspešnosti)

Povprečna vrednost merila uspešnosti se izračuna ta-
ko, da se vsota števila vseh kategoriziranih športnikov na
javni razpis prijavljenih NPŠZ po veljavni kategorizaciji OKS,
deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Dvakratna
vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov,
ki so podlaga za izračun mej razredov uspešnosti. NPŠZ se
na podlagi števila vseh kategoriziranih športnikov NPŠZ po
veljavni kategorizaciji OKS uvrsti v razred uspešnosti in ovre-
dnoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:

Razred Meja razreda Št. kategoriziranih šp.
uspešnosti (uspešnost)

Skupini A in B Skupina C
1. 81% in več 3000 točk 1000 točk
2. 61 – 80,9% 2000 točk 750 točk
3. 31 – 60,9% 1000 točk 500 točk
4. 21 – 30,9% 500 točk 250 točk
5. do 20,9% – –

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.

28. člen
(razvrstitev NPŠZ v razrede zvez)

NPŠZ se na podlagi razvrstitve v razrede v skladu s
23. do 27. členom tega pravilnika določi pripadajoče število
točk iz naslednje preglednice:

Razširjenost Mednarodna razširjenosti Uspešnost

razred št. razred mednarodne št. razred št.
razširjenosti točk razširjenosti točk uspešnosti točk

1. 5 1. 5 1. 10
2. 4 2. 4 2. 8
3. 3 3. 3 3. 6
4. 2 4. 2 4. 4
5. 1 5. 1 5. 2

Na podlagi vsote pripadajočih točk iz zgornje pregle-
dnice se določi razred zveze v skladu z naslednjo pregledni-
co:

Vsota pripadajočih točk Razred zveze
17–20 1.
13–16 2.
9–12 3.
5–8 4.
1–4 5.

29. člen
(dodatna merila)

Če nobena športna panoga posamezne NPŠZ ni uvr-
ščena v redni program olimpijskih iger (v nadaljnjem besedi-
lu: OI), je lahko ta NPŠZ razvrščena najvišje v tretji razred
zveze.

Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje
razvrstitev posameznih NPŠZ v razrede zvez glede na merilo
nacionalnega pomena športa. S soglasno odločitvijo vseh
prisotnih članov lahko glede na to merilo panožno športno
zvezo uvrsti za največ dva razreda višje, z dvotretjinsko večino
prisotnih članov pa za največ en razred višje, kot je uvrščena v
skladu z merili iz 23. do 27. člena tega pravilnika.

30. člen
(merilo za olimpijske športe)

NPŠZ, katere športna panoga je na rednem sporedu
OI, za delovanje pripada 100 točk. Pripadajoče število točk
iz tega člena je del skupnega števila točk za sofinanciranje
delovanja NPŠZ.

31. člen
(dodatno sofinanciranje materialnih stroškov)

NPŠZ, pri katerih je usposabljanje kadrov povezano z
licenciranjem in vezano na porabo goriva, za katerega se
obračunava trošarina, dejavnost pa ima poleg pomena javne
dobrine na področju športa tudi pomen javne dobrine na
področju obrambe, kar potrdi Ministrstvo za obrambo, se za
materialne stroške prizna dodatnih 7000 točk.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
dodatno sofinanciranje materialnih stroškov, ki se izračuna
kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem
programu športa za to področje, in skupnim številom točk
vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje.

2.3 Dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti špor-
tne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vr-
hunski šport – programi reprezentanc

32. člen
(priprave za olimpijske, sredozemske igre, Evropski

olimpijski festival mladih, Mladinske športne igre Alpe
Jadran in udeležba na Mladinskih igrah treh dežel)
V vrednosti 10 točk na dan se zadnji dve leti pred OI

sofinancira 30 dni priprav za kandidate za nastop na OI,
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katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS
potrdi ministrstvo.

V vrednosti 10 točk na dan se v zadnjem letu pred
sredozemskimi igrami (v nadaljnjem besedilu: SI) sofinanci-
ra 7 dni priprav za kandidate za nastop na SI, katerih število
na podlagi obsega sredstev na predlog OKS potrdi ministrs-
tvo.

V vrednosti 7 točk na dan se zadnji dve leti pred Evrop-
skim olimpijskim festivalom mladih (v nadaljnjem besedilu:
EYOF) sofinancira 6 dni priprav za kandidate za nastop na
EYOF, katerih število na podlagi obsega sredstev na pre-
dlog OKS potrdi ministrstvo.

V vrednosti 7 točk na dan se zadnje leto pred Mladin-
skimi športnimi igrami Alpe Jadran sofinancira 5 dni priprav
za kandidate za nastop na Mladinskih športnih igrah Alpe
Jadran, katerih število na podlagi obsega sredstev na pre-
dlog OKS potrdi ministrstvo.

Sofinancira se udeležba na Mladinskih igrah treh dežel
v višini 0,7 točke za športnika udeleženca, katerih število na
podlagi obsega sredstev na predlog OKS potrdi ministrstvo.

2.3.1 Razvrstitev športnih panog v razrede športnih
panog

33. člen
(razredi športnih panog)

Športne panoge se razvrsti v pet razredov športnih
panog na podlagi merila uspešnosti za vsako skupino iz 22.
člena tega pravilnika.

Merilo uspešnosti je opredeljeno s številom športnikov
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po
veljavni kategorizaciji OKS, za šah pa število šahistov z nazi-
vom velemojster in mednarodni mojster.

Izračuna se povprečna vrednost merila uspešnosti, ta-
ko da se vsoto športnikov svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda na javni razpis prijavljenih športnih
panog po veljavni kategorizaciji OKS deli s številom na javni
razpis prijavljenih športnih panog. Dvakratna vrednost izra-
čunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podla-
ga za izračun mej razredov uspešnosti športne panoge.
Športne panoge se na podlagi števila kategoriziranih šport-
nikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razre-
da po veljavni kategorizaciji OKS uvrsti v razred uspešnosti
športne panoge v skladu z naslednjo preglednico:

Meja razreda Razred športne panoge
81% in več 1.
61 – 80,9% 2.
31 – 60;9% 3.
21 – 30,9% 4.
do 20,9% 5.

34. člen
(dodatna merila)

Športna panoga, ki ni na rednem programu OI, je lahko
razvrščena najvišje v tretji razred športnih panog.

Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje
razvrstitev posameznih športnih panog v razrede športnih
panog glede na merilo nacionalnega pomena športa. S
soglasno odločitvijo vseh prisotnih članov lahko glede na
to merilo športno panogo uvrsti za največ dva razreda višje,
z dvotretjinsko večino prisotnih članov pa za največ en
razred višje, kot je uvrščena v skladu z merili iz prejšnjega
člena.

2.3.2 Sofinanciranje programov nacionalnih panožnih
športnih zvez

35. člen
(priprave na evropska, svetovna prvenstva)

NPŠZ se na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede
športnih panog ovrednoti priprave za nastop na evropskem
in svetovnem prvenstvu s pripadajočim številom točk iz na-
slednjih preglednic:

– v individualnih športih za vsako reprezentanco:

Razred A članska Mladinska Mlajša 
športne panoge št. točk št. točk št. točk

1. 4000 2000 1000
2. 3000 1200 600
3. 2000 600 200

– v kolektivnih športih s športnimi igrami za vsako re-
prezentanco:

Razred A članska Mladinska Mlajša 
športne panoge št. točk št. točk št. točk

1. 6000 4000 2000
2. 5000 2000 1000
3. 4000 1000 500

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhun-
skega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi repre-
zentanc.

36. člen
(kategorizirani športniki)

Sofinancira se program NPŠZ na podlagi števila kate-
goriziranih športnikov oziroma števila šahistov z nazivom
velemojster in mednarodni mojster, in sicer s pripadajočim
številom točk iz naslednjih preglednic:

– v individualnih športih:

Kategorizacija Št. točk
Športnik svetovnega razreda 1000
Športnik mednarodnega razreda 500
Športnik perspektivnega razreda 300

– v kolektivnih športih s športnimi igrami:

Kategorizacija Št. točk
Športnik svetovnega razreda 90
Športnik mednarodnega razreda 45
Športnik perspektivnega razreda 30

– v miselnih športih:

Kategorizacija Št. točk
Naziv velemojster 45
Naziv mednarodni mojster 30

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhun-
skega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi repre-
zentanc.
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37. člen
(delo trenerjev)

Sofinancira se plače reprezentančnih trenerjev NPŠZ,
katerih športne panoge so na rednem sporedu OI, glede na
razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog, in si-
cer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:

– v individualnih športnih panogah:

Razred Merilo
športne
panoge Št. točk
1. Za vsako člansko a reprezentanco 2500
2. Za vsako člansko a reprezentanco 2100
3. Za vse članske a reprezentance 2100

– v kolektivnih športnih panogah s športnimi igrami:

Razred Merilo
športne
panoge Št. točk
1. – 3. Za vsako člansko a reprezentanco 2500

– v miselnih športnih panogah:

Razred Merilo
športne
panoge Št. točk
1. – 3. Za vse članske a reprezentance 2100

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhun-
skega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi repre-
zentanc.

2.3.3 Dejavnosti vrhunskega športa – dosežki repre-
zentanc, posameznikov in klubov-društev

38. člen
(vrednotenje dosežkov reprezentanc)

Ovrednoti se dosežke reprezentanc v športnih discipli-
nah, ki so na rednem programu OI.

Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v kolektiv-
nih športih s športnimi igrami ovrednoti uvrstitev reprezen-
tance na evropsko ali svetovno prvenstvo glede na razred
športne panoge s pripadajočim številom točk iz naslednje
preglednice:

Razred Svetovno prvenstvo (SP) Evropsko prvenstvo (EP)
športne
panoge

1. Uvrstitev Končna uvrstitev Uvrstitev na Končna uvrstitev
na SP 5.–8. Mesto 3., 4. mesto finale EP 3., 4. mesto finale

Članska 2000 2000 3000 5000 1500 2000 3000
Mladinska 1500 1500 2250 3750 1000 1500 2250

Mlajša 1000 1000 1500 2500 500 1000 1500

V primeru uvrstitve reprezentance med prvih 8 ekip ali višje se NPŠZ kot dosežek ovrednoti
seštevek točk za uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo in točk za končno uvrstitev.
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39. člen
(vrednotenje dosežkov posameznikov)

Ovrednoti se dosežke posameznikov v športnih disci-
plinah, ki so na rednem programu OI.

Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v individu-
alnih športih ovrednoti osvojitev medalje na svetovnem pr-
venstvu, evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih
(EYOF) glede na razred športne panoge s pripadajočim
številom točk iz naslednje preglednice:

Razred Svetovno prvenstvo Evropsko prvenstvo
športne
panoge

1 1. mesto 2. mesto 3. mesto 1. mesto 2. mesto 3. mesto
Člani(-ce) 1000 800 600 800 600 400

Mladinci(-ke) 600 500 350 500 400 250
Mlajši–EYOF 300 200 150 200 150 100

V primeru, da športnik v individualnih športih na istem
tekmovanju iz prejšnjega odstavka osvoji več medalj v različ-
nih disciplinah, se za ovrednotenje po zgornji tabeli upošte-
va le najvišja osvojena kolajna športnika.

40. člen
(vrednotenje dosežkov klubov – društev)

Ovrednoti se dosežke klubov – društev v športnih di-
sciplinah, ki so na rednem programu OI.

Klubom – društvom se v kolektivnih športih s športnimi
igrami v športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih
panog, ovrednoti končna uvrstitev na uradnih evropskih tek-
movanjih za naslov evropskega klubskega prvaka s pripada-
jočim številom točk iz naslednje preglednice:

Končna uvrstitev
med 8 med 4 finale
2000 3000 4000

41. člen
(izredni dosežki)

Za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali
Republiko Slovenijo, zlasti z omogočanjem njene predstavi-
tve na področju turizma in gospodarstva, lahko minister,
pristojen za šport, predlaga vladi, da športnike, ki so jih
dosegli, dodatno nagradi iz proračunske rezerve.

2.4 Nagrade za olimpijske medalje

42. člen
(olimpijske medalje)

V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpij-
skih medalj izplača nagrada, in sicer za 1. mesto 3000
točk, za 2. mesto 2000 točk in za 3. mesto 1000 točk.

Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci v
individualnih športih se vsakemu posameznemu članu ekipe
– nosilcu medalje izplača nagrada v višini 75% nagrade,
določene za nosilce olimpijskih medalj v posamični konku-
renci.

Trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje, ki ga
določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 50% vrednosti
nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci, ne
glede na to ali je medalja osvojena v posamični ali ekipni
konkurenci.

V kolektivnih športih s športnimi igrami se ekipi, nosilki
olimpijske medalje, izplača nagrada; in sicer za 1. mesto

15000 točk, za 2. mesto 10000 točk in za 3. mesto 5000
točk.

Trenerskemu teamu ekipe, nosilke olimpijske medalje,
ki ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača
nagrada v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih
športih.

2.5 Štipendije

43. člen
(štipendije)

Štipendije športnikom se sofinancira skladno s pravilni-
kom OKS o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki
Sloveniji in dogovorom o sofinanciranju štipendij za nadarje-
ne športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim med ministrs-
tvom, Fundacijo za sofinanciranje športnih organizacij v Re-
publiki Sloveniji in OKS.

2.6 Pravice vrhunskih športnikov iz 39. člena zakona o
športu

44. člen
(pravice vrhunskih športnikov iz 39. člena zakona o športu)

Vrhunskim športnikom se sofinancirajo pravice, ki izha-
jajo iz 39. člena zakona o športu skladno z veljavnimi predpi-
si in akti ministrstva.

2.7 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje

45. člen
(nadstandardno zdravstveno zavarovanje)

Vrhunskim športnikom se glede na program OKS sofi-
nancira nadstandardno zdravstveno zavarovanje v višini 25%
vrednosti zavarovanja.

2.8 Delovanje panožnih športnih šol

46. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)

Sofinancira se plače trenerjev v programih panožnih
športnih šol v individualnih športih in v kolektivnih športih s
športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah re-
dnega programa OI ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

1. Štiriletni program posameznega izvajalca panožne
športne šole, ki ga potrdi najvišji strokovni organ NPŠZ in v
katerem so opredeljeni
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– načrt dela,
– cilji,
– podatki o v program vključenih športnikih,
– materialni in prostorski pogoji,
– strokovni kadri, ki izvajajo program (ustrezna izobraz-

ba zaposlenega trenerja ter usposobljenost drugih strokov-
nih delavcev);

2. dokazilo o sodelovanju s trenerjem (pogodba o za-
poslitvi oziroma pogodba o delu);

3. dokazilo o sodelovanju s šolskim sistemom ter zago-
tovljenih možnostih za bivanje in prehranjevanje športnikov,
če športniki ne bivajo doma.

47. člen
(merila za sofinanciranje)

Posamezni programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje-
ga člena, se ocenjujejo in izbirajo po merilih iz naslednje
preglednice:

Merilo Število točk
Razred športne panoge: Športne panoge v I. razredu 30

Športne panoge v II. razredu 20
Športne panoge v III. razredu 10
Športne panoge v IV. razredu 5

Deficitarnost programov in že Športna panoga doslej v projektu nima trenerjev 20
sofinanciranihtrenerjev v posamezni
športni panogi oziroma disciplini: Športna panoga ima v projektu do 4 trenerje 10

Dolgoročen program NPŠZ Program je kvaliteten 11-15
o organiziranosti in delovanju panožnih
športnih šol za posamezno športno Program je ustrezen 6-10
panogo oziroma disciplino, ki ga sprejme
najvišji strokovni organ NPŠZ: Program je zadovoljiv 0-5

Štiriletni program posameznega izvajalca Program je kvaliteten 11-15
panožne športne šole, ki ga potrdi najvišji Program je ustrezen 6-10
strokovni organ NPŠZ: Program je zadovoljiv 0-5

Prednostni vrstni red med programi Program je rangiran na prvo mesto 10
v posamezni športni panogi
oziroma disciplini, ki ga določa najvišji Program je rangiran na drugo mesto 5
strokovni organ NPŠZ:

Program predvideva zaposlitev trenerja, Predlaga se pripravnika oziroma štipendista 10
ki je prejemal štipendijo ali bil pripravnik
ministrstva:

48. člen
(višina sofinanciranja)

Kot izhodišče za izračun višine sofinanciranja plač tre-
nerjev služi izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik
1,00) za negospodarske dejavnosti.

Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se upo-
rabljajo merila: izobrazba, naziv, usposobljenost za mentor-
ja, dodatek za psihofizične obremenitve, in sicer v skladu z
naslednjo preglednico:
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Stopnja Naziv Količnik Usposobljenost Dodatek Skupaj
izobrazbe za za

mentorstvo psihofizične
obremenitve

in
odgovornosti

VI. brez 2, 75 / 0,74 3,49
mentor 3,06 0,30 0,72 4,08
svetovalec 3,23 0,30 0,69 4,22

VII. brez 3,25 0,30 0,74 4,29
mentor 3,60 0,30 0,72 4,62
svetovalec 3,80 0,30 0,69 4,79
svetnik 4,20 0,30 0,69 5,19

magister brez 3,55 0,30 0,74 4,59
znanosti mentor 3,90 0,30 0,72 4,92

svetovalec 4,10 0,30 0,72 5,12
svetnik 4,50 0,30 0,69 5,49

doktor brez 3,75 0,30 0,74 4,79
znanosti mentor 4,10 0,30 0,72 5,12

svetovalec 4,30 0.30 0,69 5,29
svetnik 4,70 0,30 0,69 5,69

Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se upo-
rablja tudi merilo delovne dobe trenerja, in sicer v višini
0,5% od osnove plače za vsako leto izpolnjene delovne
dobe.

Višino sofinanciranja plač trenerjev izračunava in spre-
minja ministrstvo enkrat letno, in sicer po stanju na dan
sprejema sklepa o sofinanciranju izvajalcev letnega progra-
ma športa.

49. člen
(izbor programov in višina sofinanciranja)

Programe panožnih športnih šol se ocenjuje in razvr-
šča glede na skupno število točk v skladu merili iz 47. člena
tega pravilnika. Za vse razvrščene programe se izračuna
pripadajočo višino sofinanciranja plač trenerjev v skladu s
prejšnjim členom. Izbere in sofinancira se programe, ki so
prejeli večje število točk in so višje razvrščeni. Število izbra-
nih in sofinanciranih programov je omejeno z obsegom sred-
stev za programe panožnih športnih šol, opredeljenih v let-
nem programu športa.

2.9 Športni oddelki v gimnazijah

50. člen
(vsebina sofinanciranja)

V športnih oddelkih v gimnazijah se lahko sofinancira:
1. nakup specialnih tehničnih sredstev in opreme,
2. materialne stroške športnih tekmovanj v okviru šol-

skih športnih tekmovanj, ki jih organizira Zavod za šport
Slovenije,

3. materialne stroške programov obveznih izbirnih
športnih vsebin,

4. nezgodno zavarovanje športnih pedagogov in dija-
kov,

5. meritve in spremljanje treniranosti dijakov.

51. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Sofinancira se športne oddelke na tistih gimnazijah, ki
v skladu z veljavno zakonodajo organizirajo delo v športnih
oddelkih.

52. člen
(merila in višina sofinanciranja)

Sofinancira se športne oddelke na gimnazijah, in si-
cer 650 točk za prvi oddelek, 550 točk za drugi oddelek,

450 točk za tretji oddelek in 350 točk za vsak nadaljnji
oddelek.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
športne oddelke v gimnazijah, ki se izračuna iz razmerja
med obsegom sredstev predvidenih v letnem programu špor-
ta za športne oddelke v gimnazijah in skupnega števila točk
vseh na javni razpis prijavljenih športnih oddelkov v gimnazi-
jah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

3. Športna rekreacija

53. člen
(predmet sofinanciranja)

Na področju športne rekreacije se sofinancira:
1. delovanje nacionalnih športnih zvez na področju

športne rekreacije,
2. priprava in načrtovanje programov športne rekreaci-

je na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibal-
no/športno aktivnega prebivalstva,

3. načrtovanje in izpeljava globalne propagandne aktiv-
nosti v športni rekreaciji.

3.1 Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
športne rekreacije

54. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)

Sofinancira se delovanje nacionalnih športnih zvez, ka-
terih člani – športna društva so izvajalci programov športne
rekreacije, v katere je včlanjenih najmanj 30 društev ali
katerih člani – športna društva imajo skupaj najmanj 5.000
individualnih članov in ki predložijo na skupščini ali na uprav-
nem odboru zveze potrjeno letno poročilo in program dela
zveze s finančnim načrtom, ki vsebuje stroške in specifikaci-
jo vseh virov financiranja.

55. člen
(merila za sofinanciranje)

Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju špor-
tne rekreacije se sofinancira na podlagi števila individualnih
članov pri športnih društvih članih zveze s plačano letno
članarino. Upošteva se stanje na dan 31. 12. preteklega
leta.

Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema.
Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke za
področje športne rekreacije.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne
rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sred-
stev, predvidenih v letnem programu športa za delovanje
nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, in
skupnim številom vseh individualnih članov na javni razpis
prijavljenih nacionalnih športnih zvez, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje.

56. člen
(dodatno merilo)

Če so delovanje in programi na področju športna le
eno od področij delovanja športne zveze na državni ravni, ki
izpolnjuje pogoje iz 54. člena tega pravilnika, se zmanjša
število točk na 30% izračunanih v skladu s prejšnjim čle-
nom.

3.2 Priprava in načrtovanje programov športne rekrea-
cije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibal-
no/športno aktivnega prebivalstva
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57. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)

Programe na področju športne rekreacije, ki imajo za
cilj povečanje števila gibalno/športno aktivnega prebival-
stva, se sofinancira največ do višine 40% celotne vrednosti
programa. Ostala finančna sredstva mora pridobiti izvajalec
iz drugih virov.

58. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Sofinancira se programe, ki jih vodijo strokovni delavci
v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposoblje-
nostjo in ki pri točkovanju na podlagi meril iz naslednjega
člena zberejo najmanj 70 točk.

59. člen
(merila za sofinanciranje)

Programi se ovrednotijo na podlagi razširjenosti pro-
grama in števila vključenih udeležencev.

Razširjenosti programa je opredeljena s številom orga-
nizacij, ki neposredno izvajajo program. Število vključenih
udeležencev je opredeljeno s številom udeležencev, ki so
vključeni v program pri neposrednih izvajalcih programa.

Programe se ovrednoti ločeno po obeh merilih. Pro-
gram z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti
z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:

Merilo Najvišje možno število točk

Razširjenosti programa 40
Število vključenih udeležencev 60

Ostale programe se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega programa, deljeno z najvišjo vre-

dnostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim mož-
nim številom točk posameznega merila.

Vsota točk posameznega programa po obeh meril po-
sameznega programa pomeni skupno število točk posamez-
nega programa. Višina sofinanciranja se izračuna tako, da
se vsota točk obeh meril pomnoži z vrednostjo točke za
programe športne rekreacije.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
programe športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje
med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu
športa za programe športne rekreacije, zmanjšanim za sofi-
nanciranje plač strokovnim delavcem v skladu z naslednjim
členom in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijav-
ljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

60. člen
(sofinanciranje plač strokovnim delavcem)

Programe, ki so po točkovanju v skladu s prejšnjim
členom uvrščeni na prvih šest mest, se lahko dodatno sofi-
nancira s sredstvi v višini 50% sredstev, izračunanih v skladu
z 48. členom tega pravilnika, ob izpolnjevanju pogojev iz
46. člena tega pravilnika. Če se kateri od izvajalcev progra-
mov uvrščenih na eno od prvih šest mest, ne prijavi za
sofinanciranje plače strokovnega delavca, se sofinancira
naslednji – nižje razvrščeni program na lestvici. Postopek se
ponavlja vse dotlej, dokler ni za sofinanciranje izbranih šest
programov oziroma ni več programov, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje.

3.3 Načrtovanje in izpeljava globalne propagandne ak-
tivnosti v športni rekreaciji

61. člen
(vsebina sofinanciranja)

Na področju športne rekreacije se sofinancira načrto-
vanje in izpeljava nacionalne globalne propagandne akcije
z zaščitno znamko, ki jo opredeli ministrstvo in se deli na
dve področji: globalno propagando in na produktno propa-
gando.

62. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Izvajalci globalne propagande so lahko vsi izvajalci let-
nega programa športa v skladu z zakonom o športu. Sofi-
nancira se 50% vrednosti programa globalne propagande,
ostala finančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.

Izvajalci produktne propagande so športne organizaci-
je, ki izvajajo programe na področju športne rekreacije, ki
imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno aktivnega
prebivalstva. Sofinancira se 60% vrednosti programa pro-
duktne propagande, ostala finančna sredstva mora izvajalec
pridobiti sam.

63. člen
(merila)

Programi globalne propagande in produktne propa-
gande se ovrednotijo na podlagi idejne in oblikovne rešitve,
dosedanjih referenc izvajalca, pričakovanih uspehov in eko-
nomičnosti propagandne akcije.

Programe se ovrednoti ločeno po vseh merilih. Pro-
gram z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti
z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:

Merilo Najvišje možno število točk
Idejne in oblikovne rešitve 30
Dosedanje reference izvajalca 20
Pričakovani uspehi 30
Ekonomičnost propagandne akcije 20

Ostale programe se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega programa, deljeno z najvišjo vre-

dnostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim mož-
nim številom točk posameznega merila. Vsota točk posa-
meznega programa po obeh merilih pomeni skupno število
točk posameznega programa.

Pri globalni propagandi se sofinancira program z najve-
čjim skupnim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju
zbere najmanj 70 točk. Višina sredstev se določi z letnim
programom športa.

Pri produktni propagandi se sofinancira pet programov
z najvišjim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju
zberejo najmanj 70 točk.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za pro-
grame produktne propagande, ki se izračuna kot razmerje
med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu špor-
ta za programe produktne propagande, in skupnim številom
točk vseh na javni razpis prijavljenih programov produktne
propagande, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

4. Šport invalidov

64. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)

Na področju športa invalidov se sofinancirata vključe-
vanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in med-
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narodna tekmovanja v višini do 7.000 točk po vrednosti
točke za področje vrhunskega športa. Sofinancira se tisto
invalidsko organizacijo, ki je članica osrednje mednarodne
zveze za invalidski šport.

III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje stro-
kovnih kadrov

65. člen
(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za izobraževanje, usposabljanje in spopol-
njevanje strokovnih kadrov se sofinancirajo programi izobra-
ževanja, usposabljanja in spopolnjevanja v športu, priprav-
ništvo in štipendije za izobraževanje strokovnih delavcev v
športu.

66. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in spo-
polnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. so registrirani za to dejavnost;
2. predložiti morajo program, iz katerega sta razvidna

vsebina in natančni finančni načrt;
3. dokazati morajo prostorske, kadrovske in tehnolo-

ške zmožnosti, ki omogočajo izvedbo programov;
4. zagotovljenih morajo imeti najmanj 50% sredstev iz

drugih virov.
Sofinancira se samo programe izobraževanja, uspo-

sabljanja in spopolnjevanja v športu, ki jih je sprejel oziroma
potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za šport.

67. člen
(merilo in višina sofinanciranja)

NPŠZ in nacionalnim športnim zvezam se sofinancira
programe izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja
strokovnih kadrov v višini do največ 5% sredstev, ki jim, v
skladu s tem pravilnikom, pripadajo za delovanje in pro-
gram.

Odstotek sofinanciranja je za vse izvajalce enak in je
odvisen od števila na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz prejšnjega člena, in
od obsega sredstev za izobraževanje, usposabljanje in spo-
polnjevanje, opredeljenih v letnem programu športa.

68. člen
(pripravništvo)

Kandidati za sofinanciranje pripravništva morajo izpol-
njevati pogoje, določene v pravilniku o pripravništvu in stro-
kovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS,
št. 35/00).

69. člen
(štipendije za izobraževanje strokovnih kadrov v športu)

Kandidati za štipendije za izobraževanje strokovnih ka-
drov v športu lahko kandidirajo za štipendije za izobraževa-
nje doma in v tujini v skladu s pravilnikom o štipendiranju za
delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51/00).

2. Založniška dejavnost

70. člen
(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira stro-
kovna in znanstvena založniška dejavnost (v nadaljnjem be-
sedilu: publikacije) na področju športa, in sicer:

1. strokovne knjige,
2. strokovne in znanstvene revije oziroma dele revij s

strokovno ali znanstveno tematiko,
3. zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in po-

svetov,
4. strokovna dela v drugih medijskih oblikah.

71. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva
izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. predložiti morajo vsebinski opis dela;
2. predložiti morajo natančen finančni načrt;
3. predložiti morajo najmanj dve recenziji uveljavljenih

strokovnjakov, ki bosta objavljeni v publikaciji;
4. da publikacija izide v letu sofinanciranja;
5. da prodajno ceno sofinancirane publikacije zma-

njšajo za znesek, v katerem je bila izdaja publikacije sofinan-
cirana iz vseh javnih financ.

72. člen
(merila za sofinanciranje)

Publikacije se ovrednotijo na podlagi izvirnosti, stro-
kovnosti, uporabnosti, aplikativnosti in pomena za strokov-
no javnost.

Publikacije se ovrednoti ločeno po vseh merilih. Publi-
kacija z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovre-
dnoti z najvišjim možnim številom točk iz naslednje pregle-
dnice:

Merilo Najvišje možno število točk
Izvirnost 10
Strokovnost 30
Uporabnost 20
Aplikativnost 20
Pomen za strokovno javnost 20

Ostale publikacije se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjane publikacije, deljeno z najvišjo vre-

dnostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim mož-
nim številom točk posameznega merila. Vsota točk posa-
mezne publikacije po vseh merilih pomeni skupno število
točk posamezne publikacije.

Sofinancira se samo publikacije, ki pri točkovanju zbe-
rejo najmanj 70 točk.

73. člen
(višina sofinanciranja)

Sofinancira se do 60% vrednosti publikacije, druga
sredstva mora pridobiti izvajalec sam.

Sofinancira se avtorski honorar v višini 50 točk za
avtorsko polo, vendar največ 500 točk za posamezno publi-
kacijo in največ 400 točk za posamezno strokovno delo v
drugih medijskih oblikah.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
založništvo, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sred-
stev, predvidenih v letnem programu športa za programe
založništva, in skupnim številom točk vseh na javni razpis
prijavljenih programov založništva, ki izpolnjujejo pogoje za
sofinanciranje.

Na podlagi letnega programa športa in letnega načrta
dela se Zavodu za šport Slovenije sofinancirajo določeni
programi s področja založniške dejavnosti, ki jih opravlja kot
javno službo.
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3. Propagandna dejavnost v športu

74. člen
(vsebina sofinanciranja)

Sofinancira se naročene propagandne dejavnosti na
državni ravni, katerih vsebina in višina sofinanciranja se do-
loči z letnim programom športa.

4. Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, me-
ritve, analize in svetovanja

75. člen
(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za znanstveno in razvojno-raziskovalno de-
javnost, meritve, analize in svetovanja se sofinancirajo meri-
tve, analize in svetovanja ter izbrani znanstveno-raziskovalni
projekti.

4.1 Meritve, analize in svetovanja

76. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)

Za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja lahko v
skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Slove-
niji kandidira Inštitut za šport Univerze v Ljubljani, če izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. predložiti mora program, iz katerega sta razvidna
vsebina in natančen finančni načrt;

2. program mora biti pripravljen s soglasjem z OKS in
NPŠZ;

3. cenik storitev mora biti pripravljen s soglasjem OKS;
4. da prodajno ceno sofinanciranih meritev, analiz in

svetovanja zmanjša za skupno vrednost, v kateri je bila vsa-
ka od sofinanciranih storitev sofinancirana iz javnih financ.

Višina sredstev za sofinanciranje meritev, analiz in sve-
tovanja se določi z letnim programom športa.

4.2 Znanstveno raziskovalni projekti

77. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje izbranih znanstveno-raziskovalnih pro-
jektov lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

1. so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti,
razen v primeru, če projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem,
registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti;

2. predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna
vsebina in natančen finančni načrt;

3. znanstveno raziskovalni projekt mora biti aplikativen
ali sofinanciran iz ciljnih raziskovalnih programov.

78. člen
(merila za sofinanciranje)

Projekte za znanstveno in razvojno raziskovalno dejav-
nost se ovrednoti na podlagi praktične uporabnosti, znan-
stvenih referenc avtorjev in skladnosti programov z razpisno
vsebino.

Projekte za znanstveno in razvojno raziskovalno dejav-
nost se ovrednoti ločeno po vseh merilih. Projekt z najvišjo
vrednostjo posameznega merila se ovrednoti z najvišjim mož-
nim številom točk iz naslednje preglednice:

Merilo Najvišje možno število točk

Praktična uporabnost 25
Znanstvene reference avtorjev 25
Skladnost programov z razpisno vsebino 50

Ostale projekte se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega projekta, deljeno z najvišjo vred-

nostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim možnim
številom točk posameznega merila. Vsota točk posamezne-
ga projekta po vseh merilih pomeni skupno število točk
posameznega projekta.

Sofinancira se projekte, ki na podlagi točkovanja zbe-
rejo najmanj 70 točk.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
znanstveno raziskovalne projekte, ki se izračuna kot razmer-
je med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu
športa za znanstveno raziskovalne projekte, in skupnim šte-
vilom točk vseh na javni razpis prijavljenih projektov, ki izpol-
njujejo pogoje za sofinanciranje.

5. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in po-
stopkov

79. člen
(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za preprečevanje uporabe nedovoljenih po-
živil in postopkov se sofinancira:

1. izobraževanje vseh, ki sodelujejo v športu,
2. informiranje o novostih v boju proti dopingu,
3. mednarodno sodelovanje,
4. testiranje,
5. vpeljevanje novosti v boju proti dopingu.

80. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje programov za preprečevanje upora-
be nedovoljenih poživil in postopkov lahko kandidira Nacio-
nalna antidoping komisija, če predloži program, iz katerega
morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt.

Višina sredstev za sofinanciranje programov za prepre-
čevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov se določi
z letnim programom športa.

6. Informiranje o športu v medijih

81. člen
(vsebina sofinanciranja)

Sofinancira se naročene dejavnosti na področju infor-
miranja o športu v medijih, katerih vsebina in višina sofinan-
ciranja se določi z letnim programom športa.

7. Informatika

82. člen
(vsebina sofinanciranja)

Na podlagi letnega programa športa in letnega načrta
dela se Zavodu za šport Slovenije sofinancira določene
programe s področja informatike, ki jih opravlja kot javno
službo.
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8. Eksperimentalni programi v športu

83. člen
(vsebina sofinanciranja)

Sofinancira se naročene dejavnosti na področju ek-
sperimentalnih programov v športu, katerih vsebina in višina
sofinanciranja se določi z letnim programom športa.

9. Delovanje zvez in zavodov na državni ravni, ki oprav-
ljajo strokovne in razvojne naloge v športu

84. člen
(pogoji in vsebina sofinanciranja)

Sofinancira se delovanje zvez in zavodov na državni
ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu.
Sofinancirajo se plače zaposlenih in materialni stroški.

Za sofinanciranje delovanja zvez in zavodov na državni
ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu,
lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo letni delovni načrt, iz
katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni
načrt, in so jim strokovne in razvojne naloge v športu dejav-
nost delovanja.

85. člen
(merila za sofinanciranje)

Sofinanciranje plač in materialnih stroškov se ovrednoti
na podlagi strokovnosti nalog, uporabnosti nalog za šport,
aplikativnosti nalog za šport in izraženega javnega interesa
nalog v športu za vsako posamezno delovno mesto.

Sofinanciranje plač in materialnih stroškov se ovrednoti
ločeno po vseh merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Najvišje možno število točk

Strokovnost nalog 10
Uporabnost nalog za šport 25
Aplikativnost nalog 25
Izražen javni interes nalog v športu 40

Vsota točk za posamezno delovno mesto po vseh meri-
lih pomeni skupno število točk posameznega delovnega
mesta.

Sofinancira se plače in materialne stroške samo za
tista delovna mesta, ki na podlagi točkovanja dosežejo naj-
manj 60 točk.

86. člen
(višina sofinanciranja)

Višina sofinanciranja plač temelji na zakonu o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih
skupnosti. Materialni stroški se sofinancirajo v višini 20% od
mase bruto plač.

10. Mednarodna dejavnost v športu

87. člen
(vsebina sofinanciranja)

Na področju mednarodne dejavnosti v športu se sofi-
nancira:

1. članarine v evropski in svetovni zvezi,
2. udeležbo delegata na uradnih zasedanjih mednaro-

dnih športnih zvez,
3. ambasador za šport, strpnost in Fair play,
4. velike mednarodne športne prireditve.

88. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)

NPŠZ, ki so razvrščene v prve tri razrede zvez, se na
podlagi dokazil o plačilih sofinancira:

1. plačilo članarine v evropski in svetovni športni zvezi,
vendar največ do 1000 točk po vrednosti točke za področje
vrhunskega športa;

2. stroške udeležbe delegata na uradnih zasedanjih
mednarodnih športnih zvez, vendar največ do 200 točk po
vrednosti točke za področje vrhunskega športa.

89. člen
(ambasador za šport, strpnost in “Fair play”)

Na podlagi sklepa Vlade RS, št. 942-00/98-1 z dne
6. 2. 1998 se sofinancira izvajanje programa ambasadorjev
za šport, strpnost in “Fair play”, in sicer do 850 točk po
vrednosti točke za področje vrhunskega športa za vsakega
ambasadorja.

Za sofinanciranje programa v skladu s tem členom
lahko kandidira ambasador za šport, strpnost in “Fair play”,
če predloži program, iz katerega morata biti razvidna vsebi-
na in natančen finančni načrt.

90. člen
(velike mednarodne športne prireditve)

Sofinancira se velike mednarodne športne prireditve v
skladu s 53. členom zakona o športu.

11. Gradnja javnih športnih objektov

11.1 Splošne določbe

91. člen
(predmet sofinanciranja)

S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofi-
nancira:

1. novogradnje javnih športnih objektov,
2. posodabljanje javnih športnih objektov,
3. športna oprema.

92. člen
(merila za sofinanciranje športnih objektov)

Investicijske projekte v športne objekte se ovrednoti po
merilih iz naslednje preglednice:
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Merilo Število točk
1 SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST PROJEKTA 0-50
1.1 Investicija v aktivne športne površine (če ne dosega 50% investicije, se ne obravnava) 0-20
1.2 Velikost športnega standarda (če ne dosega priporočenega, se ne obravnava) 0-10
1.3 Namembnost objekta 0-10
1.4 Pripravljenost investicijske in projektne dokumentacije 0-10

2 REGIONALNI KRITERIJ 0-10
2.1 Povprečna površina obstoječih športnih objektov na prebivalca v lokalni skupnosti 0-5
2.2 Povprečna površina obstoječih športnih objektov na prebivalca v statistični regiji 0-5

3 FINANČNI KRITERIJ 0-18
3.1 Finančna konstrukcija 0-8
3.2 Dosedanje sofinanciranje iz državnega proračuna 0-5
3.3 Pokrivanje stroškov obratovanja 0-5

4 ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA 0-22
4.1 Investicija dopolnjuje mrežo javnih športnih objektov – javni interes v športu 0-10
4.2 Predvidena zasedenost objekta 0-10
4.3 Prioriteta investitorja 0-2

93. člen
(merila za sofinanciranje športne opreme)

Investicijske projekte v športno opremo se ovrednoti
po merilih iz naslednje preglednice:

Merilo Število točk
1 SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST PROJEKTA 0-70
1.1 Namembnost 0-60
1.2 Pripravljenost investicijske in projektne dokumentacije 0-10

2 FINANČNI KRITERIJ 0-15
2.1 Finančna konstrukcija 0-10
2.2 Dosedanje sofinanciranje iz državnega proračuna 0-5

3 ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA 0-15
3.1 Izražen javni interes v športu 0-10
3.2 Prioriteta vlagatelja 0-5

94. člen
(višina sofinanciranja)

Investicijske projekte, točkovane v skladu z merili iz
prejšnjega člena, se razvrsti v razrede in sofinancira v skladu
z naslednjo preglednico:

Razred Število točk Obrazložitev
1 0–50 Investicijski projekt ne dosega mej-

nega števila točk in se ne sofinanci-
ra

2 51–60 Investicijski projekt se sofinancira v
višini 20% deleža, določenega v 95.
oziroma 96. členu tega pravilnika

3 61–70 Investicijski projekt se sofinancira vi-
šini 40% deleža, določenega v 95.
oziroma 96. členu tega pravilnika

4 71–80 Investicijski projekt se sofinancira v
višini 60% deleža, določenega v 95.
oziroma 96. členu tega pravilnika

5 81–90 Investicijski projekt se sofinancira v
višini 80% deleža, določenega v 95.
oziroma 96. členu tega pravilnika

6 91–100 Investicijski projekt se sofinancira v
višini 100% deleža, določenega v
95. oziroma 96. členu tega pravil-
nika

11.2 Novogradnje javnih športnih objektov

95. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)

Sofinancira se novogradnje športnih objektov v lokal-
nih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa,
kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2

nepokrite vadbene površine na občana. Sredstva za sofi-
nanciranje športnih objektov v skladu s tem odstavkom lah-
ko predstavljajo do 20% vrednosti investicije.

Sofinancira se novogradnje nadomestnih športnih ob-
jektov. Sredstva za sofinanciranje nadomestnih športnih ob-
jektov lahko predstavljajo do 20% vrednosti investicije.

Sofinancira se novogradnje športnih objektov, ki se
gradijo v okviru šolskega prostora in presegajo šolski
normativ. Sredstva za sofinanciranje športnih objektov v
okviru šolskega prostora lahko predstavljajo do 15% nor-
mativne vrednosti investicije v površine, ki presegajo šol-
ski normativ.

Sofinancira se tudi novogradnje drugih športnih objek-
tov in športnih naprav. Sredstva za sofinanciranje drugih
športnih objektov in športnih naprav lahko predstavljajo do
20% vrednosti investicije. V skladu s sklepom Vlade Repu-
blike Slovenije je lahko delež sofinanciranja, določen v tem
odstavku, tudi večji.
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11.3 Posodabljanje javnih športnih objektov in športna
oprema

96. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)

Sofinancira se adaptacija, rekonstrukcija in tehnološka
posodobitev športnih objektov. Sredstva za sofinanciranje
adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve šport-
nih objektov lahko predstavljajo največ 20% vrednosti inve-
sticije. V skladu s sklepom Vlade RS je lahko delež sofinan-
ciranja, določen v tem odstavku, tudi večji.

Sofinancira se športna oprema v višini do največ 50%
vrednosti investicije.

IV. KONČNE DOLOČBE

97. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 19/01).

98. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-08-4/2002-04
Ljubljana, dne 11. decembra 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica za šolstvo, znanost

in šport

5383. Pravilnik o spremembi odredbe o določitvi
centrov za socialno delo za začasno izvajanje
nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Na podlagi 40. člena zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja mi-
nistrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o spremembi odredbe o določitvi centrov za

socialno delo za začasno izvajanje nalog šolskih
uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok

s posebnimi potrebami

1. člen
V naslovu in členih odredbe o določitvi centrov za social-

no delo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa
zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list
RS, št. 41/01 in 99/01), se beseda “odredba” v vseh sklo-
nih spremeni v besedo “pravilnik” v ustreznem sklonu.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Centri za socialno delo navedene naloge izvajajo kot

svoje pristojnosti v skladu z določili zakona do 28. 2. 2003.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-92/2002
Ljubljana, dne 11. decembra 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

5384. Poročilo o rezultatu ponovnega glasovanja in o
izidu volitev predsednika republike

P O R O Č I L O
o rezultatu ponovnega glasovanja in o izidu

volitev predsednika republike

I
Republiška volilna komisija je skladno z določbami

22. člena zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list
RS, št. 39/92) na 25. seji dne 10. 12. 2002, na podlagi
zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot za volitve poslan-
cev v državni zbor pri ugotovitvi rezultatov na ponovnem glaso-
vanju za izvolitev predsednika republike na območju volilne
enote ter na podlagi zapisnika o delu Republiške volilne komi-
sije pri ugotovitvi izida ponovnega glasovanja na diplomatsko-
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini na voli-
tvah predsednika republike, ki so bile 1. decembra 2002,
ugotovila naslednji izid glasovanja:

1. na ponovnem glasovanju 1. decembra 2002 je imelo
pravico glasovati 1,610.137 volivcev, od tega:

– 1,610.082 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike in
– 55 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma

niso bili vpisani v volilni imenik,
2. glasovalo je skupaj 1,052.795 volivcev ali 65,39%

volivcev glede na število volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
Na ponovnem glasovanju 1. decembra 2002 je bilo od-

danih 1,052.494 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 14.275 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 1,038.219 glasovnic.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. dr. Janez DRNOVŠEK 586.847 glasov ali 56,52%,
2. Barbara BREZIGAR 451.372 glasov ali 43,48%.

II
Republiška volilna komisija je skladno z določbami druge-

ga odstavka 22. člena zakona o volitvah predsednika republike
ugotovila, da je bil za predsednika republike izvoljen:

dr. Janez Drnovšek, roj. 17. 5. 1950, stanujoč v Ljublja-
ni, V Murglah 77,

ki je na ponovnem glasovanju 1. decembra 2002 dobil
večino veljavnih glasov.

Št. 10-4/00-9/02
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.

Republiška volilna komisija

Člani: Predsednik
mag. Jure Toplak l. r. Anton Gašper Frantar l. r.
dr. Rafael Cijan l. r.
Marko Štrovs l. r.

mag. Janez Pogorelec l. r.
Janez Srebot l. r.

dr. Bojan Bugarič l. r.
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5385. Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov državnega sveta

Republiška volilna komisija je skladno s 7. členom zako-
na o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) ter s 5. točko
prvega odstavka 37. člena zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 in 70/00), na podla-
gi zapisnikov pristojnih volilnih komisij volilnih enot, ki so ugoto-
vile izide glasovanja za volitve članov državnega sveta – pred-
stavnikov lokalnih interesov ter zapisnikov volilnih odborov, ki
so vodili volitve v volilnih telesih za izvolitev članov državnega
sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov, na 25. seji dne
10. decembra, ugotovila naslednje

rezultate glasovanja ter izid volitev za člane državnega
sveta

na volitvah, ki so bile 27. in 28. novembra 2002

I
Volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v državni

zbor so na podlagi drugega odstavka 12. člena in skladno z
drugim odstavkom 42. člena zakona o državnem svetu ugotovi-
le naslednji izid glasovanja in izid volitev za volitve članov držav-
nega sveta – predstavnikov lokalnih interesov, ki so bile 27.
novembra 2002:

V volilni enoti št. 1, ki obsega občine: Ljubljana, Brezo-
vica, Dol pri Ljubljani, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Med-
vode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice (sedež: Ljubljana):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:
66
Število oddanih glasovnic:
65
Število neveljavnih glasovnic:
0
Število veljavnih glasovnic:
65

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MARJAN OBLAK 1 glas
2. DRAGO STANOVNIK 0 glasov
3. PETER JOŽEF BOŽIČ 25 glasov
4. JANEZ CIMPERMAN 1 glas
5. IVAN GAČNIK 4 glasove
6. JOŽE JURKOVIČ 1 glas
7. JOŽEF JERAJ 32 glasov
8. ANTON KOKALJ 1 glas

V volilni enoti št. 2, ki obsega občine: Domžale, Kam-
nik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in
Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 23
Število oddanih glasovnic: 23
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 23

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MARKO JUVANČIČ 13 glasov
2. GREGOR KONCILJA 1 glas
3. SIMON MAVSAR 9 glasov
4. PETER SVETINA 0 glasov

V volilni enoti št. 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče-
Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesni-
ca, Rače-Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 37
Število oddanih glasovnic: 36
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 36

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ALOJZ KRIŽMAN 19 glasov
2. VLADO MARINIČ 0 glasov
3. EDI SEVER 0 glasov
4. RAJKO ŠRIMPF 2 glasova
5. ANTON BERGAUER 15 glasov

V volilni enoti št. 4, ki obsega občine: Lovrenc na Po-
horju, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica in Ruše
(sedež: Slovenska Bistrica):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 11
Število oddanih glasovnic: 11
Število neveljavnih glasovnic: 1
Število veljavnih glasovnic: 10

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. HUBERT KETIČ 4 glasove
2. LEOPOLD KLANČNIK 0 glasov
3. MILAN OZIMIČ 6 glasov

V volilni enoti št. 5, ki obsega občine:: Bistrica ob Sotli,
Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek,
Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Sloven-
ske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor,
Vransko, Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 45
Število oddanih glasovnic: 45
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 45

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRANČIŠEK PUCELJ 7 glasov
2. JOŽEF RAJH 0 glasov
3. LUDVIK SEMPRIMOŽNIK 0 glasov
4. BOJAN ŠROT 17 glasov
5. GREGOR VOVK PETROVSKI 17 glasov
6. STANISLAV HREN 3 glasove
7. FRANC JAGER 1 glas
8. BRANKO LEBENIČNIK 0 glasov

V volilni enoti št. 6, ki obsega občine: Gornji grad,
Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob
Paki in Šoštanj (sedež: Velenje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 16
Število oddanih glasovnic: 15
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 15

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ANDREJ PRESEČNIK 0 glasov
2. ANKA RAKUN 5 glasov
3. DRAGO BAHUN 10 glasov

V volilni enoti št. 7, ki obsega občine: Hajdina, Dornava,
Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci,
Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska
vas, Videm, Zavrč in Žetale (sedež: Ptuj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 20
Število oddanih glasovnic: 20
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 20

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRANCI KREPŠA 1 glas
2. JANEZ MERC 0 glasov
3. STANISLAV TOPLAK 0 glasov
4. MILAN UNUK 0 glasov
5. ROBERT ČEH 16 glasov
6. JANEZ IRGL 3 glasove

V volilni enoti št. 8, ki obsega občine: Benedikt, Cer-
kvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož,
Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej
(sedež: Ljutomer):
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Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 18
Število oddanih glasovnic: 18
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 18

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. DARJA ODAR 4 glasove
2. PAVEL ŠERC 0 glasov
3. DARKO FRAS 9 glasov
4. MILAN GUMZAR 5 glasov
5. MILKO KRANJC 0 glasov

V volilni enoti številka 9, ki obsega občine: Cerklje na
Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Jezersko, Naklo, Pred-
dvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in Žiri (sedež:
Kranj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 32
Število oddanih glasovnic: 32
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 32

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JANEZ SUŠNIK 21 glasov
2. FRANC ŠIFRAR 0 glasov
3. MARJAN ČESEN 0 glasov
4. METKA DEBELJAK 2 glasova
5. FRANC EKAR 0 glasov
6. BRANKO GRIMS 9 glasov

V volilni enoti št. 10, ki obsega občine: Bled, Bohinj,
Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica (sedež: Jese-
nice):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 15
Število oddanih glasovnic: 15
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 15

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ANTON POKLUKAR 4 glasove
2. JANKO SEBASTIJAN STUŠEK 3 glasove
3. ROMAN BERNARD 0 glasov
4. BORIS JANEZ BREGANT 8 glasov

V volilni enoti št. 11, ki obsega občine: Beltinci, Do-
brovnik, Cankova, Črenšovci, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš,
Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska
Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Veli-
ka Polana (sedež: Murska Sobota):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 27
Število oddanih glasovnic: 27
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 27

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRANC ŠLIHTHUBER 4 glasove
2. FRANC CIPOT 2 glasova
3. MARJAN KARDINAR 0 glasov
4. MARJAN MAUČEC 15 glasov
5. FRANC REŽONJA 1 glas
6. ANTON SLAVIC 5 glasov

V volilni enoti št. 12, ki obsega občine: Ajdovščina,
Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter –
Vrtojba in Vipava (sedež: Nova Gorica):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 21
Število oddanih glasovnic: 21
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 21

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. IVAN HUMAR 9 glasov
2 DAVID NABERGOJ 10 glasov
3. SERGIJ PELHAN 2 glasova

V volilni enoti št. 13, ki obsega občine: Bovec, Cerkno,
Idrija, Kobarid in Tolmin (sedež: Tolmin):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 10
Število oddanih glasovnic: 10
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 10

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. IVAN SKRT 0 glasov
2. JULIJAN ŠORLI 4 glasove
3. JURIJ KAVČIČ 6 glasov
4. GREGOR RUPNIK 0 glasov

V volilni enoti št. 14, ki obsega občine: Dolenjske Topli-
ce, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in
Žužemberk (sedež: Novo mesto):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 15
Število oddanih glasovnic: 15
Število neveljavnih glasovnic: 1
Število veljavnih glasovnic: 14

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. TONE HROVAT 3 glasove
2. VID SIMON MERŠOL 0 glasov
3. DUŠAN PAPEŽ 0 glasov
4. ADOLF ZUPAN 11 glasov

V volilni enoti št. 15, ki obsega občine: Črnomelj, Metli-
ka in Semič (sedež: Črnomelj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 6
Število oddanih glasovnic: 6
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 6

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MATJAŽ KOLBEZEN 0 glasov
2. ALOJZ MALENŠEK 2 glasova
3. IVAN BUKOVEC 4 glasove

V volilni enoti št. 16, ki obsega občine: Divača, Ilirska
Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka, Postojna in Sežana
(sedež: Sežana):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 14
Število oddanih glasovnic: 14
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 14

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ZLATKO JENKO 7 glasov
2. IZTOK KOKOŠAR 1 glas
3. KARLO KASTELIC 0 glasov
4. RADO MEDEN 0 glasov
5. RUDOLF PEČAR 6 glasov
6. JOŽEF ADAMIČ 0 glasov
7. ZVONKO ČERNAČ 0 glasov

V volilni enoti št. 17, ki obsega občine: Bloke, Borovni-
ca, Cerknica, Logatec, Loška dolina in Vrhnika (sedež: Loga-
tec):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 13
Število oddanih glasovnic: 13
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 13

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ANDREJA BUH 0 glasov
2. JOŽE DOLES 1 glas
3. TOMISLAV GROM 6 glasov
4. JANEZ KOVAČIČ 0 glasov
5. MARTIN MIHEVC 0 glasov
6. VINCENC OTONIČAR 6 glasov

V volilni enoti št. 18, ki obsega občine: Koper, Izola in
Piran (sedež: Koper):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 17



Uradni list Republike Slovenije Št. 109 / 13. 12. 2002 / Stran 13053

Število oddanih glasovnic: 17
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 17

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BRANKO KODRIČ 11 glasov
2. FRANC KRAJNC 2 glasova
3. KLAVDIJ MALLY 4 glasove

V volilni enoti št. 19, ki obsega občine: Črna na Koro-
škem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohor-
ju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in
Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 19
Število oddanih glasovnic: 19
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 19

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JANEZ KOMLJANEC 12 glasov
2. RAJKO LESJAK 1 glas
3. VIKTOR PUHR 1 glas
4. FRANC PUŠNIK 0 glasov
5. LIDIJA PUŠNIK VERDNIK 0 glasov
6. JOŽEF STUDENČNIK 4 glasove
7. MIRKO TOVŠAK 0 glasov
8. MAKSIMILIJAN VEČKO 1 glas

V volilni enoti št. 20, ki obsega občine: Brežice, Krško
in Sevnica (sedež: Krško):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 15
Število oddanih glasovnic: 15
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 15

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. DAMJAN OBRADOVIĆ 2 glasova
2. BOJAN PETAN 4 glasove
3. ŠTEFAN TERAŽ 9 glasov

V volilni enoti št. 21, ki obsega občine: Hrastnik, Trbov-
lje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 11
Število oddanih glasovnic: 9
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 9

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. TOMAŽ VRESK 0 glasov
2. BRANKO MAJES 9 glasov

V volilni enoti št. 22, ki obsega občine: Dobrepolje,
Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osil-
nica, Ribnica in Sodražica (sedež: Grosuplje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 17
Število oddanih glasovnic: 17
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 17

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. VINCENC JANŠA 7 glasov
2. DUŠAN STRNAD 5 glasov
3. JOŽEF LINDIČ 4 glasove
4. JANEZ NOVAK 1 glas

II
Za člane državnega sveta, predstavnike lokalnih interesov

so bili izvoljeni:
V volilni enoti št. 1:
Jožef JERAJ, roj. 28. 2. 1938, Ulica v Kokovšek 41,

1231 Ljubljana – Črnuče.
V volilni enoti št. 2:
Marko JUVANČIČ, roj. 18. 9. 1970, Slivna 6, 1252

Vače,

V volilni enoti št. 3:
prof. dr. Alojz KRIŽMAN, roj. 24. 5. 1940, Bresterniška

231, 2354 Bresternica,
V volilni enoti št. 4:
Milan OZIMIČ, roj. 15. 9. 1957, Črešnjevec 103, 2310

Slovenska Bistrica,
V volilni enoti št. 5:
Ker sta dva kandidata prejela enako število glasov je

volilni odbor skladno z 21. členom zakona o državnem svetu
opravil žreb. Na tej podlagi je bil izvoljen:

Gregor VOVK PETROVSKI, roj. 29. 12. 1962, Gotovlje
59/a, 3310 Žalec,

V volilni enoti št. 6:
Drago BAHUN, roj. 2. 1. 1955, Uriskova 32, 3320 Vele-

nje,
V volilni enoti št. 7:
Robert ČEH, roj. 5. 3. 1962, Na obrežju 19, Ptuj,
V volilni enoti št. 8:
Darko FRAS, roj. 12. 10. 1967, Zg. Senarska 15, Sveta

Trojica,
V volilni enoti št. 9:
Janez SUŠNIK, roj. 18. 9. 1942, Stružnikova pot 3,

Šenčur,
V volilni enoti št. 10:
Boris Janez BREGANT, roj. 23. 7. 1940, Hrušica 136,

Hrušica,
V volilni enoti št. 11:
Marjan MAUČEC, roj. 6. 4. 1959, Gančani 80, Beltinci,
V volilni enoti št. 12:
David NABERGOJ, roj. 24. 3. 1962, Gradišče 29/b,

Ajdovščina,
V volilni enoti št. 13:
Jurij KAVČIČ, roj. 17. 4. 1960, Gozdarska pot 2, Cer-

kno,
V volilni enoti št. 14:
mag. Adolf ZUPAN, roj. 21. 10. 1953, V Ragov log 3,

8000 Novo mesto,
V volilni enoti št. 15:
Ivan BUKOVEC, roj. 23. 1. 1949, Roška cesta 8, 8333

Semič,
V volilni enoti št. 16:
Zlatko JENKO, roj. 27. 9. 1957, Gubčeva 7, Ilirska Bis-

trica,
V volilni enoti št. 17:
Ker sta dva kandidata prejela enako število glasov je

volilni odbor skladno z 21. členom zakona o državnem svetu
opravil žreb. Na tej podlagi je bil izvoljen:

Vincenc OTONIČAR, roj. 22. 5. 1955, Begunje 48, 1382
Begunje.

V volilni enoti št. 18:
Branko KODRIČ, roj. 31. 5. 1962, Beblerjeva 14, Ko-

per,
V volilni enoti št. 19:
Janez KOMLJANEC, roj. 7. 4. 1938, Celjska cesta 60,

2380 Slovenj Gradec,
V volilni enoti št. 20:
Štefan TERAŽ, roj. 19. 11. 1956, Krulejeva ulica 11,

8290 Sevnica.
V volilni enoti št. 21:
Branko MAJES, roj. 27. 11. 1958, Novi dom 23, 1430

Hrastnik,
V volilni enoti št. 22:
Vincenc JANŠA, roj. 13. 3. 1950, Ulica Heroja Marinclja

18, 1330 Kočevje.

III
Republiška volilna komisija je na podlagi 12. in 21. člena

zakona o državnem svetu ugotovila naslednje rezultate glasova-
nja in izid volitev članov Državnega sveta – predstavnikov fun-
kcionalnih interesov na volitvah, ki so bile 28. novembra 2002:

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Predstavniki delodajalcev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 71
Število oddanih glasovnic: 60
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Število neveljavnih glasovnic: 1
Število veljavnih glasovnic: 59

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MARTA TURK 36 glasov
2. STOJAN BINDER 46 glasov
3. JANEZ BOHORIČ 22 glasov
4. JOŽKO ČUK 50 glasov
5. MARJAN JESIH 11 glasov
6. JOŽE STANIČ 51 glasov
7. JANEZ ŠAUPERL 6 glasov

Predstavniki delojemalcev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 100
Število oddanih glasovnic: 93
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 93

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JELKA ČERNIVEC 18 glasov
2. DORO HVALICA 67 glasov
3. LADISLAV KALUŽA 50 glasov
4. BRANKO KRZNARIČ 6 glasov
5. NEVENKA LEKŠE 18 glasov
6. ALBERT PAVLIČ 18 glasov
7. DUŠAN REBOLJ 15 glasov
8. LUDVIK REPOLUSK 8 glasov
9. ANTON ROZMAN 55 glasov
10. DUŠAN SEMOLIČ 60 glasov

Predstavnika kmetov:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 197
Število oddanih glasovnic: 154
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 154

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. STANKO TOMANIČ 40 glasov
2. PETER VRISK 130 glasov
3. CVETKO ZUPANČIČ 133 glasov

Predstavnik samostojnih poklicev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 16
Število oddanih glasovnic: 13
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 13

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JOŽE ILC 12 glasov
2. ČRTOMIR REMEC 1 glas

Predstavnik obrtnikov:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 98
Število oddanih glasovnic: 89
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 89

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MIHA GRAH 42 glasov
2. ANTON KAMPUŠ 47 glasov

Predstavnik univerz, visokih in višjih šol:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 37
Število oddanih glasovnic: 36
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 36

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. VERICA TRSTENJAK 9 glasov
2. JOŽE MENCINGER 27 glasov

Predstavnik za področje socialnega varstva:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 39
Število oddanih glasovnic: 39

Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 39

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. TOMAŽ WRABER 5 glasov
2. MARIJA PERKOVIČ 23 glasov
3. BORIS ŠUŠTARŠIČ 11 glasov

Predstavnik za področje raziskovalne dejavnosti:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 32
Število oddanih glasovnic: 27
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 27

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. SLAVKO GLIHA 8 glasov
2. JANVIT GOLOB 13 glasov
3. ANTON JEGLIČ 6 glasov

Predstavnik za področje zdravstva:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 247
Število oddanih glasovnic: 240
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 240

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. PETRA KERSNIČ 119 glasov
2. ALEKSANDRA MARKOVIČ 119 glasov
3. FRANČIŠEK OBERSTAR 2 glasova

Predstavnik za področje kulture in športa:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 32
Število oddanih glasovnic: 29
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 29

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MIHA BURGER 11 glasov
2. ANTON PERŠAK 18 glasov

Predstavnik za področje vzgoje in izobraževanja:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 35
Število oddanih glasovnic: 32
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 32

Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. ZOLTAN JAN 32 glasov

IV
Glede na določbe prvega odstavka 21. člena zakona o

državnem svetu so bili na volitvah predstavnikov socialnih, go-
spodarskih in poklicnih interesov, ki so bile 28. novembra
2002, za člane državnega sveta izvoljeni:

za predstavnike delodajalcev:
– Marta TURK, roj. 18. 6. 1952, Količevo 11/a, 1230

Domžale,
– mag. Stojan BINDER, roj. 29. 2. 1956, Majcnova 35,

1433 Radeče,
– Jožko ČUK, roj. 30. 10. 1952, Dunajska 184/a, 1000

Ljubljana,
– Jože STANIČ, roj. 9. 7. 1941, Na pristavi 24, 3270

Laško;

za predstavnike delojemalcev:
– Doro HVALICA, roj. 26. 3. 1940, Bratovševa ploščad

1, 1000 Ljubljana,
– Ladislav KALUŽA, roj. 24. 6. 1948, C. Kozjanskega

odreda 7, 3220 Štore,
– Anton ROZMAN, roj. 13. 6. 1960, Loka 3, 4290 Tržič,
– Dušan SEMOLIČ, roj. 8. 8. 1947, Runkova 24, 1000

Ljubljana;
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za predstavnika kmetov:
– Peter VRISK, roj. 15. 8. 1961, Ivenca 16, 3212 Voj-

nik,
– Cvetko ZUPANČIČ, roj. 4. 5. 1959, Vrh pri Višnji gori

22, 1294 Višnja gora;

za predstavnika samostojnih poklicev:
– Jože ILC, roj. 18. 3. 1943, Staničeva 12, 1000 Ljublja-

na;

za predstavnika obrtnikov:
– Anton KAMPUŠ, roj. 6. 4. 1947, Sp. Ščavnica 21 b,

9250 Gornja Radgona;

za predstavnika univerz, visokih in višjih šol:
– prof.dr. Jože MENCINGER, roj. 5. 3. 1941, Ulica Bra-

tov Učakar 4, 1000 Ljubljana;

za predstavnika socialnega varstva:
– Marija PERKOVIČ, roj. 27. 10. 1952, Zgornje Škofije

113, 6281 Škofije;

za predstavnika raziskovalne dejavnosti:
– prof.dr. Janvit GOLOB, roj. 6. 10. 1945, Vogelna 4,

1000 Ljubljana;

za predstavnika kulture in športa:
– Anton PERŠAK, roj. 2. 1. 1947, Kidričeva 63, 1236

Trzin;

za predstavnika vzgoje in izobraževanja:
– dr. Zoltan JAN, roj. 11. 11. 1947, Cankarjeva 84,

5000 Nova Gorica;

za predstavnika zdravstva:
Ker je dvoje kandidatov dobilo enako število glasov je

volilni odbor, skladno z drugim odstavkom 21. člena zakona o
državnem svetu, opravil žreb. Na tej podlagi je bila izvoljena:

– Petra KERSNIČ, roj. 6. 11. 1950, Ulica Hermana Po-
točnika 39, 1000 Ljubljana.

Št. 1-5/00-1/02
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.

Republiška volilna komisija

Člani: Predsednik
mag. Jure Toplak l. r. Anton Gašper Frantar l. r.
dr. Rafael Cijan l. r.

Marko Štrovs l. r.
mag. Janez Pogorelec l. r.

Janez Srebot l. r.
dr. Bojan Bugarič l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5337. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 12969
5338. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 12969
5339. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 12969
5340. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 12969
5341. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 12970
5342. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 12970
5343. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 12970
5344. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 12970
5345. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 12971
5346. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščene-

ga veleposlanika Republike Slovenije pri Suve-
renem malteškem viteškem redu 12971

5347. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene ve-
leposlanice Republike Slovenije v Republiki Ci-
per 12971

5348. Odlok o pomilostitvi obtoženca, obsojenk in ob-
sojencev – pomilostitev po uradni dolžnosti –
ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije,
26. decembru 2002 12971

VLADA
5349. Uredba o lokacijskem načrtu za gradnjo enos-

transkega spremljajočega objekta tipa 2 na AC
odseku Šmarje Sap–Višnja Gora 12972

5350. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za upo-
rabo določenih cest 12978

5351. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o skupinskih izjemah 12979

5352. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne ce-
ne zemeljskega plina za dobavo tarifnim odje-
malcem na prenosnem omrežju 12980

5353. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz
blaga v letu 2003 12981

5354. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega do-
hodka 12983

MINISTRSTVA
5355. Pravilnik o vrstah, vsebini, načinih in rokih za

pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi
Republike Slovenije in Carinski upravi Republi-
ke Slovenije 12984

5356. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero doho-
dnine za leto 2002 12985

5357. Pravilnik o merilih za financiranje programskih
vsebin radijskih ali televizijskih programov s sta-
tusom lokalnega, regionalnega ali študentske-
ga programa 13001

5358. Pravilnik o strokovnih komisijah 13002

VSEBINA



Stran 13056 / Št. 109 / 13. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

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 – Transakcijski račun 02922-0011569767

5382. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja let-
nega programa športa na državni ravni 13035

5383. Pravilnik o spremembi odredbe o določitvi cen-
trov za socialno delo za začasno izvajanje nalog
šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami 13050

5359. Količnik povišanja plač zaposlenih v Republiki
Sloveniji po splošni kolektivni pogodbi za go-
spodarske dejavnosti in po kolektivnih pogod-
bah na področju gospodarskih dejavnosti od
vključno meseca decembra 2002 dalje 13003

5360. Minimalna plača za mesec december 2002 13004
5361. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove “Funda-

cije Tavčarjev dvor, ustanova” 13004

BANKA SLOVENIJE
5362. Sklep o spremembi sklepa o vodenju računov

pri Banki Slovenije 13004

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
5384. Poročilo o rezultatu ponovnega glasovanja in o

izidu volitev predsednika republike 13050
5385. Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta 13051

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5363.  Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o

vrstah in lastnostih kritnega premoženja in pre-
moženja kritnega sklada ter pravilih za razprši-
tev in omejitev naložb kritnega premoženja in
premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih
poročanja 13004

5364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o določitvi cen za uporabo elektroenerget-
skih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov 13005

OBČINE
BREŽICE

5365. Program priprave za lokacijski načrt – čistilna
naprava Brežice 13021
ČRNA NA KOROŠKEM

5366. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupno-
sti Žerjav 13022
DIVAČA

5367. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-
čine Divača v letu 2003 13022

DOBROVA-POLHOV GRADEC
5368. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Dobrova–Polhov Gradec 13023

DORNAVA
5369. Odlok o spremembah odloka o proračunu Ob-

čine Dornava za leto 2002 13025
5370. Sklep o povišanju cen programov javno-izobra-

ževalnega zavoda Dornava 13026

GORIŠNICA
5371. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za ob-
dobje 1986–2000 in srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990
za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v
letu 2001 13026

JESENICE
5372. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Jesenice za leto 2003 13028

KAMNIK
5373. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople

vode za namene daljinskega ogrevanja 13029
KUNGOTA

5374. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Kun-
gota 13029

5375. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sve-
ta občine Kungota 13030

5376. Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov
Občine Kungota 13031
LENART

5377. Izid na lokalnih volitvah, dne 10. novembra
2002, v Občini Lenart 13032
MARKOVCI

5378. Sklep o začasnem financiranju proračuna Ob-
čine Markovci v letu 2003 13034

5379. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja 13034
MIRNA PEČ

5380. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Ob-
činskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti 13035
ZREČE

5381. Cenik daljinskega ogrevanja 13035


	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	5337. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
	5338. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
	5339. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
	5340. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
	5341. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
	5342. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
	5343. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
	5344. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
	5345. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
	5346. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
	5347. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper
	5348. Odlok o pomilostitvi obtoženca, obsojenk in obsojencev – pomilostitev po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 2002

	VLADA
	5349. Uredba o lokacijskem načrtu za gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 na AC odseku Šmarje Sap–Višnja Gora
	5350. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
	5351. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupinskih izjemah
	5352. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju
	5353. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2003
	5354. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

	MINISTRSTVA
	5355. Pravilnik o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije
	5356. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2002
	5357. Pravilnik o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa
	5358. Pravilnik o strokovnih komisijah
	5359. Količnik povišanja plač zaposlenih v Republiki Sloveniji po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti od vključno meseca decembra 2002 dalje
	5360. Minimalna plača za mesec december 2002
	5361. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove "Fundacije Tavčarjev dvor, ustanova"
	5382. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
	5383. Pravilnik o spremembi odredbe o določitvi centrov za socialno delo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

	BANKA SLOVENIJE
	5362. Sklep o spremembi sklepa o vodenju računov pri Banki Slovenije

	REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
	5384. Poročilo o rezultatu ponovnega glasovanja in o izidu volitev predsednika republike
	5385. Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	5363. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja
	5364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov

	OBČINE
	BREŽICE
	5365. Program priprave za lokacijski načrt – čistilna naprava Brežice

	ČRNA NA KOROŠKEM
	5366. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Žerjav

	DIVAČA
	5367. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003

	DOBROVA-POLHOV GRADEC
	5368. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova–Polhov Gradec

	DORNAVA
	5369. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2002
	5370. Sklep o povišanju cen programov javno-izobraževalnega zavoda Dornava

	GORIŠNICA
	5371. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001

	JESENICE
	5372. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2003

	KAMNIK
	5373. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

	KUNGOTA
	5374. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Kungota
	5375. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Kungota
	5376. Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov Občine Kungota

	LENART
	5377. Izid na lokalnih volitvah, dne 10. novembra 2002, v Občini Lenart

	MARKOVCI
	5378. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Markovci v letu 2003
	5379. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

	MIRNA PEČ
	5380. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti

	ZREČE
	5381. Cenik daljinskega ogrevanja





