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DRŽAVNI ZBOR
516. Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem

(OdUUP)

Na podlagi drugega odstavka 9. člena, 15. člena zako-
na o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 –
odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US,
99/99 in 64/2001) in tretjega odstavka 108. člena poslov-
nika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. 1. 2003
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP)

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ustanovitelj Univerze na Primorskem je Republika Slo-

venija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Re-

publike Slovenije.

II. STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE
NA PRIMORSKEM

2. člen
Ime: Univerza na Primorskem
Skrajšano ime: UP
Ime v italijanskem jeziku: Università della “Primorska”
Sedež: Koper, Titov trg 4.
Univerza na Primorskem (v nadaljnjem besedilu: uni-

verza) je pravna oseba.

3. člen
Univerza ima naslednje članice:

fakultete:
Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije Koper
Skrajšano ime: UP FHŠ
Ime v italijanskem jeziku: Facoltà di Studi Umanistici di

Capodistria
Sedež: Koper, Glagoljaška 8

Univerza na Primorskem
Fakulteta za management Koper
Skrajšano ime: UP FM

Ime v italijanskem jeziku: Facoltà di Management di
Capodistria

Sedež: Koper, Cankarjeva 5

Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta Koper
Skrajšano ime: UP PEF
Ime v italijanskem jeziku: Facoltà di Studi Educativi di

Capodistria
Sedež: Koper, Cankarjeva 5

visoki strokovni šoli:
Univerza na Primorskem
Turistica – Visoka šola za turizem Portorož
Skrajšano ime: UP Turistica
Ime v italijanskem jeziku: Istituto Superiore per il Turi-

smo di Portorose
Sedež: Portorož, Obala 29

Univerza na Primorskem
Visoka šola za zdravstvo Izola
Skrajšano ime: UP VSŠZ
Ime v italijanskem jeziku: Istituto Superiore di Sanità di

Isola
Sedež: Izola, Drevored 1. maja 9

drugi zavodi:
Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Skrajšano ime: UP ZRS
Ime v italijanskem jeziku: Centro di Ricerche Scientifi-

che di Capodistria
Sedež: Koper, Garibaldijeva 18

Univerza na Primorskem
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Ko-

per
Skrajšano ime: UP PINT
Ime v italijanskem jeziku: Istituto della Primorska di

Scienze Naturali e Tecniche di Capodistria
Sedež: Koper, C. Marežganskega upora 2.

4. člen
Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti ter po poprej-

šnjem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko
družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.

5. člen
Statut univerze določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati

samostojni visokošolski in drugi zavodi, da postanejo pridru-
žene članice univerze, ter s tem povezane pravice in obvez-
nosti.
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III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC

6. člen
Univerza razvija znanosti in stroke, tako da prek svojih

članic opravlja v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/2002)
naslednje dejavnosti:

izobraževalno dejavnost:
M 80 302 visoko strokovno izobraževanje,
M 80 303 univerzitetno izobraževanje,
M 80 422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.,
znanstvenoraziskovalno dejavnost:
K 73 raziskovanje in razvoj,
ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s

soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno de-

javnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj poveza-
nih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraževalno
dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s
tem odlokom.

Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo
klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fa-
kultetah ali visokih strokovnih šolah, so:

Fakulteta za humanistične študije: (22) humanistične
vede, (31) družbene vede;

Fakulteta za management Koper: (31) družbene vede,
(34) poslovne in upravne vede;

Pedagoška fakulteta Koper: (14) izobraževanje učite-
ljev in pedagoške vede;

Turistica – Visoka šola za turizem Portorož: (81) ose-
bne storitve;

Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola: (72) zdrav-
stvo.

Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic sku-
paj.

Univerza izvaja tudi javna pooblastila v skladu z zakoni.

7. člen
Članice lahko samostojno v svojem imenu in za svoj

račun na študijskih področjih iz prejšnjega člena opravljajo
tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno ter
umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti,
ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.

Članice lahko opravljajo dejavnost iz prejšnjega od-
stavka, če s tem ne ovirajo dejavnosti iz prejšnjega člena in
če zagotovijo povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh
dejavnosti.

Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejav-
nostjo iz prvega odstavka tega člena, se uredi s posebnim
aktom v skladu s statutom.

IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC

8. člen
Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in

študentski svet.
Organi članic so: dekan oziroma direktor, senat oziro-

ma znanstveni svet, akademski zbor in študentski svet.

9. člen
Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima se-

dem članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošol-

sko in znanstvenoraziskovalno dejavnost (visokošolski uči-
telji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci),

– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika drugih delavcev.
V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in pro-

rektorji univerze.
Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavni-

ka študentov, katerega mandatna doba je dve leti.
Upravni odbor ima predsednika in njegovega name-

stnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da
je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika
pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slo-
venije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo
visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se
določi s statutom univerze.

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziro-
ma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo
skliče rektor univerze.

10. člen
Upravni odbor:
– sprejema splošne akte univerze v skladu z zakonom,

tem odlokom in statutom,
– sprejema delovni načrt in program razvoja univerze

ter spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni finančni načrt, letno poročilo in po-

slovno poročilo,
– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave

ter skrbi za nemoteno poslovanje univerze,
– daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o

posameznih vprašanjih,
– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz

15. člena tega odloka,
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem uni-

verze.
Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa

razvoja univerze si mora upravni odbor pridobiti soglasje
senata univerze.

11. člen
Statut univerze sprejmeta upravni odbor in senat uni-

verze v enakem besedilu. Objavi se v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

12. člen
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje.
Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov uprav-

nega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih
članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov univerze
je potrebna večina glasov vseh članov upravnega odbora.

13. člen
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, tra-

janje mandata in način odločanja drugih organov univerze in
članic se uredijo s statutom.

V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC

14. člen
Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje

svojih dejavnosti:
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– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.

15. člen
Univerza upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga

uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zako-
nom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za
katerega je bilo pridobljeno.

Univerza lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziro-
ma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev,
le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se
šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o
javnih naročilih potreben razpis.

Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prej-
šnjega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investici-
je, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Univerza upravlja in razpolaga z nepremičnino, pridob-
ljeno iz drugih virov, v skladu z namenom, za katerega je bila
pridobljena.

Članice lahko upravljajo in razpolagajo s premičninami
in nepremičninami, namenjenimi za opravljanje dejavnosti iz
7. člena tega odloka, v skladu s statutom.

Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno
opremo, ki je namenjena več članicam.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
UNIVERZE, ČLANIC IN USTANOVITELJA V PRAVNEM

PROMETU

16. člen
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v

svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obvez-
nostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v
tem odloku in statutu, brez omejitev.

Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka
tega člena z vsem svojim premoženjem.

Pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka nasto-
pajo članice v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj
račun, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z
zakonom, tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa z vsem
premoženjem, pridobljenim z opravljanjem teh dejavnosti.
Univerza in ustanovitelj za te obveznosti članice ne odgo-
varjata.

17. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti univerze do vred-

nosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s kate-
rim univerza razpolaga.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN UNIVERZE

18. člen
Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za ustanovi-

tev in delo univerze na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.

Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico za
premoženje, ki je bilo članicam zagotovljeno iz sredstev
proračuna Republike Slovenije in premoženje, ki ga je pri-
dobil za opravljanje dejavnosti univerze po pogodbah: števil-
ka 3311-02-336018 in 464-01-9/2002 z dne 30. 9. 2002,
sklenjeni med Republiko Slovenijo in Občino Izola, številka

3311-02-336021 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Repu-
bliko Slovenijo in Občino Sežana, ter številka 3311-02-
336020 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko Slo-
venijo in Mestno občino Koper.

19. člen
Univerza mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo,

poslati predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko
leto po predpisih, ki urejajo javne finance.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC

20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki univerze se uporablja

za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih. Presež-
ka prihodkov nad odhodki ni mogoče nameniti za plače
zaposlenih, če je imela univerza v zadnjih dveh poslovnih
letih presežek odhodkov nad prihodki oziroma če v svojih
računovodskih izkazih izkazuje presežek odhodkov nad pri-
hodki iz preteklih let.

21. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev univerze, ki

nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na
predlog upravnega odbora univerze.

O načinu poravnave primanjkljaja sredstev članic, ki
nastane pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka,
odloča upravni odbor univerze. Primanjkljaja ni mogoče po-
ravnati iz javnih sredstev.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Skladno z zakonom, tem odlokom in otvoritveno bilan-

co stanja univerze se najkasneje v dveh letih od uveljavitve
tega odloka oziroma do zaključka poslovnega leta po prete-
ku tega roka opravi popis premoženja. V popisu se ločeno
prikaže premoženje, pridobljeno iz javnih sredstev, in pre-
moženje, pridobljeno iz drugih virov.

23. člen
Premoženje iz drugega odstavka 18. člena tega odlo-

ka se na univerzo prenese najkasneje v enem letu po uvelja-
vitvi tega odloka.

24. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti

direktorja najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega
odloka.

Vršilec dolžnosti direktorja ima vsa poslovodna poobla-
stila, predvsem pa mora opraviti vsa dejanja, potrebna za
vpis univerze v sodni register, in druga dejanja, potrebna za
začetek dela univerze in konstituiranje njenih organov.

25. člen
Upravni odbor se mora oblikovati najkasneje v treh

mesecih po uveljavitvi tega odloka. Drugi organi univerze
in članic se oblikujejo najkasneje v šestih mesecih po
prevzemu delavcev in študentov na samostojnih visokošol-
skih in drugih zavodih, ki so postali članice univerze oziro-
ma dela članice, ki se je izločila iz Univerze v Ljubljani (v
nadaljevanju: zavodi) v skladu z zakonom, tem odlokom in
statutom.
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Rokovnik in pravila za izvedbo prvih volitev predstavni-
kov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih
delavcev in študentov zavodov sprejme vršilec dolžnosti di-
rektorja.

26. člen
Začasni senat sestavljajo dekani, predstojnik oddelka

Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in direktorja zavo-
dov. Njegova naloga je le sprejem statuta univerze. Za odlo-
čanje senata se smiselno uporablja 12. člen tega odloka.

27. člen
Upravni odbor in začasni senat univerze sprejmeta sta-

tut univerze najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Do uveljavitve statuta in drugih aktov univerze članice
univerze uporabljajo akte, ki so jih uporabljale do uveljavitve
tega odloka, če niso z njim v nasprotju.

28. člen
Dekani oziroma direktorji zavodov, ki to funkcijo oprav-

ljajo na dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do izteka
mandata oziroma do imenovanja novih po statutu univerze.
Naloge dekana Pedagoške fakultete opravlja predstojnik od-
delka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Mandat drugih organov zavodov traja do izteka oziroma
do oblikovanja organov po statutu univerze.

29. člen
Univerza izpolnjuje vse pogoje iz 14. člena zakona o

visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odloč-
ba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US, 99/99
in 64/2001), zato se z dnem vpisa v sodni register po
uradni dolžnosti vpiše v evidenco visokošolskih zavodov.

Univerza z dnem vpisa v sodni register prevzame vse
delavce, zaposlene na zavodih.

Delavcem iz prejšnjega odstavka vršilec dolžnosti di-
rektorja predloži pogodbe o zaposlitvi v podpis najpozneje z
dnem oddaje vloge za vpis v sodni register.

30. člen
Članice izvajajo študijske programe, ki so jih na dan

uveljavitve tega odloka izvajale kot samostojni visokošolski
zavodi, ki so postali članice univerze oziroma oddelek Peda-
goške fakultete Univerze v Ljubljani.

Univerza z dnem vpisa v sodni register prevzame štu-
dente, ki se bodo na ta dan izobraževali na zavodih. Študen-
ti, vpisani v programe iz prejšnjega odstavka, lahko dokon-
čajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vendar
najkasneje v roku, kolikor traja študijski program, podaljša-
nem za dve leti.

31. člen
Z ustanovitvijo univerze postanejo zavodi Fakulteta za

humanistične študije Koper, Koper, Glagoljaška 8, Turistica
– Visoka šola za turizem Portorož, Portorož, Obala 29,
Visoka šola za management Koper, Koper, Cankarjeva 5,
Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola, Izola, Polje 35/A,
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Koper, Garibaldi-
jeva 18 in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične
vede Koper, Koper, C. Marežganskega upora 2, njene čla-
nice s spojitvijo. Univerza postane njihov pravni naslednik in
prevzame vse njihovo premoženje ter pravice in obveznosti.

Z dnem prevzema delavcev in študentov zavodov iz
prejšnjega odstavka zavodi prenehajo obstajati in njihovi
ustanovitveni akti prenehajo veljati: akt o ustanovitvi Fakul-
tete za humanistične študije Koper kot samostojnega viso-

košolskega zavoda, akt o ustanovitvi samostojnega visoko-
šolskega zavoda Visoka šola za management v Kopru, akt
o ustanovitvi Turistice – Visoke šole za turizem, akt o usta-
novitvi Visoke šole za zdravstvo Izola kot samostojnega
visokošolskega zavoda, sklep o ustanovitvi javnega razi-
skovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Re-
publike Slovenije, Koper (Uradni list RS, št. 76/94 in
112/2002) in sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede
(Uradni list RS, št. 65/99 in 71/2002). Vršilec dolžnosti
direktorja univerze začne postopek za njihov izbris iz so-
dnega registra na podlagi četrte alinee 54. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/2000 –
ZPDZC) in tega odloka.

32. člen
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski

sodelavci ohranijo pridobljene nazive do izteka izvolitvene
dobe.

33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/02-18/1
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

517. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o
pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji
(EU) (OdEU)

Na podlagi 26. člena zakona o referendumu in o ljud-
ski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba
US, 34/96 – odločba US, 38/96, 43/96 – odločba US in
59/2001) ter prvega odstavka 108. člena in prvega odstav-
ka 184. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 30. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o razpisu posvetovalnega referenduma

o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji
(EU) (OdEU)

I
Državni zbor Republike Slovenije razpisuje posvetoval-

ni referendum o pristopu Republike Slovenije k Evropski
uniji.

II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
“Ali se strinjate, da Republika Slovenija postane člani-

ca Evropske unije (EU)?”

III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči

roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
določi 14. februar 2003.
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IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo

23. marca 2003.

V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 005-02/97-8/30
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

518. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o
pristopu Republike Slovenije k Organizaciji
Severnoatlantske pogodbe (NATO) (OdNATO)

Na podlagi 26. člena zakona o referendumu in o ljud-
ski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba
US, 34/96 – odločba US, 38/96, 43/96 – odločba US in
59/2001) ter prvega odstavka 108. člena in prvega odstav-
ka 184. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 30. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o razpisu posvetovalnega referenduma o

pristopu Republike Slovenije k Organizaciji
Severnoatlantske pogodbe (NATO) (OdNATO)

I
Državni zbor Republike Slovenije razpisuje posvetoval-

ni referendum o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji
Severnoatlantske pogodbe (NATO).

II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
“Ali se strinjate, da Republika Slovenija postane člani-

ca Organizacije Severnoatlantske pogodbe (NATO)?”

III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči

roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
določi 14. februar 2003.

IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo

23. marca 2003.

V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 005-02/97-8/29
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

519. Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-
ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne 29. 1.
2003 objavlja

S P R E M E M B O   P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zako-
na o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi po-
djetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93,
22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96,
19/97, 35/97, 64/97, 67/97-popr., 72/97, 15/98,
41/98, 16/99, 41/99, 108/99, 28/00, 66/00, 84/00,
119/00, 9/01, 16/01, 43/01, 54/01, 85/01, 108/01,
27/02, 47/02, 92/02 in 115/02):

črta se podjetje:
97. PROMETEJ ART & HOBBY podjetje za trgovino,

zastopanje in izobraževanje d.o.o.
Sedež: Mala ulica 5, Ljubljana.

Št. 432-03/00-01
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

520. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000,
26/2001 – PZ in 56/2002 – ZJU), prvega odstavka 258.c
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83
– popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni
list RS, št. 10/91, I-17/91 – ZUDE, 13/93, 66/93, 39/96
– odločba US, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 –
odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000, 33/2000 – odloč-
ba US in 24/2001) in 112. člena poslovnika državnega
zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Slavko Lauder,  na sodniško mesto sodnika za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Gor-
nja Radgona.

Št. 716-01/89-2/106
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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521. Sklep o imenovanju namestnika varuha
človekovih pravic

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o varuhu
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93,15/94 – popra-
vek in 56/2002 – ZJU) in 112. člena poslovnika državnega
zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29.
1. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju namestnika varuha človekovih

pravic

Imenuje se:
Tonček Dolčič, za namestnika varuha človekovih pra-

vic za dobo šestih let.

Št. 700-01/93-19/35
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

522. Sklep o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta
za telekomunikacije

Na podlagi 117. člena zakona o telekomunikacijah (Ura-
dni list RS, št. 30/2001) in 112. člena poslovnika državne-
ga zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta

za telekomunikacije

I
Odlok o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije (Uradni

list RS, št. 56/2001 in 39/2002) se v besedilu IV. točke
spremeni v naslednjem:

razreši se:
Ronko Gostiša
imenuje se:
Bogdan Pavlič.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 326-08/94-3/46
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

523. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju članov
Sveta Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o la-
stninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS,
št. 44/96 in 47/97), 17. člena odloka o ustanovitvi Funda-
cije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 9/98) ter 112. člena poslovnika državne-
ga zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
29. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o imenovanju članov Sveta
Fundacije za financiranje športnih organizacij

v Republiki Sloveniji

I
Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financi-

ranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 115/2002) se v besedilu II. točke dopolni v nasled-
njem:

imenuje se za člana pod zaporedno številko 8:
dr. Otmar Kugovnik.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 412-01/96-20/11
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
524. Uredba o taksi na obremenjevanje okolja zaradi

nastajanja izrabljenih motornih vozil

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99, 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o taksi na obremenjevanje okolja zaradi

nastajanja izrabljenih motornih vozil

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa obveznost plačila takse na izrabljena

vozila (v nadaljnjem besedilu: taksa) zaradi obremenjevanja
okolja, merila in način za določanje njenega zneska, način
njenega obračunavanja in plačevanja.

2. člen
Motorna vozila po tej uredbi so vozila iz:
– kategorije M1, to so vozila za prevoz potnikov z naj-

več osmimi sedeži poleg sedeža voznika,
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– kategorije N1, to so vozila za prevoz blaga z največjo
maso do vključno 3,5 tone in

– kategorije L5, to so vozila s tremi kolesi, ki so sime-
trično razporejena z ozirom na vzdolžno os, katerih največja
masa ne presega 1000 kg, in pri katerih ali prostornina
motorja presega 50 cm3 ali konstrukcijsko določena hitrost
presega 50 km/h.

3. člen
(1) Taksa se plačuje zaradi obremenjevanja okolja in

ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi vozili, ki nastanejo po
uporabi motornih vozil, in je v celoti prihodek proračuna
Republike Slovenije.

(2) Prihodki takse se po predpisu, ki ureja način, pred-
met in pogoje izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z
izrabljenimi motornimi vozili, do višine pravic porabe, zago-
tovljene v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za var-
stvo okolja, v sprejetem proračunu Republike Slovenije, upo-
rabijo za namene, določene v navedenem predpisu.

II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TAKSE

4. člen
(1) Obveznost obračunavati takso nastane ob uvozu

vozila. Če gre za proizvodnjo vozil na ozemlju Republike
Slovenije, nastane obveznost obračunavati takso, ko je vozi-
lo prvič dano v promet v Republiki Sloveniji, razen če proiz-
vajalec sam ali druga oseba za njegov račun, vozilo izvozi in
to izkaže z izvozno deklaracijo.

(2) Uvoz po tej uredbi je sprostitev blaga v prost promet
ali katerikoli drug carinski postopek ali dejanje, pri katerem
nastane carinski dolg v smislu 2. točke prvega odstavka 3.
člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95,
32/99, 40/99, 13/01, 62/01 in 59/02), razen začasnega
uvoza.

5. člen
(1) Osnova za obračunavanje takse je minimalna masa

vozila, pripravljenega za vožnjo, kot je navedena v izjavi o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila.

(2) Znesek takse določi Vlada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: vlada) za vsako koledarsko leto. Sklep
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(3) Pri določitvi zneska takse vlada upošteva, da mora-
jo osebe, ki dajejo v posameznem koledarskem letu vozila v
promet, kriti vse stroške ravnanja z izrabljenimi motornimi
vozili, ki so v predhodnem letu odjavljena iz prometa na
območju Republike Slovenije.

6. člen
(1) Proizvajalec vozil mora obračunati obveznost plači-

la takse za koledarski mesec.
(2) Proizvajalec vozil mora v svojih evidencah zagotoviti

podatke po tipih in izvedenkah vozil, na podlagi katerih
obračunava in plačuje takso.

(3) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi
proizvajalec vozil mesečni obračun takse, ki ga mora pre-
dložiti davčnemu organu do 25. dne naslednjega meseca
po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

(4) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvi-
dni: obdobje, za katero se plačuje taksa, opravljen promet
vozil po tipih in izvedenkah vozil ter zneski obračunane tak-
se in število vozil po tipih in izvedenkah, ki jih je izvozil in za
katere takse ni obračunal.

(5) Proizvajalec vozil mora davčnemu organu predložiti
obračun takse ne glede na to, ali je za obdobje, za katerega
predloži obračun, dolžan plačati takso ali ne.

(6) Proizvajalec vozil mora obračunano takso plačati
do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v
katerem je nastala obveznost za obračun takse.

(7) Proizvajalec vozil mora predložiti davčnemu organu
mesečni obračun takse na obrazcu 1 TAKSA-obračun, ki je
kot priloga sestavni del te uredbe.

7. člen
(1) Uvoznik vozil je carinski dolžnik, določen v skladu s

carinskimi predpisi.
(2) Pri uvozu vozil obračunava takso pristojni carinski

organ, taksa pa se obračunava in plačuje kot uvozna dajatev
po carinskih predpisih.

8. člen
Taksa se ne plačuje od vozil, sproščenih v prost

promet, za katere je v skladu s 5. členom ali 159. do
164. členom carinskega zakona uveljavljena oprostitev
plačila carinskih dajatev.

9. člen
Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sred-

stev, doplačila in povračila takse, postopka prisilne izterjave
ter vseh drugih vprašanj postopka, stvarne in krajevne pri-
stojnosti davčnega oziroma carinskega organa, se uporab-
ljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek in davčno službo
oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo carinsko
službo.

III. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN EVIDENTIRANJE
PROIZVAJALCEV

10. člen
(1) Proizvajalec vozil je dolžan davčnemu organu prija-

viti, kdaj se njegova dejavnost, zaradi katere je zavezan
obračunavanju in plačevanju takse, začne, spremeni ali pre-
neha.

(2) Proizvajalec vozil, ki prvič postane zavezanec, mo-
ra pri davčnem organu vložiti prijavo za evidentiranje naj-
manj 60 dni pred začetkom proizvodnje vozil.

(3) Proizvajalec vozil mora v roku iz prejšnjega odstav-
ka prijaviti tudi predvideno prenehanje opravljanja dejavno-
sti, prekinitev oziroma ustavitev proizvodnje zaradi nepredvi-
denih razlogov, pa mora prijaviti nemudoma.

(4) Proizvajalec vozil mora predložiti davčnemu organu
prijavo na obrazcu 2 TAKSA-prijava, ki je kot priloga sestav-
ni del te uredbe.

11. člen
Če proizvajalec vozil preneha opravljati dejavnost, dav-

čni organ odloči o izbrisu iz evidence iz 12. člena te uredbe
po uradni dolžnosti ali na zahtevo proizvajalca vozil.

12. člen
(1) Davčni organ vzpostavi in vodi posebno evidenco

proizvajalcev vozil.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje

podatke:
– ime in naslov proizvajalca vozil,
– vrsta vozil, na katere se nanaša prijava dejavnosti,

zaradi katere je zavezan obračunavanju in plačevanju
takse.
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IV. VRAČILO TAKSE

13. člen
(1) Do vračila takse je upravičen proizvajalec, ki je

uvoženo vozilo oplemenitil, če k zahtevku za vračilo takse
priloži carinske dokumente, ki dokazujejo, da je bila za
vozilo plačana taksa in je bilo vozilo dejansko iznešeno iz
carinskega območja Slovenije.

(2) Do vračila takse je upravičen tudi izvoznik, ki izvozi
vozilo, za katero je bila na carinskem območju Republike
Slovenije plačana taksa in to plačilo lahko izkaže z uvozno
deklaracijo oziroma drugim dokumentom, ki dokazuje plači-
lo takse.

(3) Vlogo za vračilo takse iz prejšnjega odstavka vlaga-
telj predloži ministrstvu, pristojnemu za okolje, v roku 30 dni
po nastanku vzroka za vračilo takse. Vlogi mora vlagatelj
priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do
vračila takse (dokazilo o vplačilu takse, izvozna in uvozna
carinska deklaracija). Ministrstvo vrne takso v 30 dneh po
prejemu popolne vloge za vračilo.

V. NADZOR

14. člen
Izvajanje te uredbe nadzira pristojen davčni in carinski

organ.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen
(1) Zavezanec, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim

opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev, pravna oseba, ki
je zavezanec za plačilo takse, pa z denarno kaznijo od
400.000 do 600.000 tolarjev, če pri uvozu vozil carinske-
mu organu ne predloži pravilnih podatkov o uvoženem bla-
gu, če to povzroči ali bi lahko povzročilo, da se taksa ne
plača ali da bi se plačala v manjšem znesku, kot je določe-
no s to uredbo.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolar-
jev se kaznuje oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec
vozil:

– proda vozilo brez plačila takse,

– ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati
takso,

– ne predloži pravočasno obračuna takse,
– z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za

obračun takse, oziroma predloži neresnične podatke.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 250.000 tolar-

jev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 250.000 tolar-
jev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena
kaznuje tudi fizična oseba.

VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 5. člena te

uredbe se v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. decembra
2006 višina takse določi tako, da osebe, ki dajejo v tem
obdobju vozila v promet, krijejo vse stroške ravnanja z izrab-
ljenimi motornimi vozili, ki nastanejo zaradi vozil, registrira-
nih po uveljavitvi te uredbe.

17. člen
Ne glede na določbe 5. člena te uredbe je znesek

takse za leto 2003 deset tolarjev na 1 kg vozila, za leto
2004 pa štirinajst tolarjev na 1 kg vozila.

18. člen
Proizvajalec vozil mora pri davčnem organu prijaviti ti-

sto dejavnost, zaradi katere nastane obveznost plačila takse
po tej uredbi, najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi te uredbe.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 423-19/2002-1
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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* Ta uredba je skladna z določbami Direktive sveta 96/67/EC z dne 15.
oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupno-
sti (objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. L 272/41 z dne 25. 10.
1996), ki se nanašajo na odbor uporabnikov letališča.

525. Uredba o načinu ustanovitve in delovanja
odbora uporabnikov letališča ter njegovih
nalogah

Na podlagi prvega odstavka 165. člena zakona o letal-
stvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 in 114/02) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu ustanovitve in delovanja odbora

uporabnikov letališča ter njegovih nalogah*

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa način ustanovitve in delovanja odbo-
ra uporabnikov letališča ter njegove naloge na javnih letali-
ščih (v nadaljnjem besedilu: letališča).

2. člen
(ustanovitev)

(1) Odbor uporabnikov letališča se na letališču ustano-
vi na poziv ministra, pristojnega za promet, ki povabi upora-
bnike letališča na ustanovno zasedanje.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se na
letališču, na katerem letni promet ne presega 100.000 pot-
nikov ali 2.500 ton tovora, odbor uporabnikov letališča usta-
novi na poziv upravljavca zadevnega letališča.

3. člen
(članstvo v odboru)

(1) Odbor uporabnikov letališča sestavljajo uporabniki
zadevnega letališča. Član odbora uporabnikov letališča je
vsak uporabnik letališča, ki opravlja komercialni zračni pre-
voz potnikov, pošte ali tovora na letalskih linijah od ali do
zadevnega letališča.

(2) Uporabnike letališča iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki obratujejo izključno z zrakoplovi z največjo vzletno
težo do 10 ton ali z manj kot 20 sedeži, oziroma katerih
promet je v preteklem zaključenem zimskem oziroma polet-
nem prometnem obdobju znašal manj kot 10 vzletov ali
pristankov na tem letališču, lahko zastopa le skupni pred-
stavnik. Ta je član odbora uporabnikov letališča.

4. člen
(organizacija delovanja odbora)

(1) Zasedanje odbora uporabnikov letališča vodi pred-
sednik, v primeru njegove zadržanosti pa eden izmed nje-
govih namestnikov, ki ga določi predsednik.

(2) Predsednik in do dva namestnika, ki jih izvolijo člani
odbora izmed sebe za obdobje dveh let, v skladu s sprejeti-
mi sklepi odbora zastopajo odbor uporabnikov letališča v
odnosih do tretjih oseb.

(3) Za organizacijo in izvedbo zasedanj odbora upora-
bnikov letališča je odgovorno ministrstvo, pristojno za pro-
met, razen v primerih iz drugega odstavka 2. člena te ured-
be, ko je za organizacijo in izvedbo zasedanj odgovoren
upravljavec letališča.

(4) Organizator zasedanj odbora uporabnikov letališča
iz prejšnjega odstavka tega člena je pristojen in odgovoren
za tehnično pripravo sej in pripravo zapisnika zasedanj od-
bora uporabnikov letališča ter za pripravo prostorov za zase-
danje. Povabila na zasedanje so pisna in se pošljejo naj-

manj dva tedna pred zasedanjem, razen če predsednik od-
bora uporabnikov letališča meni, da je lahko ta rok krajši.
Datum zasedanja se določi v soglasju s predsednikom. Za-
pisnik podpiše vodja zasedanja.

(5) Zasedanje odbora uporabnikov letališča skliče pred-
sednik praviloma enkrat letno, če:

– je potrebno sodelovanje odbora uporabnikov v okvi-
ru nalog iz 8. člena te uredbe ali

– to pisno zahteva več kot četrtina članov odbora
uporabnikov letališča z navedbo namena in razlogov zase-
danja ali

– meni, da je sklic potreben iz drugih razlogov.

5. člen
(sprejem sklepov)

(1) Sklepi, vključno z izvolitvami iz drugega odstavka
4. člena te uredbe, se lahko sprejmejo samo, če so predlo-
gi sklepov, ki naj bi bili sprejeti, predhodno sporočeni čla-
nom odbora uporabnikov skupaj z dnevnim redom zaseda-
nja odbora uporabnikov letališča.

(2) Odbor uporabnikov letališča je sklepčen, če je na
zasedanju zastopana več kot polovica njegovih članov.

(3) Če sklepčnost ni zagotovljena, predsednik skliče
novo zasedanje z isto vsebino, ki je praviloma lahko že po
preteku enega tedna od prvotnega sklica zasedanja. To
zasedanje je sklepčno ne glede na število prisotnih članov.

(4) Sklepi glede izvolitve predsednika in njegovih na-
mestnikov ter glede poslovnika se sprejmejo z dvema tretji-
nama glasov članov odbora uporabnikov. Pri odločanju o
poslovniku zastopstvo, z izjemo zastopstva po drugem od-
stavku 3. člena te uredbe, ni dovoljeno.

(5) Vsi drugi sklepi se sprejemajo na podlagi ponderi-
rane pravice glasovanja. Ponderiranje glasov je odvisno od
deleža zadevnih uporabnikov pri skupnem prometu v zad-
njem zaključenem zimskem oziroma poletnem prometnem
obdobju letališča. Posamezni uporabnik ali skupni predstav-
nik pri tem ne more imeti več kot 49-odstotnega deleža
glasov.

(6) Kadar odbor uporabnikov letališča šteje samo ene-
ga člana, se, ne glede na določbe predhodnih odstavkov
tega člena, ta član odbora šteje za odbor uporabnikov letali-
šča in samostojno odloča o vseh zadevah iz pristojnosti
odbora uporabnikov letališča.

(7) Kadar odbor uporabnikov letališča šteje samo dva
člana, se, ne glede na določbe predhodnih odstavkov tega
člena, glasovi ponderirajo glede na delež zadevnih upora-
bnikov pri skupnem prometu v zadnjem zaključenem zim-
skem oziroma poletnem prometnem obdobju letališča.

6. člen
(stroški)

(1) Vsak član odbora uporabnikov letališča sam krije
svoje stroške. Izdatki za organizacijo, gradiva in vodenje
odbora uporabnikov letališča se razdelijo med člane odbora
uporabnikov letališča.

(2) Stroškovnik za organizacijo, gradiva in vodenje od-
bora uporabnikov letališča določi minister, pristojen za pro-
met.

7. člen
(poslovnik)

Odbor uporabnikov letališča sprejme svoj poslovnik, ki
natančneje določa:

– volitve predsednika in podpredsednikov odbora upo-
rabnikov letališča (drugi odstavek 4. člena),

– ponderiranje glasov (peti in sedmi odstavek 5. člena),
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– postopek razdelitve stroškov med člane odbora upo-
rabnikov in njihove deleže (6. člen),

– druge zadeve v zvezi z delom odbora uporabnikov
določenega letališča, če je to potrebno zaradi uresničeva-
nja nalog odbora.

8. člen
(naloge odbora uporabnikov letališča)

(1) Odbor uporabnikov letališča izvaja naloge, ki jih
določajo zakon o letalstvu in na njegovi podlagi izdani pred-
pisi in drugi akti.

(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena, od-
bor uporabnikov letališča sodeluje na posvetovanjih glede
tehničnih in tehnoloških pogojev oziroma specifikacij, ki jih
morajo izpolnjevati izvajalci storitev zemeljske oskrbe, na
posvetovanjih glede izjem v zvezi z zagotavljanjem storitev
zemeljske oskrbe zaradi posebnih omejitev razpoložljivega
prostora ali zaradi posebnih omejitev zmogljivosti oziroma
sodeluje na drugih podobnih posvetovanjih.

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 345-29/2003-1
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

526. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju
Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni
raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in
36/00) in 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Sloveni-
je sprejela

S K L E P
o spremembah sklepa o preoblikovanju Inštituta

za ekonomska raziskovanja
v javni raziskovalni zavod

1. člen
Prvi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju Inštituta

za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod (Ura-
dni list RS, št. 52/98 in 65/99) se spremeni tako, da se
glasi:

»Dejavnost se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02)
glasi:

– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja,

– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.«.

2. člen
Prva alinea drugega odstavka 7. člena se spremeni

tako, da se glasi:
»– štiri člane Vlada Republike Slovenije (na predlog

ministrstva, pristojnega za znanost, dva člana in ministrstva,
pristojnega za gospodarstvo, dva člana).«.

3. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besedi »za-

ključni račun« nadomestita z besedama »letno poročilo«.

4. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »Ministrstva

za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrs-
tva, pristojnega za znanost«.

5. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«.

6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z

zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega
odbora.«.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-06/2003-1
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

527. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštituta za biologijo Ljubljana

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in
36/00), 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 96/02) in prvega odstavka 68. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 –
odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa

o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Inštituta za biologijo Ljubljana

1. člen
Prvi odstavek 3. člena sklepa o ustanovitvi javnega

raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana (Ura-
dni list RS, št. 16/94, 3/98 in 65/99) se spremeni tako, da
se glasi:
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»Dejavnosti Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) so:

DE/22.110 Izdajanje knjig,
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas,
I/61.100 Pomorski promet,
K/72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-

mi,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju naravoslovja,
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju tehnologije,
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju medicine,
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-

mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje,

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/ 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje,d.n.
O/92.511 Dejavnost knjižnic,
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-

ravnih rezervatov.«.

Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»Inštitut v okviru svoje dejavnosti izvaja tudi naloge imisij-

skega monitoringa morja in brakičnih voda ter monitoring
ekološkega stanja in naravnih pojavov, v skladu s predpisi, na
področju varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: monitoring).«.

2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Inštitut opravlja naloge monitoringa v skladu s progra-

mi monitoringa, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za oko-
lje. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom,
pristojnim za okolje, se podrobneje uredijo s pogodbo.«.

3. člen
V prvi alinei drugega odstavka 7. člena se besedilo

»Ministrstva za znanost in tehnologijo«, »Ministrstva za oko-
lje in prostor« in »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega
za raziskovalno dejavnost«, »ministrstva, pristojnega za oko-
lje« in »ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano«.

4. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besedi »za-

ključni račun» nadomestita z besedama »letno poročilo«.

5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, Inštitut pri-

dobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na

področju raziskovalne dejavnosti,
– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih

in drugih virov za opravljanje nalog monitoringa in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.

6. člen
V 15. členu se ob koncu tretje alinee prvega odstavka

pika nadomesti z vejico in se doda nova četrta alinea, ki se
glasi:

» – opravljanje nalog monitoringa.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da

se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva iz prve, druge in tretje ali-

nee prejšnjega odstavka na podlagi Programa dela JRO, h
kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije.«.

V tretjem odstavku se besedilo »Ministrstva za znanost
in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristoj-
nega za raziskovalno dejavnost«.

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva iz četrte alinee prvega od-

stavka v obsegu izvajanja monitoringa v skladu s progra-
mom.«.

7. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 16. člena se

beseda »dotacij« nadomesti z besedo »donacij«.

8. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«.

9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z

zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega
odbora.«.

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-12/2002-2
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

528. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov
in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada

Na podlagi 58. člena zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju članov

in delovanju Odbora za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada

I
V sklepu o imenovanju članov in delovanju Odbora za

razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, št.
29/02) se osma alinea I. točke spremeni tako, da se glasi:

»– Mateja Lamovšek, predstavnica s področja zavaro-
valniške dejavnosti,«.
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II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 221-00/2001-4
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
529. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil

gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov, o načinu javne
objave letnih poročil in o načinu obveščanja
registrskega sodišča o javni objavi letnih
poročil

Na podlagi dvanajstega odstavka 55. člena zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/01 in 59/01) in
v zvezi z 71. členom zakona o plačilnem prometu (Uradni list
RS, št. 30/02, 52/02 in 75/02) izdajata minister za pravo-
sodje in minister za finance po predhodnem mnenju Agen-
cije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

P R A V I L N I K
o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov posameznikov,
o načinu javne objave letnih poročil in o načinu
obveščanja registrskega sodišča o javni objavi

letnih poročil

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa način predložitve letnih poročil go-

spodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe) in samo-
stojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu:
podjetniki) Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evi-
dence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), način
javne objave letnih poročil na spletnih straneh AJPES in
način obveščanja registrskih sodišč o javni objavi letnih po-
ročil.

2. člen
(1) Družbe in podjetniki iz 50. člena zakona o gospo-

darskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD) so dolžni v
rokih, ki jih določata prvi in drugi odstavek 55. člena ZGD,
AJPES predložiti letna poročila zaradi javne objave.

(2) Letna poročila iz prejšnjega odstavka družbe in
podjetniki predložijo pristojni organizacijski enoti AJPES, na
območju katere imajo sedež poslovanja.

II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL

3. člen
(1) Družbe in podjetniki iz prvega odstavka 50. člena

ZGD, ki po prvem odstavku 54. člena ZGD niso zavezani k

reviziji letnega poročila, morajo AJPES zaradi javne objave
predložiti letno poročilo s sestavnimi deli, določenimi v pr-
vem odstavku 56. člena ZGD.

(2) Družbe, ki so po prvem odstavku 54. člena ZGD
zavezane k reviziji letnega poročila, morajo AJPES zaradi
javne objave predložiti letno poročilo s sestavnim deli, dolo-
čenimi v drugem odstavku 56. člena ZGD, z revizorjevim
mnenjem.

(3) Družbe in podjetniki iz drugega odstavka 50. člena
ZGD morajo AJPES zaradi javne objave predložiti letna ra-
čunovodska izkaza iz drugega odstavka 51. člena ZGD.

(4) Družbe iz prvega odstavka 53. člena ZGD morajo
AJPES zaradi javne objave predložiti tudi konsolidirano let-
no poročilo s sestavnimi deli, določenimi v petem odstavku
53. člena ZGD, z revizorjevim mnenjem.

(5) Letna poročila lahko družbe in podjetniki iz prvega
do četrtega odstavka tega člena predložijo v pisni obliki ali v
obliki elektronskega zapisa.

(6) AJPES predpiše ustrezen format elektronskega za-
pisa iz prejšnjega odstavka, ki omogoča javno objavo letnih
poročil oziroma računovodskih izkazov na spletnih straneh
AJPES.

4. člen
(1) Družbe in podjetniki iz tretjega odstavka prejšnjega

člena, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, lahko
letna računovodska izkaza predložijo na poenotenih obraz-
cih, skupaj z izjavo, naj se podatki iz letnih računovodskih
izkazov uporabijo poleg namena javne objave tudi za name-
ne državne statistike.

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za pre-
dložitev letnega poročila družb iz prvega odstavka prejšnje-
ga člena, katerih poslovno leto je enako koledarskemu.
Kadar ta družba izbere poenoteni način predložitve letnega
poročila in statističnega poročila, mora zaradi javne objave
hkrati z letnima računovodskima izkazoma predložiti tudi
prilogo s pojasnili k izkazoma.

(3) Družbe in podjetniki iz prvega in družbe iz prejšnje-
ga odstavka, ki izberejo poenoteni način predložitve letnih
računovodskih izkazov oziroma letnega poročila in statistič-
nega poročila, lahko letna računovodska izkaza oziroma
letno poročilo predložijo AJPES v pisni obliki ali na elektron-
ski način.

(4) AJPES predpiše elektronski način posredovanja
letnih računovodskih izkazov oziroma letnih poročil.

5. člen
(1) Družbe in podjetniki morajo ob predložitvi letnih

poročil oziroma letnih računovodskih izkazov AJPES plačati
stroške javne objave, določene s tarifo AJPES.

(2) Šteje se, da družbe in podjetniki izpolnijo obvez-
nost predložitve letnega poročila oziroma letnih računovod-
skih izkazov, ko predložijo letno poročilo oziroma letna raču-
novodska izkaza in ko plačajo stroške javne objave.

III. NAČIN JAVNE OBJAVE LETNIH POROČIL

6. člen
(1) AJPES prejeta letna poročila oziroma letne računo-

vodske izkaze javno objavi tako, da jih informatizira na na-
čin, ki zagotavlja ažurno stanje podatkov v informatizirani
bazi letnih poročil na spletnih straneh AJPES.

(2) Letna poročila, predložena po 3. členu v pisni
obliki, AJPES informatizira tako, da preslika (skenira) pre-
dložene sestavne dele letnih poročil in jih objavi na splet-
nih straneh.
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(3) Letna poročila, predložena po 3. členu na elektron-
ski način, AJPES ustrezno prepiše v informatizirano bazo
letnih poročil na spletnih straneh.

(4) Letna poročila oziroma letne računovodske izkaze,
predložene po 4. členu, AJPES javno objavi na spletnih
straneh tako, da iz baze obdelanih podatkov iz letnih poročil
za namene državne statistike objavi podatke v obsegu, kot
ga določa ZGD za družbe in podjetnike iz prvega oziroma
drugega odstavka 4. člena.

(5) AJPES letna poročila, ki so predložena po 3. čle-
nu, in letna poročila oziroma letne računovodske izkaze, ki
so predloženi po 4. členu, javno objavi v 30 dneh po njihovi
predložitvi.

7. člen
(1) AJPES oblikuje spletne strani, namenjene javni ob-

javi letnih poročil družb in podjetnikov, na način, ki upora-
bnikom omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov.

(2) AJPES omogoči dostop do podatkov iz letnih poro-
čil prek identifikacije družbe oziroma podjetnika z navedbo
vsaj ene od identifikacijskih oznak. Identifikacijska oznaka
je lahko:

– matična številka družbe oziroma podjetnika ali
– ime družbe oziroma podjetnika ali
– številka registrskega vložka za družbe in za tiste po-

djetnike, ki so vpisani v sodni register.

8. člen
Baza podatkov za javno objavo na spletnih straneh

obsega letna poročila oziroma letne računovodske izkaze za
zadnje poslovno leto.

9. člen
AJPES predložena in javno objavljena letna poročila

arhivira.

10. člen
AJPES mora vsakomur na njegovo zahtevo in v obliki,

navedeni v zahtevi, glede na tehnične možnosti, izročiti ko-
pijo sestavnih delov letnih poročil proti plačilu stroškov, do-
ločenih s tarifo AJPES.

11. člen
AJPES registrskim sodiščem in državnim organom

omogoči brezplačni dostop do objavljenih in arhiviranih let-
nih poročil z neposredno računalniško povezavo ali na drug
način.

IV. NAČIN OBVEŠČANJA REGISTRSKEGA SODIŠČA
O JAVNI OBJAVI LETNIH POROČIL

12. člen
(1) AJPES hkrati z javno objavo letnih poročil na splet-

nih straneh obvesti registrsko sodišče v Republiki Sloveniji
o javni objavi letnih poročil družb in podjetnikov, ki so vpisa-
ni v sodni register. AJPES obvesti registrsko sodišče na
elektronski način v formatu, ki ga skupaj določita Center za
informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in
AJPES.

(2) V obvestilu AJPES so navedeni naslednji podatki:
– matična številka družbe oziroma podjetnika,
– ime in naslov družbe oziroma podjetnika,
– številka registrskega vložka,
– ime registrskega sodišča,
– datum predložitve letnega poročila,
– datum javne objave letnega poročila,

– podatek, ali je bilo priloženo in javno objavljeno revi-
zorjevo poročilo.

13. člen
Registrsko sodišče je zaradi ažurnega vodenja eviden-

ce o družbah in podjetnikih, ki so vpisani v sodni register in
so po ZGD zavezani za predložitev letnih poročil AJPES,
dolžno AJPES posredovati podatke o družbah in podjetnikih
iz glavne knjige sodnega registra v 5 dneh po vpisu poslov-
nega subjekta oziroma po vpisu sprememb podatkov. Regi-
strsko sodišče AJPES posreduje podatke na elektronski
način, ki ga skupaj določita Center za informatiko pri Vrhov-
nem sodišču Republike Slovenije in AJPES.

14. člen
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem be-

sedilu: DURS) je zaradi zagotovitve podatkov o podjetnikih,
ki niso vpisani v sodni register in so v skladu z ZGD zavezani
za predložitev letnih poročil AJPES, dolžna AJPES posredo-
vati podatke iz vpisnika podjetnikov v 5 dneh po vpisu po-
djetnika oziroma po vpisu sprememb podatkov. DURS AJ-
PES posreduje podatke na elektronski način, ki ga skupaj
določita DURS in AJPES.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Poenotene obrazce iz 4. člena predpiše AJPES v so-

delovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati navodilo o

načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o
javni objavi letnih poročil (Uradni list RS, št. 33/02).

17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 29697/03
Ljubljana, dne 4. februarja 2003.

Minister Minister
za finance za pravosodje

dr. Dušan Mramor l. r. mag. Ivan Bizjak l. r.

530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izdajanju potrdil za naziv državni
notranji revizor in preizkušeni državni notranji
revizor

Na podlagi drugega odstavka 100.a člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) izdajam

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

o izdajanju potrdil za naziv državni notranji
revizor in preizkušeni državni notranji revizor
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1. člen
V pravilniku o izdajanju potrdil za naziv državni notranji

revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS,
št. 112/02) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se
glasi:

»Program izobraževanja za pridobitev naziva državni
notranji revizor oziroma pooblaščeni državni notranji revizor
(v nadaljevanju: program izobraževanja) organizira Ministrs-
tvo za finance. Program izobraževanja določa cilje izobraže-
vanja, predmete, vsebino predmetov, število ur izobraževa-
nja iz posameznih predmetov ter skrbnika programa.
Program izobraževanja določi minister za finance.”

2. člen
V 19. členu se v zadnjem odstavku za besedo »članov«

doda besedilo »ter nalog«.

3. člen
V 20. členu se v zadnjem odstavku besedilo »program-

skega sveta« nadomesti z besedilom »ter naloge izpitne
komisije«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 33836/03
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

za finance

531. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski
medicini

Na podlagi 72. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02 in
67/02) objavlja Veterinarska uprava Republike Slovenije

S E Z N A M  Z D R A V I L
za uporabo v veterinarski medicini,

ki imajo dovoljenje za promet na dan
12. 12. 2002
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SODNI SVET
532. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto

višje sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega od-
stavka 21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Republika Slove-
nija, Sodni svet na 63. seji dne 19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

višje sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dnem 19. 12. 2002 imenuje Marija Grden.

Republika Slovenija
Predsednica Sodnega sveta

Maja Tratnik l. r.

533. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
višjega sodnika

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega od-
stavka 21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Republika Slove-
nija, Sodni svet na 63. seji dne 19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na sodniško mesto

višjega sodnika

Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču
v Ljubljani se z dnem 19. 12. 2002 imenuje Mitja Šinkovec.

Republika Slovenija
Predsednica Sodnega sveta

Maja Tratnik l. r.

534. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
višjega sodnika

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega od-
stavka 21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Republika Slove-
nija, Sodni svet na 63. seji dne 19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na sodniško mesto

višjega sodnika

Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču
v Ljubljani se z dnem 19. 12. 2002 imenuje Franc Seljak.

Republika Slovenija
Predsednica Sodnega sveta

Maja Tratnik l. r.

535. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega od-
stavka 21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Republika Slove-
nija, Sodni svet na 63. seji dne 19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

višje sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dnem 19. 12. 2002 imenuje Vera Derenda
Vatovec.

Republika Slovenija
Predsednica Sodnega sveta

Maja Tratnik l. r.

536. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega od-
stavka 21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Republika Slove-
nija, Sodni svet na 63. seji dne 19. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Ljubljani se z dnem 19. 12. 2002 imenuje Bojana
Jovin Hrastnik.

Republika Slovenija
Predsednica Sodnega sveta

Maja Tratnik l. r.

537. Sklep o objavi poziva sodnikom za vložitev
kandidatur za prosta mesta predsednikov
oziroma podpredsednikov sodišč

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena za-
kona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet, na 64. seji
dne 23. 1. 2003 sprejel naslednji

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kan-
didatur na prosto mesto:

a) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča
v Litiji,

b) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča
v Trbovljah,

c) predsednika Okrajnega sodišča v Murski Soboti,
d) predsednika Okrajnega sodišča v Ormožu,
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e) predesednika Okrajnega sodišča na Ptuju,
f) podpredsednika Okrajnega sodišča v Kranju,
g) podpredsednika Okrajnega sodišča v Radovljici,
h) podpredsednika Okrajnega sodišča v Slovenj Grad-

cu,
i) podpredsednika Okrajnega sodišča v Sevnici.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom

svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izku-
šenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.

Republika Slovenija
Sodni svet

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

538. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve opravlja po 55. členu zakona o
gospodarskih družbah

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 71. člena zakona
o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) in enajstega
odstavka 55. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01, 59/01, 39/02 in
50/02), 4. točke 15. člena sklepa o ustanovitvi Agencije

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ura-
dni list RS, št. 53/02 in 87/02) ter v skladu s soglasjem
ministra za pravosodje (št. 012-81/02, z dne 3. 2. 2003) in
soglasjem ministra za finance (št. 36588/03, z dne 3. 2.
2003), Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve sprejema

T A R I F O
nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike

Slovenije za javnopravne evidence in storitve
opravlja po 55. členu zakona o gospodarskih

družbah

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S to tarifo se določajo nadomestila za storitve, ki jih

opravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evi-
dence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) po 55. členu za-
kona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD):

1. za javno objavo letnih poročil na spletni strani AJ-
PES v skladu z desetim odstavkom 55. člena ZGD,

2. za dostop do podatkov iz letnih poročil na spletni
strani AJPES v skladu s tretjim odstavkom 55. člena ZGD in

3. za izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletni
strani AJPES v skladu s šestim odstavkom 55. člena ZGD.

II. TARIFA NADOMESTIL

2. člen
AJPES za opravljene storitve iz 1. člena te tarife zara-

čunava naslednja nadomestila:

Zap. Storitve Osnova za obračun Višina Rok obračuna
št. Nadomestila oziroma plačila
1. JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL NA SPLETNI STRANI

1.1. Javna objava letnega poročila a) letno poročilo, predloženo 12.000 SIT do predložitve
gospodarske družbe na poenotenih obrazcih letnega poročila

na papirju

b) letno poročilo, predloženo na poenotenih 7.500 SIT do predložitve
obrazcih na elektronski način letnega poročila

c) letno poročilo, predloženo v neenotni 30.000 SIT do predložitve
obliki na papirju letnega poročila

1.2. Javna objava letnega poročila a) letno poročilo, predloženo na poenotenih 7.000 SIT do predložitve
samostojnega podjetnika obrazcih na papirju letnega poročila

b) letno poročilo, predloženo na poenotenih 4.000 SIT do predložitve
obrazcih na elektronski način letnega poročila

c) letno poročilo, predloženo v neenotni 30.000 SIT do predložitve
obliki na papirju letnega poročila

2. DOSTOP DO PODATKOV IZ LETNIH POROČIL NA SPLETNI STRANI

2.1. Dostop do podatkov iz letnega a) vpogled v posamezno letno poročilo, 800 SIT po preteku
poročila gospodarske družbe predloženo na poenotenih obrazcih meseca

b) vpogled v posamezno letno poročilo, 1.200 SIT po preteku
predloženo v neenotni obliki meseca

2.2. Dostop do podatkov iz letnega a) vpogled v posamezno letno poročilo, 600 SIT po preteku
poročila samostojnega podjetnika predloženo na poenotenih obrazcih meseca

b) vpogled v posamezno letno poročilo, 1.200 SIT po preteku
predloženo v neenotni obliki meseca

3. IZPIS LETNIH POROČIL, JAVNO OBJAVLJENIH NA SPLETNI STRANI

3.1. Izpis letnih poročil gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov na papirju

3.1.1. Računalniški izpis letnega poročila a) zahtevek 1.250 SIT po izdelavi
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Zap. Storitve Osnova za obračun Višina Rok obračuna
št. Nadomestila oziroma plačila

b) vsaka posamezna stran do 5 strani 150 SIT po izdelavi

nad 5 strani 65 SIT po izdelavi

3.1.2. Prepis podatkov iz letnega poročila a) zahtevek 1.250 SIT po izdelavi

b) vsak posamezni podatek 110 SIT po izdelavi

3.2. Izpis letnih poročil gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov na elektronski način

3.2.1. Priprava datoteke letnega poročila a) zahtevek 1.500 SIT po izdelavi
na elektronski način
(do 20 letnih poročil) b) vsaka posamezna stran 50 SIT po izdelavi

3.2.2. Priprava datoteke letnega poročila a) zahtevek 1.500 SIT po izdelavi
na elektronski način
(nad 20 letnih poročil) b) zagonski stroški 5.000 SIT po izdelavi

c) vsaka posamezna stran 50 SIT po izdelavi

3.2.3. Izpis posameznega dela letnega a) zahtevek 1.500 SIT po izdelavi
poročila (bilanca stanja, izkaz
poslovnega izida itd.) b) zagonski stroški 10.000 SIT po izdelavi

c) posamezni del letnega poročila 120 SIT po izdelavi

Nadomestila iz prejšnjega odstavka tarife ne vključuje-
jo davka na dodano vrednost.

III. NAČIN ZARAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA
NADOMESTIL

3. člen
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki plačujejo

AJPES nadomestila za javno objavo letnih poročil na spletni
strani (zap. št. 1. tarife) najpozneje do predložitve letnega
poročila.

Način plačila objavi AJPES na spletni strani.

4. člen
Naročniki lahko naročijo oziroma plačajo AJPES nado-

mestila za dostop do podatkov iz letnih poročil na spletni strani
(zap. št. 2. tarife) na dva načina:

1. Za dostop do podatkov iz letnih poročil lahko sklenejo
z AJPES pisno pogodbo za določen ali nedoločen čas, ali pa
dostop do podatkov naročijo s pisnim naročilom. Na podlagi
pogodbe ali pisnega naročila dobijo uporabniško ime in geslo,
ki jim omogočata vpoglede v podatke iz letnih poročil. Naročni-
ki plačajo zaračunano storitev AJPES enkrat mesečno za de-
jansko število opravljenih vpogledov v 8 dneh po izstavitvi raču-
na.

2. Naročniki, ki imajo mobilne telefone, lahko za vpogle-
de v podatke iz letnih poročil sklenejo z mobilnimi operaterji
pogodbe v skladu z njihovimi navodili. Naročniki plačajo to
storitev na podlagi računov mobilnih operaterjev.

5. člen
Naročniki plačajo AJPES zaračunani izpis letnih poročil,

javno objavljenih na spletni strani (zap. št. 3. tarife), v 8 dneh
po izstavitvi računa.

6. člen
AJPES zavrne izvedbo storitev pod zap. št. 2. in 3. iz

2. člena te tarife naročnikom, ki AJPES niso poravnali vseh
dospelih finančnih obveznosti.

7. člen
AJPES registrskemu sodišču, drugim državnim organom

in raziskovalnim organizacijam oziroma inštitutom s področja
ekonomije, ki delujejo v okviru univerz, na podlagi pisne vloge
določi uporabniško ime in geslo, ki jim omogočata brezplačno
uporabo storitev pod zap. št. 2 iz 2. člena te tarife.

8. člen
AJPES tujim osebam zaračunava nadomestila za storitve

pod zap. št. 2. in 3. iz 2. člena te tarife v tujih valutah, preraču-
nana iz SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan obra-
čuna storitev.

9. člen
AJPES usklajuje nadomestila za storitve z letno stopnjo

inflacije. Če dejanska stopnja inflacije preseže načrtovano let-
no stopnjo inflacije, se v skladu s 16. členom navodila o nači-
nu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostoj-
nih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih
poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni
objavi letnih poročil (Uradni list RS, št. 33/02) uskladitev opra-
vi tudi med letom.

IV. KONČNI DOLOČBI

10. člen
Tarifa velja za posamezno koledarsko leto.

11. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 580-31/2002-10
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.

Predsednik Sveta AJPES
Damjan Lah l. r.

Soglašam!
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje

Št. 012-81/02
Ljubljana, dne 3. februarja 2003.

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

Št. 36588/03
Ljubljana, dne 3. februarja 2003.
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539. Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike 

Na podlagi drugega odstavka 14. člena slovenskega računovodskega standarda (SRS) 39 – Računovodske 
rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih – je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo dne  
29. 1. 2003 sprejel 

K O N T N I   O K V I R 
za male samostojne podjetnike posameznike 

RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA IN TERJATVE DO PODJETNIKA 

00 – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 

V tej skupini se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški poslovanja, dolgoročno odloženi stroški razvijanja, 
dolgoročne premoženjske pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva in neopredmetena dolgoročna 
sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih se ločeno izkazujeta nabavna 
vrednost in prevrednotenje zaradi oslabitve. 

01 – POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 

V tej skupini se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročno odloženih stroškov poslovanja, dolgoročno odloženih 
stroškov razvijanja, dolgoročnih premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Ločeno se 
izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev zaradi amortizacije in zaradi oslabitve. 
Zmanjševanje vrednosti dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu v skupini 00. 

02 – NEPREMIČNINE 

V tej skupini se izkazujejo vrednosti zemljišč, zgradb, nepremičnin v gradnji oziroma izdelavi in nepremičnin trajno 
zunaj uporabe. Pri zemljiščih in zgradbah se ločeno izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje, posebej 
zaradi okrepitve in posebej zaradi oslabitve. 

03 – POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 

V tej skupini se izkazuje popravek vrednosti nepremičnin. Ločeno se izkazujejo popravki vrednosti zgradb zaradi 
amortizacije ter zaradi okrepitve in zaradi oslabitve. 

04 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

V tej skupini se izkazujejo vrednosti opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja, večletnih nasadov, 
osnovne črede, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v 
gradnji oziroma izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Pri opremi in 
nadomestnih delih se ločeno izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje, posebej zaradi okrepitve in posebej 
zaradi oslabitve. 

05 – POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH  
OSNOVNIH SREDSTEV 

V tej skupini se izkazujejo popravki vrednosti opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja, večletnih 
nasadov, osnovne črede ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Ločeno se izkazujejo popravki vrednosti 
opreme in nadomestnih delov zaradi amortizacije ter zaradi okrepitve in zaradi oslabitve. 

06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

V tej skupini se izkazujejo denarni izdatki za naložbe v delnice in deleže, naložbene nepremičnine, naložbe v 
plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter druge dolgoročne kapitalske naložbe. 
Razčlenjujejo se na tiste v državi in v tujini. Del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v enem letu po 
datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkaže med kratkoročnimi finančnimi naložbami. Ločeno se izkazujejo 
popravki vrednosti teh naložb zaradi okrepitve in zaradi oslabitve. 
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07 – DOLGOROČNA DANA POSOJILA 

V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb in z odkupom obveznic, ter 
dolgoročni dani depoziti. Dolgoročna dana posojila, ki zapadejo v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja, se 
v bilanci stanja izkažejo med kratkoročnimi finančnimi naložbami. Posebej se izkazuje popravek vrednosti 
dolgoročnih danih posojil zaradi oslabitve. 

08 – DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 

V tej skupini se izkazujejo dolgoročni dani blagovni in potrošniški krediti, dolgoročni dani predujmi in varščine, 
dolgoročne terjatve iz finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja. Dolgoročne terjatve se 
razčlenjujejo na terjatve do strank v državi in v tujini. Dolgoročne terjatve iz poslovanja, ki zapadejo v plačilo v 
enem letu po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo kot kratkoročne terjatve. Posebej se izkazuje 
popravek vrednosti dolgoročnih terjatev zaradi oslabitve. 

Dani predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se v bilanci stanja 
izkazujejo v postavkah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

09 – TERJATVE DO PODJETNIKA 

V tej skupini se lahko izkažejo terjatve do podjetnika po stanju na dan bilance stanja, če je stanje podjetnikovega 
kapitala negativno. 

RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

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

11 – DOBROIMETJA PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH 

V tej skupini se izkazujejo dobroimetja na računih pri bankah in drugih finančnih inštitucijah. Dobroimetja na 
računih se razčleni na tako razpoložljiva denarna sredstva in na tista, ki so vezana na odpoklic. Ločeno se 
izkazuje dobroimetje v domači in v tuji valuti. Ločeno se izkazujejo tudi denarna sredstva na posebnih računih 
oziroma za posebne namene. 

12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 

V tej skupini se izkazujejo terjatve do kupcev iz prodaje stalnih in obratnih sredstev. Ločeno se izkazujejo terjatve 
do strank v državi in v tujini. V njej se izkazujejo tudi kratkoročni dani blagovni in potrošniški krediti. Posebej se 
izkazuje popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev zaradi oslabitve. 

13 – KRATKOROČNI DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 

V tej skupini se izkazujejo predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, 
zaloge materiala in še ne opravljene storitve, drugi kratkoročni dani predujmi pa tudi dani predplačila in varščine. 
Posebej se izkazuje popravek vrednosti kratkoročnih danih predujmov in varščin zaradi oslabitve. 

Dani predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se v bilanci stanja 
izkazujejo v postavkah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

14 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN 

V tej skupini se izkazujejo terjatve do izvoznikov, terjatve iz uvoza za tuj račun, terjatve iz komisijske in 
konsignacijske prodaje ter druge terjatve iz poslovanja na tuj račun. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh 
terjatev zaradi oslabitve. 
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15 – KRATKOROČNE TERJATVE, POVEZANE S FINANČNIMI PRIHODKI 

V tej skupini se izkazujejo terjatve za obresti, terjatve iz naslova dividend in drugih deležev v dobičku ter druge 
kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki. Ločeno se izkazujejo terjatve do pravnih in fizičnih oseb v 
državi in v tujini. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve. 

16 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

V tej skupini se izkazujejo terjatve za vstopni DDV, druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij ter 
ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve. 

17 – KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

V tej skupini se izkazujejo prejete menice, kratkoročne naložbe v delnice, deleže in ostale vrednostnice, kupljene 
za prodajo, terjatve, kupljene za prodajo, ter kratkoročna dana posojila in kratkoročni depoziti. Ločeno se 
izkazujejo kratkoročne finančne naložbe v državi in v tujini. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh finančnih 
naložb zaradi oslabitve. 

19 – AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

V tej skupini se izkazujejo za največ dvanajst mesecev vnaprej plačani stroški in prihodki, ki niso mogli biti 
zaračunani v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo. V tej skupini se izkazujejo tudi vrednotnice. 

RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 

V tej skupini se izkazujejo obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini ter kratkoročni blagovni krediti, prejeti v 
državi in v tujini. Ločeno se izkazujejo tudi kratkoročne obveznosti za nezaračunane blago in storitve. 

23 – KRATKOROČNO PREJETI PREDUJMI IN VARŠČINE 

V tej skupini se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. 

24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN 

V tej skupini se izkazujejo obveznosti iz izvoza za tuj račun, obveznosti do uvoznikov, obveznosti iz komisijske in 
konsignacijske prodaje ter druge obveznosti iz poslovanja za tuj račun. 

25 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV 

V tej skupini se izkazujejo obveznosti do zaposlencev za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega 
razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. 

26 – OBVEZNOSTI DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INŠTITUCIJ 

V tej skupini se izkazujejo obveznosti za obračunani DDV, DDV od uvoženega blaga, carino, davek od izplačanih 
plač in davek od dohodkov iz dejavnosti ter druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij. 

27 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 

V tej skupini se izkazujejo kratkoročna dobljena posojila ter kratkoročne izdane vrednostnice in menice. Ločeno se 
izkazujejo kratkoročne obveznosti do bank ter drugih pravnih in fizičnih oseb posebej v državi in posebej v tujini. 

28 – DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti za obresti, obveznosti na podlagi odtegljajev od plač in 
nadomestil plač zaposlencem ter ostale kratkoročne obveznosti. Ločeno se izkazujejo kratkoročne obveznosti do 
strank v državi in v tujini. 
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29 – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

V tej skupini se izkazujejo za največ dvanajst mesecev vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in plačani 
prihodki, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje. 

RAZRED 3 – ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA 

30 – OBRAČUN NABAVE SUROVIN IN MATERIALA (TUDI DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE) 

V tej skupini se izkazuje oblikovanje nabavne vrednosti kupljenih surovin in materiala.V njej se izkazujejo poleg 
obračunane vrednosti še odvisni nabavni stroški, in sicer tako dajatve v okviru nabavne cene kot tudi neposredni 
izdatki za nabavo. Kadar se uporabljajo konti te skupine, se obračunana nabavna vrednost prek posebnega konta 
obračuna nabave prenese na zaloge surovin in materiala. 

31 – ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA 

Ta skupina se razčleni na konte surovin in materiala v skladišču, dodelavi, predelavi in na poti, nabavljenih 
polizdelkov in sestavnih delov, goriva in maziva v zalogi ter režijskega materiala. Pri vodenju zalog surovin in 
materiala po stalnih cenah se vodijo odmiki od stalnih cen na posebnem kontu odmikov. 

32 – ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 

V tej skupini se izkazujeta samo drobni inventar in embalaža. Razčleni se na konte drobnega inventarja v 
skladišču in v uporabi. Pri vodenju zalog po stalnih cenah je potreben poseben konto odmikov od stalnih cen. 

RAZRED 4 – STROŠKI 

40 – STROŠKI MATERIALA 

V tej skupini se izkazujejo stroški surovin, materiala, kupljenih polizdelkov in vgradnih delov, pomožnega 
materiala, energije ter nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, 
odpisi drobnega inventarja in lastne embalaže, uskladitev stroškov materiala zaradi ugotovljenih popisnih razlik, 
stroški pisarniškega materiala in strokovne literature, drugi stroški materiala ter uskladitev stroškov materiala 
zaradi končnega obračuna zalog materiala. 

41 – STROŠKI STORITEV 

V tej skupini se izkazujejo stroški storitev pri proizvajanju proizvodov, prevoznih storitev, storitev za vzdrževanje, 
sejemskih storitev, reklamnih storitev, reprezentance, zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in drugih 
bančnih storitev (razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih potovanj in podobnih storitev. Med 
stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, po pogodbah o avtorskem delu oziroma iz drugih 
pravnih razmerij, razen iz delovnega razmerja, nastalih s fizičnimi osebami. 

43 – AMORTIZACIJA 

V tej skupini se izkazuje amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

44 – REZERVACIJE 

V tej skupini se izkazujejo dolgoročne rezervacije za stroške reorganizacije, za stroške obnavljanja naravnih 
bogastev, za pokrivanje pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb, za pokojnine in za pokrivanje drugih obveznosti, ki 
se nanašajo na sedanje učinke. 

45 – STROŠKI OBRESTI 

V tej skupini se izkazujejo stroški obresti. 



Stran 1902 / Št. 13 / 7. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije 

 

 

47 – STROŠKI DELA ZAPOSLENCEV 

V tej skupini se izkazujejo plače zaposlencev, nadomestila plač zaposlencev, stroški dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zaposlencev, regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev, delodajalčevi prispevki 
in druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev ter 
nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetnika. 

48 – DRUGI STROŠKI 

V tej skupini se izkazujejo prispevki za socialno varnost podjetnika, povračila stroškov podjetnika, članarine, 
nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami, štipendije dijakom in študentom ter podobni 
stroški. 

49 – PRENOS STROŠKOV 

Prek te skupine prenašamo stroške iz razreda 4 na zaloge v razredu 6 oziroma neposredno v odhodke. 

RAZRED 5 

Uporaba tega razreda je prosta. 

RAZRED 6 – ZALOGE PROIZVODOV IN BLAGA 

60 – NEDOKONČANE PROIZVODNJA IN STORITVE 

V tej skupini se izkazujejo nedokončane proizvodnja in storitve, polizdelki, ustavljena nedokončana proizvodnja, 
proizvodnja v dodelavi in predelavi ter odmiki od cen proizvodnje in storitev. 

63 – PROIZVODI 

V tej skupini se izkazujejo proizvodi v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v lastni prodajalni, vračunani DDV od 
proizvodov v prodajalni, proizvodi v dodelavi in predelavi ter odmiki od cen proizvodov. 

65 – OBRAČUN NABAVE BLAGA 

V tej skupini se izkazujejo vrednosti blaga po obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obračun 
nabave blaga. 

66 – ZALOGE BLAGA 

V tej skupini se izkazujejo blago v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v prodajalni, vračunani DDV v zalogah 
blaga ter vračunana razlika v cenah zalog blaga. 

RAZRED 7 – ODHODKI IN PRIHODKI 

Odhodki 

70 – POSLOVNI ODHODKI 

V tej skupini se izkazujejo vrednost prodanih poslovnih učinkov, vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in 
storitev ter drugi poslovni odhodki. 

71 – NABAVNA VREDNOST PRODANIH MATERIALA IN BLAGA 

V tej skupini se izkazuje nabavna vrednost prodanih materiala in blaga. 
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72 – PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

V tej skupini se izkazujejo prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev ter prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev. 

74 – FINANČNI ODHODKI 

V tej skupini se izkazujejo odhodki za obresti, odhodki od prevrednotenja dolgov in terjatev zaradi ohranitve 
vrednosti, odhodki od prodaje finančnih naložb, drugi finančni odhodki ter prevrednotovalni finančni odhodki zaradi 
oslabitve. 

75 – IZREDNI ODHODKI 

V tej skupini se izkazujejo denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke. 

Prihodki 

76 – POSLOVNI PRIHODKI 

V tej skupini se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem in na tujem trgu, prihodki od 
prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem in na tujem trgu, prihodki od porabe in odprave dolgoročni 
rezervacij, drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in 
podobni), ter prevrednotovalni poslovni prihodki. 

77 – FINANČNI PRIHODKI 

V tej skupini se izkazujejo prihodki od obresti, prihodki od prevrednotenja terjatev in dolgov zaradi ohranitve 
vrednosti, prevrednotovalni finančni prihodki ter drugi finančni prihodki. 

78 – IZREDNI PRIHODKI 

V tej skupini se izkazujejo prejete subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki, 
izterjane odpisane terjatve, prejete kazni in odškodnine ter druge neobičajne postavke. 

79 – USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 

V tej skupini se izkazujejo vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov in storitev. 

RAZRED 8 – POSLOVNI IZID 

80 – UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA 

V tej skupini se ugotovi in prenese podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid. 

RAZRED 9 – PODJETNIKOV KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN 
DOLGOROČNE REZERVACIJE 

90 – ZAČETNI PODJETNIKOV KAPITAL 

V tej skupini se izkazuje vrednost stvarnega premoženja, prenesenega iz lastnikovega gospodinjstva ob priglasitvi 
začetka opravljanja dejavnosti. V njej se izkazuje tudi stanje obveznosti na lastniškem računu, če ga ni mogoče 
ustrezno razčleniti. 

91 – PRENOSI VREDNOSTI PREMOŽENJA 

V tej skupini se izkazujejo prenosi vrednosti stvarnega premoženja v času opravljanja dejavnosti. 
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92 – PRETOKI DENARNIH SREDSTEV MED PODJETJEM IN LASTNIKOVIM GOSPODINJSTVOM 

V tej skupini se izkazujejo pritoki denarnih sredstev iz lastnikovega gospodinjstva in odtoki denarnih sredstev v 
lastnikovo gospodinjstvo. 

93 – PODJETNIKOV DOHODEK ALI NEGATIVNI POSLOVNI IZID 

V tej skupini se izkazujeta podjetnikov dohodek oziroma negativni poslovni izid in davek od dohodkov iz 
dejavnosti, ki zmanjšuje podjetnikov dohodek oziroma povečuje negativni poslovni izid. 

94 – SPLOŠNI PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK KAPITALA 

V tej skupini se izkazuje stanje splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, ki je nastal iz revalorizacije do 
konca leta 2002. 

95 – POSEBNI PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI KAPITALA 

V tej postavki se izkazujejo posebni prevrednotovalni popravki kapitala v zvezi z zemljišči, zgradbami, opremo, 
dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih pravnih oseb, danimi posojili, dolgovi in drugimi finančnimi 
inštrumenti. 

96 – DOLGOROČNE REZERVACIJE 

V tej skupini se izkazujejo dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov in dolgoročno vnaprej 
vračunanih stroškov. Ločeno se izkazujejo dolgoročne rezervacije iz prejetih dotacij iz proračuna in iz prejetih 
donacij ter druge dolgoročne rezervacije. 

97 – DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

V tej skupini se izkazujejo podatki o dolgoročnih posojilih in drugih dolgoročnih finančnih obveznostih. Ločeno se 
izkazujejo dolgoročne finančne obveznosti pri bankah in drugih posojilodajalcih posebej v državi in posebej v tujini. 
Del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja 
izkaže med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. 

98 – DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

V tej skupini se izkazujejo dolgoročni prejeti predujmi in varščine, obveznosti iz dolgoročnih kreditov dobaviteljev, 
prejetih v državi in v tujini, pa tudi dolgoročni dolgovi iz finančnega najema in druge dolgoročne poslovne 
obveznosti. 

99 – ZUNAJBILANČNI KONTI 

Razčlenitev ni predpisana, niti dvomestni kotni ne. Vedno je potreben par zunajbilančnih kontov. 

 

Št. 15/03 
Ljubljana, dne 29. januarja 2003. 

 

Dr. Ivan Turk l. r. 
Predsednik strokovnega sveta 

Slovenskega inštituta za revizijo 
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540. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom 

P O J A S N I L A 
k slovenskim računovodskim standardom 

 

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 107/01) je strokovni svet 
Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 29. 1. 2003 sprejel  

 

 

POJASNILO 2 K SRS 25 

IZPOLNJEVANJE POSTAVKE DAVEK IZ DOBIČKA 

 

Po 62. členu zakona o gospodarskih družbah se postavki davek iz dobička iz rednega delovanja (14. točka 
različice I izkaza poslovnega izida in 12. točka različice II izkaza poslovnega izida) in davek iz dobička zunaj 
rednega delovanja (19. točka različice I izkaza poslovnega izida in 17. točka različice II izkaza poslovnega izida) 
lahko združita v skupno postavko. Ker se po predpisih odhodek oziroma obveznost za davek iz dobička pravnih 
oseb ugotavlja od skupne osnove (iz rednega in zunaj rednega delovanja), se besedilo 19. oziroma 17. točke 
izkaza poslovnega izida začasno preimenuje v Davek iz dobička, 14. in 12. točka pa ostaneta prazni. 

 

 

POJASNILO 2 K SRS 24 

RAZKRITJA SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV PO ODSEKIH 

 

Po SRS 24.23 se razkrije, katera sredstva in katere obveznosti do njihovih virov so razporejeni po področnih in 
območnih odsekih ter v kolikšnih zneskih. 

Kot sredstva odseka se določijo tista sredstva, ki jih uporablja odsek pri svojem poslovanju in jih je mogoče 
pripisati neposredno njemu ali se lahko utemeljeno razporedijo nanj. 

Kot obveznosti odseka se določijo tiste obveznosti, ki izhajajo iz njegovega poslovanja in jih je mogoče pripisati 
neposredno njemu ali se lahko utemeljeno razporedijo nanj. 

 

 

POJASNILO 3 K SRS 25 

RAZKRITJA PRIHODKOV IN POSLOVNIH IZIDOV PO ODSEKIH 

 

Glede na točko č) SRS 25.30 in analogijo z zahtevami o poročanju po odsekih za postavke bilance stanja se pri 
letnem poročanju razkrivajo po področnih in območnih odsekih njihovi prihodki in poslovni izidi. 

Prihodki odseka so prihodki, o katerih se poroča v izkazu poslovnega izida podjetja in jih je mogoče pripisati 
neposredno odseku, ter ustrezni del prihodkov podjetja, ki ga je mogoče utemeljeno razporediti na odsek ne glede 
na to, ali izhaja iz prodaj zunanjim odjemalcem ali iz poslov z drugimi odseki v istem podjetju. 

Poslovni izid odseka je razlika med njegovimi prihodki in odhodki. Odhodki odseka so tisti, ki izhajajo iz njegovega 
poslovanja in jih je mogoče pripisati neposredno njemu, ter ustrezni del odhodkov, ki ga je mogoče utemeljeno 
razporediti nanj – tudi odhodki, ki se nanašajo na prodaje zunanjim odjemalcem, in odhodki, ki se nanašajo na 
posle z drugimi odseki istega podjetja. 

 

Št. 16/03 
Ljubljana, dne 29. januarja 2003. 
 

Dr. Ivan Turk l. r. 
Predsednik strokovnega sveta 

Slovenskega inštituta za revizijo 
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541. Pravila delovanja ekonomsko-socialnega
odbora na področju poštnih in
telekomunikacijskih storitev

P R A V I L A
delovanja ekonomsko-socialnega odbora

na področju poštnih in telekomunikacijskih
storitev

Namen

1. člen
Ekonomsko-socialni odbor na področju oddelka de-

javnosti v Standardni klasifikaciji dejavnosti poštnih in tele-
komunikacijskih storitev (v nadaljevanju: ESO-PT) je tripartit-
ni organ socialnih partnerjev v Republiki Sloveniji.
Ustanovljen je z namenom, da obravnava vprašanja in ukre-
pe, v zvezi z ekonomsko in socialno politiko ter druga vpra-
šanja, ki jih v skladu s temi pravili določajo socialni partnerji
na področju oddelka dejavnosti poštnih in telekomunikacij-
skih storitev v Republiki Sloveniji.

Področje delovanja

2. člen
ESO-PT spremlja ekonomsko in socialno stanje na

področju poštnih in telekomunikacijskih storitev, oblikuje
predloge in stališča v zvezi s temi področji in področji, ki so
skupnega pomena za vse sodelujoče socialne partnerje.

Področja delovanja ESO-PT so predvsem:
– informacije o razvojnih usmeritvah na področju poš-

tnih in telekomunikacijskih storitev, privatizacija in liberaliza-
cija poslovanja ter posledice teh ukrepov na ekonomski in
socialni položaj socialnih partnerjev,

– problematika zaposlovanja in delovnih razmerij,
– področje kolektivnega dogovarjanja,
– pravna varnost,
– soupravljanje delavcev,
– sodelovanje z Ekonomsko-socialnim svetom v Repu-

bliki Sloveniji,
– druga vprašanja, ki jih skupaj določijo socialni par-

tnerji.

Sestava in organiziranost

3. člen
ESO-PT enakopravno zastopajo socialni partnerji in

sicer predstavniki države s področja pošte in telekomunika-
cij, predstavniki delodajalcev in predstavniki sindikatov de-
javnosti s področja poštnih in telekomunikacijskih storitev,
reprezentativni na ravni države.

ESO-PT sestavlja do petnajst članov, od katerih pripa-
da vsakemu od socialnih partnerjev do pet članov. Člani
ESO-PT imajo svoje namestnike.

Socialni partnerji imenujejo v ESO-PT svoje predstav-
nike in njihove namestnike za obdobje treh let. O tem obve-
stijo druge socialne partnerje v ESO-PT.

Predsednik in namestnik predsednika

4. člen
Predsednika ESO-PT imenujejo člani odbora izmed

sebe za dobo enega leta tako, da ima vsak socialni partner
v ESO v času mandata enoletni predsedniški mandat.

Namestnik predsednika ESO-PT je imenovan za eno-
letni mandat in ne more biti iz iste socialne skupine, ki ima
predsednika ESO-PT.

Prvi predsednik ESO-PT je iz vrst predstavnikov države
s področja pošte in telekomunikacij.

Administrativna dela za ESO-PT

5. člen
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije zagotavlja

administrativno-tehnična opravila za potrebe ESO-PT (skli-
cevanje sej, vodenje zapisnikov, arhiviranje banke podatkov
in informiranje).

ESO-PT lahko s soglasjem vseh socialnih partnerjev
imenuje stalne ali občasne delovne skupine za pripravo
strokovnih podlag za odločanje ESO-PT. V delovne skupine
so poleg članov ESO-PT in namestnikov lahko imenovani
tudi neodvisni strokovnjaki.

Sedež ESO-PT je na Sindikatu delavcev prometa in
zvez Slovenije.

Sklicevanje sej

6. člen
Seje ESO-PT sklicuje in vodi njegov predsednik, v

primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika od-
bora.

Vabila za seje ESO-PT skupaj z gradivom za sejo mora-
jo člani prejeti praviloma pet dni pred sejo.

Na sejah ESO-PT se obravnavajo praviloma le točke
dnevnega reda, ki so navedene na vabilu za sejo. ESO-PT
lahko s soglasjem vseh socialnih partnerjev odloči tudi za
obravnavo točk dnevnega reda, ki niso navedene na vabilu
za sejo.

Pobudo za sejo ESO-PT lahko da posamezna skupina
socialnih partnerjev, vendar je v tem primeru dolžna pripravi-
ti potrebno gradivo za sejo.

Seje ESO-PT so praviloma redne, izjemoma pa so lah-
ko tudi korespondenčne.

Oblikovanje stališč

7. člen
ESO-PT v okviru svojega delovanja:
– obravnava zakonske predloge in pobude s podro-

čja poštnih in telekomunikacijskih storitev ter zakonske
predloge s področja ekonomskega in socialnega položaja
delavcev,

– daje pobude za spremembe in dopolnitve zakonov,
– oblikuje stališča do razvojnih programov na ravni de-

javnosti in na državni ravni,
– obravnava predloge in daje mnenje o predvideni pri-

vatizaciji na področju dejavnosti poštnih in telekomunikacij-
skih storitev,

– predlaga razvojne ukrepe, ki so v interesu vseh soci-
alnih partnerjev,

– prek svojih članov informira članstvo,
– daje svoje predloge in stališča Vladi RS in Ekonom-

sko-socialnemu svetu Slovenije.

Odločanje

8. člen
ESO-PT sprejema odločitve soglasno, pri čemer ima

vsak socialni partner en glas.
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V primeru, da na seji ni mogoče doseči soglasja, se
pogajanja med socialnimi partnerji nadaljujejo, vendar rok
za končanje pogajanj ne sme biti daljši od 30 dni.

Če tudi v tem roku ni mogoče doseči soglasja, se šteje
da ESO-PT nima skupnega stališča.

Praviloma vsak socialni partner na seji predloži skupno
stališče članov ESO-PT svoje socialne skupine. Če ni sogla-
sja med člani enega od socialnih partnerjev, se med njimi
nadaljujejo pogajanja. Za ta čas se odloži odločanje o tej
problematiki na seji ESO-PT.

Vsak član ESO ima pravico do ločenega mnenja in
komentarja.

Obveščanje

9. člen
Seje ESO-PT so praviloma javne. O vabilu predstavni-

kov javnih medijev ali neodvisnih strokovnjakov se odloči
ESO-PT na seji, ko določi dnevni red naslednje seje.

ESO-PT objavlja skupno sprejeta stališča v javnih me-
dijih ali v glasilih posameznega socialnega partnerja.

ESO-PT se lahko odloči, da o skupno sprejetih stališčih
objavi sporočilo za javnost ali skliče tiskovno konferenco, na

kateri predstavi stališča ESO-PT predsednik ali pa član, ki ga
določi ESO-PT.

Objava pravil

10. člen
Ta pravila ESO-PT se objavijo v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije.

Ljubljana, dne 29. januarja 2003.

Ministrstvo za Združenje delodajalcev
informacijsko družbo Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r. mag. Stojan Binder l. r.

Minister Predsednik

Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev

prometa in zvez Slovenije
Cvetka Gliha l. r.

Generalna sekretarka

OBČINE

DOBRNA

542. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
PUP za skupno območje Dobrna (Vinska Gorica,
Lokovina, Dobrna, Pristova)

Občinski svet občine Dobrna je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) ter
(Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Ura-
dni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02), na korespo-
ndenčni seji dne 28. 1. 2003 soglasno sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP

za skupno območje Dobrna
(Vinska Gorica, Lokovina, Dobrna, Pristova)

1. člen
V odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za Območje

Dobrna (Uradni list SRS, št. 7/90) se v 7. členu peta alinea
nadomesti z novima, ki se glasita:

– vsi posegi v prostor morajo biti skladno z zakonom o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02), odmaknjeni 5 m od meje
vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine poto-
ka »Zlateškega grabna« po izvedbi le-tega,

– za območje parc. št. 838/4, 1977, 1440/2, 1960/13,
k.o. Dobrna, se pri nadaljnjem projektiranju in pridobivanju
dovoljenja za predvidene posege upošteva projektna doku-
mentacija, ki jo je izdelalo Projektivno podjetje Hidrosvet, d.o.o.,
pod številko 50/02, izdelana v oktobru 2002.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Ura-

dnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

Št. 351-03-0001/2003-6
Dobrna, dne 28. januarja 2003.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

KAMNIK

543. 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
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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 - 7.575,96 SIT/MWh,
– priključna moč - fiksni del cene - 202,22

SIT/kW/mesec.
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vre-

dnost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cena z

dne 1. 1. 2003.

3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Kamnik, dne 31. januarja 2003.

Svilanit d.d.
glavni direktor

Bogomil Wiegele l. r.

KRŠKO

544. Razpis predčasnih volitev člana Občinskega
sveta občine Krško – pripadnika romske
skupnosti

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS, št.
U-I-169/00-33 o ugotovitvi, da so statuti Občin Grosuplje,
Krško, Semič, Šentjernej, Trebnje in Beltinci v neskladju z
zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 105/02),
Občinski svet občine Krško s sklepom sprejetim na
1. korespondenčni seji dne 5. 2. 2003

r a z p i s u j e
predčasne volitve člana Občinskega sveta občine

Krško – pripadnika romske skupnosti

I
Predčasne volitve člana Občinskega sveta občine Kr-

ško – pripadnika romske skupnosti bodo v nedeljo, 6. aprila
2003.

II
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči volilni roki

za volilna opravila, se šteje 17. februar 2003.

III
Za izvedbo volitev skrbi posebna volilna komisija za

volitve člana Občinskega sveta občine Krško – pripadnika
romske skupnosti.

Št. 006-07-1/03-12
Krško, dne 5. februarja 2003.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

POSTOJNA

545. Odlok o ustanovitvi Notranjsko-kraškega
regionalnega zavoda za turizem Postojna

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), 2. člena zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91 in 8/96), 16. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98
in 66/99), 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 3/00), 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01), 20. člena statuta Občine
Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99 in 22/00),
15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99)
so Občinski svet občine Postojna na 39. seji dne 7. 10.
2002, Občinski svet občine Cerknica na 20. seji dne 20.
12. 2002, Občinski svet občine Pivka na 26. seji dne
12. 9. 2002, Občinski svet občine Loška dolina na 34. seji
dne 3. 10. 2002, Občinski svet občine Bloke na 23. seji
dne 24. 10. 2002 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Notranjsko-kraškega regionalnega

zavoda za turizem Postojna

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom, ki ga v enakem besedilu sprejmejo

občinski sveti občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška doli-
na in Bloke (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice), se usta-
novi Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna
(v nadaljnjem besedilu: zavod), in sicer tako, da se preobli-
kuje Zavod za turizem Postojna, ki ga je z odlokom, objavlje-
nim v Uradnem listu RS, št. 73/98, ustanovila Občina Po-
stojna.

2. člen
Ustanoviteljice zavoda so:
– Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna,
– Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cer-

knica,
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
– Občina Loška dolina, Cesta notranjskega odreda 2,

1386 Stari trg pri Ložu,
– Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.
Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v za-

vodu v skladu s svojimi statuti.

3. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod je pravni naslednik Zavoda za turizem Postojna

in z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse njegove
pravice in obveznosti.

4. člen
Glavni namen zavoda je načrtovanje, organiziranje in

izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti za zagoto-
vitev usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe
na območju občin ustanoviteljic.

Zavod izvaja vse naloge in ima vse pristojnosti lokalne
turistične organizacije za območje občin ustanoviteljic.
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II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

5. člen
Ime zavoda je: Notranjsko-kraški regionalni zavod za

turizem Postojna.
Skrajšano ime zavoda je: Notranjsko-kraški RZT.
Sedež zavoda je: Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230

Postojna.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika

imena, ki se določita s statutom zavoda.

6. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem

soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod upo-
rabljati ime iz 5. člena tega odloka.

III. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

7. člen
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje ureja orga-

nizacija, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter
druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti zavo-
da, v skladu z zakonom in tem odlokom. Statut zavoda
sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.

Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi se ureja-
jo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v
skladu s statutom. Splošne akte sprejema svet zavoda, če
ni s stutom določeno, da jih sprejme direktor.

IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA

8. člen
Notranja organizacija zavoda se določi s statutom za-

voda.

9. člen
Člani zavoda kot lokalne turistične organizacije so prav-

ne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je
neposredno povezana s turizmom in sobodajalci ter tisti
kmetje, ki opravljajo dejavnost turističnih kmetij.

Članstvo je v skladu z veljavno zakonodajo obvezno za
osebe iz prejšnjega odstavka, ki imajo na območju občin
ustanoviteljic svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko
registrirane dejavnosti, v skladu z določili odredbe o opre-
delitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njiho-
vi razvrstitivi v skupine, pristojnega ministra.

V zavodu so lahko člani tudi turistična in druga društva.

V. DEJAVNOST ZAVODA

10. člen
Zavod opravlja naslednje naloge:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informa-

cijskih centrov,
– promocijo turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene

promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom

društva, ki deluje v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične

infrastrukture in naselij,
– pripravlja strategijo razvoja turizma,
– pospešuje turistično dejavnost,

– načrtuje in izvaja marketinške in informacijsko pro-
mocijske dejavnosti,

– organizira in izvaja skupne nastope na sejmih in bor-
zah ter drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih
dejavnosti doma in v tujini,

– organizira in izvaja prireditveno dejavnost,
– organizira in izvaja informacijsko dejavnost,
– organizira in izvaja stike z javnostjo in skupno eko-

nomsko propagando,
– raziskuje in analizira posamezne turistične trge,
– spremlja in analizira podatke o turističnem prometu,
– analizira učinke promocijskih aktivnosti,
– sodeluje in se povezuje z drugimi turističnimi sub-

jekti,
– sodeluje in se povezuje s nacionalno turistično orga-

nizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
– skrbi za celostno podobo območja, na katerem de-

luje.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za

njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku nave-
denih nalog.

11. člen
Dejavnost zavoda je:
– DE/22.150 Drugo založništvo
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– I/63.300 Storitve potovalnih agencij in organizator-

jev potovanj ; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
– K/72.300 Obdelava podatkov
– K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-

zami
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje (stiki z

javnostjo in komuniciranje)
– K/74.400 Ekonomsko propagiranje
– K /74.810 Fotografska dejavnost (propagandno fo-

tografiranje)
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-

ženj
– O/92.120 Distribucija filmov in videofilmov
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
– O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
– O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
– O/92.530 Botanični in živalski vrtovi ter naravni re-

zervati.

12. člen
Zavod opravlja gospodarske dejavnosti, določene s

tem odlokom, kot neprofitne.
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodat-

nih programov in projektov, pri čemer pridobiva sredstva od
zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb.

VI. ORGANI ZAVODA

13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
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– direktor;
– programski svet.

Svet zavoda

14. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda ima petnajst članov. Sestavljajo ga:
– dva predstavnika Občine Postojna, dva predstavnika

Občine Cerknica in po en predstavnik vsake od ostalih
ustanoviteljic,

– en predstavnik delavcev zavoda,
– po en predstavnik izmed obveznih članov vsake od

občin ustanoviteljic,
– en predstavnik upravitelja postojnskega jamskega si-

stema,
– en predstavnik turističnih društev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti v

skladu z določili statutov občin.
Predstavnike obveznih članov posameznih dejavnosti

imenujejo občinski sveti na usklajeni predlog županov občin
ustanoviteljic tako, da je zagotovljena sorazmerna zastopa-
nost članov iz posameznih dejavnosti.

Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda
Predstavnika upravitelja postojnskega jamskega siste-

ma imenuje uprava družbe, ki upravlja jamski sistem.
Predstavnika turističnih društev imenujejo društva, ki

delujejo na območju občin ustanoviteljic. Mandat predstav-
nika turističnih društev traja eno leto tako, da se v času
trajanja mandata sveta zavoda zvrstijo predstavniki turistič-
nih društev vseh občin ustanoviteljic.

15. člen
Mandat članov sveta traja pet let.
Član sveta zavoda je lahko v svet ponovno izvoljen

oziroma imenovan.

16. člen
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in name-

stnika predsednika sveta. Za predsednika in namestnika
predsednika sveta sta lahko izvoljena le predstavnika usta-
noviteljic.

Mandat predsednika in namestnika predsednika traja
eno leto tako, da se v času trajanja mandata sveta zavoda
na navedenih funkcijah zvrstijo predstavniki vseh ustanovite-
ljic. Predsednik in namestnik predsednika ne moreta biti
predstavnika iste ustanoviteljice.

17. člen
Svet zavoda odloča z večino glasov prisotnih članov,

če ni v zvezi z odločanjem o posameznih vprašanjih drugače
urejeno v statutu zavoda.

Pri glasovanju sveta z neodločenim izidom je odločilen
glas predsednika sveta.

18. člen
Naloge sveta zavoda so predvsem:
– sprejem statuta zavoda,
– sprejem programa dela in razvoja zavoda,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja za-

voda,
– sprejem letnega finančnega načrta s soglasjem usta-

noviteljic,
– sprejem zaključnega računa zavoda,
– predlaganje sprememb ali razširitve dejavnosti za-

voda,
– imenovanje direktorja zavoda s soglasjem ustanovi-

teljic,

– imenovanje programskega sveta na predlog direk-
torja,

– druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in
statutom zavoda.

Direktor zavoda

19. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovo-
ren za strokovnost dela zavoda.

Podrobnejše pravice in obveznosti direktorja so dolo-
čene v statutu zavoda.

20. člen
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem usta-

noviteljic, na podlagi javnega razpisa.
Direktor je imenovan s soglasjem večine ustanoviteljic.
Direktor zavoda mora imeti univerzitetno izobrazbo, naj-

manj pet let delovnih izkušenj na področju turizma, aktivno
pa mora obvladati vsaj en svetovni tuji jezik.

Kandidat za direktorja mora predložiti program dela za
mandatno obdobje.

21. člen
Mandat direktorja traja štiri leta in je lahko ponovno

imenovan.

Programski svet zavoda

22. člen
Programski svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Programski svet šteje osem članov. V programskem

svetu morajo biti zastopane vse občine ustanoviteljice z naj-
manj po enim članom.

Predsednik programskega sveta je direktor zavoda, ki
je član programskega sveta po svoji funkciji. Ostale člane
programskega sveta imenuje svet zavoda na predlog direk-
torja.

Mandat članov programskega sveta traja 5 let in so
lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

23. člen
Naloge programskega sveta so predvsem:
– obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela

zavoda,
– določanje strokovnih podlag za programe dela in

razvoja zavoda,
– dajanje mnenj in predlogov glede organizacije dela

in pogojev za razvoj dejavnosti svetu in direktorju zavoda.
Podrobnejše naloge programskega sveta določa statut

zavoda.

VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA,
VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZAVODA

TER OGOVORNOST USTANOVITELJIC
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

Sredstva za delo zavoda

24. člen
Zavod nadaljuje z delom z opremo in sredstvi za delo

Zavoda za turizem Postojna.
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25. člen
Finančna sredstva, ki jih ustanoviteljice zagotovijo za

delo zavoda, znašajo 12,626.260 SIT.
Deleži sredstev ustanoviteljic so naslednji:
– Občina Postojna 5,000.000 SIT oziroma 39,6%
– Občina Cerknica 3,636.363 SIT oziroma 28,8%
– Občina Pivka 2,146.464 SIT oziroma 17,0%
– Občina Loška dolina 1,287.878 SIT oziroma 10,2%
– Občina Bloke 555.555 SIT oziroma 4,4%
Deleži občin ustanoviteljic, razen deleža Občine Po-

stojna, se vplačajo v dveh enakih delih najkasneje v obdobju
dveh let po uveljavitvi tega odloka.

26. člen
Delež sredstev Občine Postojna je plačan z vrednostjo

sredstev Zavoda za turizem Postojna, ki v skladu z določili
tega odloka preide v premoženje preoblikovanega zavoda, v
višini 5,320.483,10 SIT.

Premoženje Zavoda za turizem Postojna v revalorizira-
nem znesku na dan 15. 3. 2002 predstavlja:

Družbeniški delež v Regionalni razvojni agenciji
3,110.015,00 SIT

Osnovna sredstva in oprema 2,210.468,10 SIT.

Sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda

27. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zavod pri-

dobiva:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– sredstev članarine, turistične takse in proračunskih

sredstev občin,
– prostovoljnih finančnih prispevkov ustanoviteljic za-

voda,
– lastnih prihodkov zavoda,
– sredstev proračuna Republike Slovenije,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministr-

stev in drugih razpisov,
– sredstev evropskih strukturnih skladov za regionalni

razvoj,
– sredstev Slovenske turistične organizacije za pospe-

ševanje razvoja turizma,
– sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova

koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki
so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turistič-
nem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem,
obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za turistič-
no infrastrukturo,

– daril in dotacij.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva zavod

sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz plačil za storitve, ki
jih opravlja in drugih virov.

28. člen
Sredstva ustanoviteljic za izvajanje dejavnosti se zago-

tavljajo letno v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednote-
nega in sprejetega programa dela zavoda, nakazujejo pa
mesečno.

Višina sredstev se izračuna na podlagi kriterija števila
prebivalcev občin ustanoviteljic, po uradnih statističnih po-
datkih.

Do sprejema letnega programa dela in finančnega načr-
ta zavoda, ustanoviteljice mesečno zagotavljajo dvanajstino
sredstev iz programa predhodnega leta.

V primeru zamude plačil s strani posamezne ustanovi-
teljice lahko svet zavoda zadrži oziroma omeji izvajanje dela
programa zavoda, ki se nanaša na to ustanoviteljico.

Članarina

29. člen
Kriterije, način plačila in določanje višine članarine za

posameznega člana zavoda kot lokalne turistične organiza-
cije določijo ustanoviteljice z enotnim odlokom, v skladu z
zakonom.

Občine ustanoviteljice, z izjemo Občine Postojna, za-
gotovijo plačevanje članarine s strani obveznih članov zavo-
da od 1. 1. 2004 dalje.

30. člen
Medsebojna razmerja med ustanoviteljicami in zavo-

dom, ki niso urejena v tem odloku, se uredijo s posebno
pogodbo.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA

PRIMANJKLJAJA

31. člen
S prihodki, ki jih ustvari s povračili za storitve ter z

drugimi lastnimi dohodki, zavod gospodari samostojno.
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporablja-

ti le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-

hodki odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.

32. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi

manjkajočih sredstev odloča svet zavoda s soglasjem usta-
noviteljic.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

33. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljic v sorazmerju s

soustanoviteljskimi deleži iz 25. člena. Za upravljanje z njim
zavod odgovarja ustanoviteljicam.

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sred-
stvi, s katerimi razpolaga.

Ustanoviteljice za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.

34. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne

posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in
vpisana v sodni register.

Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven
sprejetega programa.

35. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direk-

tor zavoda brez omejitev.

X. VSTOP IN IZSTOP USTANOVITELJIC

36. člen
V zavod lahko kot ustanoviteljica vstopi občina, ki meji

na območje delovanja zavoda kot lokalne turistične organi-
zacije in katere vstop dopolnjuje zaokroženo turistično ob-
močje.

Vsaka od ustanoviteljic lahko izstopi iz zavoda.
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Vstop novih ustanoviteljic

37. člen
Občina, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prej-

šnjega člena tega odloka (v nadaljevanju: občina kandidat-
ka), izrazi svoj interes za vstop v zavod z obrazloženim pre-
dlogom, naslovljenim na svet zavoda.

Svet zavoda se mora opredeliti do pobude v roku
60 dni.

Podlaga za odločanje o možnostih za vstop občine
kandidatke je celovito poročilo, ki ga pripravi direktor
zavoda.

38. člen
Poročilo o možnostih vključitve občine kandidatke mo-

ra vsebovati:
– proučitev izpolnjevanja pogojev občine kandidatke, v

skladu z zakonom in tem odlokom,
– statusne, finančne in programske vidike vključitve

občine kandidatke,
– stroške vključevanja občine kandidatke,
– možne časovne okvire vključitve.
Svet zavoda pošlje ustanoviteljicam obrazloženo stali-

šče v zvezi s predlogom za vključitev občine kandidatke v
roku 8 dni po sprejemu.

39. člen
Ustanoviteljice odločijo o predlogu za sprejem kandi-

datke s sklepom, ki mora vsebovati:
– soglasje za vključitev občine kandidatke,
– pogoje za vključitev občine kandidatke, ki vsebujejo

predlog sprememb ustanovitvenega akta zavoda, odloka o
turistični taksi ter odloka o višini in načinu plačevanja člana-
rine lokalni turistični organizaciji,

– finančne obveznosti v zvezi z zagotavljanjem sred-
stev za delo zavoda in stroški vključitve občine kandidatke v
zavod,

– okvirni program in roke za izvedbo aktivnosti.
Sklep je veljavno sprejet, ko ga v enakem besedilu

sprejmejo vse ustanoviteljice.

40. člen
Občina kandidatka se mora o predlogu ustanoviteljic

zavoda izreči v 60 dneh, v nasprotnem se šteje, da je odsto-
pila od pobude.

41. člen
Vstop nove ustanoviteljice v zavod se uredi s spremem-

bo tega odloka ali s posebno pogodbo.

42. člen
Če ustanoviteljice ne sprejmejo predloga za vstop ob-

čine kandidatke v zavod, jo o tem obvestijo z obrazloženim
sklepom.

Izstop ustanoviteljic

43. člen
Ustanoviteljica izstopi iz zavoda z obrazloženim skle-

pom, ki ga posreduje ostalim ustanoviteljicam in svetu za-
voda.

Izstop iz zavoda je možen z zadnjim dnem koledarske-
ga leta, ob pogoju, da so ostale ustanoviteljice o tem obve-
ščene najmanj 6 mesecev pred tem in da ustanoviteljica
nima neporavnanih obveznosti do zavoda.

Ustanoviteljica, ki izstopi, ima pravico do plačila dela
vrednosti premoženja zavoda na dan izstopa, po teritorial-

nem principu in v sorazmerju z vloženimi sredstvi za delo
zavoda iz 25. člena tega odloka.

44. člen
Način, višino in rok plačila sredstev iz prejšnjega člena

tega odloka uredijo ustanoviteljice s pogodbo, pri čemer
rok za plačilo ne more biti krajši od dveh let.

XI. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA

45. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in lahko prene-

ha iz razlogov, določenih v zakonu.
O statusnih spremembah zavoda odločajo ustanovite-

ljice soglasno.

XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC IN ZAVODA

46. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam predložiti v soglasje

letni program dela zavoda s finančnim načrtom ter jih sezna-
niti s poslovnimi rezultati predhodnega leta.

47. člen
Ustanoviteljice se zavezujejo, da se bodo o zadevah,

povezanih s turistično dejavnostjo, usklajevale z zavodom.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen
Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna

je pravni naslednik Zavoda za turizem Postojna, ki ga je z
odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 73/98, usta-
novila Občina Postojna.

49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka postane direktor zavo-

da sedanji direktor Zavoda za turizem Postojna, ki opravlja
to funkcijo do izteka mandata.

50. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v 6 me-

secih po uveljavitvi tega odloka in ga predloži v soglasje
občinskim svetom občin ustanoviteljic.

51. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo najka-

sneje v 90 dneh po sprejemu statuta zavoda.
Za čas do izvolitve oziroma imenovanja članov sveta

zavoda z rednim mandatom v skladu z določili statuta zavo-
da, se najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka v
svet zavoda imenujejo začasni predstavniki.

Z dnem prve seje sveta zavoda iz drugega odstavka
tega člena preneha mandat članov sveta Zavoda za turizem
Postojna.

52. člen
Člani programskega sveta se imenujejo najkasneje v

60 dneh po konstitutivni seji sveta zavoda.
Za čas do imenovanja programskega sveta v skladu z

določili statuta zavoda nadaljuje z delom programski svet
Zavoda za turizem Postojna, razširjen s predstavniki novih
ustanoviteljic tako, da šteje v tem času devet članov.
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53. člen
Zavod je lahko soustanovitelj slovenske turistične or-

ganizacije, drugih turističnih organizacij na območju Slove-
nije in sorodnih organizacij v tujini.

54. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vse ustanoviteljice

v enakem besedilu.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

začne veljati naslednji dan po objavi.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi Zavoda za turizem Postojna, ki ga je sprejel Občinski
svet občine Postojna na 35. seji dne 30. 9. 1998 (Uradni
list RS, št. 73/98).

Št. 032-01-1/02
Postojna, dne 7. oktobra 2002.

Župan
Občine Postojna
Josip Bajc l. r.

Št. 252-20/5-390, 389/2002
Cerknica, dne 20. decembra 2002.

Podžupan
Občine Cerknica

Bogdan Urbar l. r.

Št. 03201-26/02
Pivka, dne 12. septembra 2002.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l. r.

Št. 458
Loška dolina, dne 3. oktobra 2002.

Župan
Občine Loška dolina

Janez Sterle l. r.

Št. 294
Nova vas, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

RADEČE

546. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2003

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 81. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Radeče na 3. redni seji dne
29. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Radeče

za leto 2003

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Radeče za leto

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih

v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 597.884

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 377.844
70 DAVČNI PRIHODKI 292.666

700 Davki na dohodek in dobiček 236.152
703 Davki na premoženje 25.831
704 Domači davki na blago in storitve 30.683
706 Drugi davki -

71. NEDAVČNI PRIHODKI 85.178
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 37.191
711 Takse in pristojbine 2.946
712 Denarne kazni 21

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.320
714 Drugi nedavčni prihodki 42.700

72 KAPITALSKI PRIHODKI 33.213
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 12.211
721 Prihodki od prodaje zalog -
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 21.002

73. PREJETE DONACIJE 1.500

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.500
731 Prejete donacije iz tujine -

74 TRANSFERNI PRIHODKI 185.327
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih
institucij 185.327

II. SKUPAJ ODHODKI (40+ 41+42+43) 598.219
40 TEKOČI ODHODKI 95.300

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 43.322
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.678
402 Izdatki za blago in storitev 38.900
403 Plačila domačih obresti 3.400
409 Rezerve 4.000

41 TEKOČI TRANSFERI 262.376
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 48.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 27.100
413 Drugi tekoči domači transferi 186.876
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 91.698
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 91.698

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 148.845
430 Investicijski transferi 148.845

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –335
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v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

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
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 5.000
55 ODPLAČILA DOLGA 5.000

550 Odplačila domačega dolga 5.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA

RAČUNU (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.) –5.335
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX) 335
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 335

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifika-
ciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podsku-
pin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med

proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna. Preraz-
poreditev pravic porabe župan izvede na podlagi pisnega
dokumenta, iz katerega mora biti razvidno, katera proračun-
ska postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer
ostane proračun uravnotežen.

Župan predvidoma v mesecu juniju in konec leta poro-
ča občinskemu svetu o veljavnem proračuna za leto 2003 in
njegovi realizaciji.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2004 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic po-

rabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitev in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

2,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
10,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi sporočili ob-
vešča občinski svet. V drugih primerih o porabi sredstev
proračunske rezerve odloča občinski svet s posebnim odlo-
kom.

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpi-

še oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemi v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun za leto 2003
lahko zadolži do višine 10 mio tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Radeče, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic
20,000.000 tolarjev.

9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lah-

ko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine 10 mio tolarjev.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 03200-1/03-14
Radeče, dne 29. januarja 2003.

Župan
Občine Radeče

Franc Lipoglavšek l. r.
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547. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Glasbena šola Radeče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96 in 64/01) ter 18. člena statuta Občine Radeče (Ura-
dni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na
3. redni seji dne 29. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda Glasbena šola Radeče

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola

Radeče, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/97 in
99/02, se 11. člen spremeni tako, da glasi:

»Dejavnost zavoda je:
– 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 03200-1/03-15
Radeče, dne 29. januarja 2003.

Župan
Občina Radeče

Franc Lipoglavšek l. r.

ŠENTJUR

548. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za
leto 2003

Na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur (Uradni
list RS, št. 40/99 in 1/02) in 14. člena odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 13/98
in 71/98) je Občinski svet občine Šentjur na 2. seji dne
23. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
za leto 2003

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnih zemljišč za leto 2003 znaša:
1. Za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu tega odloka

po namembnosti razvrščena v skupine A, C in D: 0,165
SIT/m2/mesec.

2. Za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu tega odloka po
namembnosti razvrščena v skupino B: 0,138 SIT/m2/mesec.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

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

Št. 414-1/02-133
Šentjur, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine  Šentjur
Štefan Tisel l. r.

TIŠINA

549. Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin planov Občine Tišina

Na podlagi 171. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02) in na podlagi 16. člena statuta
Občine Tišina je Občinski svet občine Tišina na 2. seji dne
17. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin planov Občine Tišina

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ti-
šina (Uradni list RS, št. 93/99), ki so bile sprejete na podla-
gi planskih dokumentov bivše Občine Murska Sobota (Dol-
goročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta
1986 do leta 2000 – Uradne objave, št. 24/86 in 10/90,
ter srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od
leta 1986–1990 – Uradne objave, št. 24/86 in 7/87).

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo

namenske rabe na območju Občine Tišina zaradi gradnje
stanovanjskih, poslovnih in obrtnih objektov, širitev rekrea-
cijskih con in pokopališč, sanacije gramoznic in zaradi ažu-
riranja mej naselij in ostalih poselitvenih območij. Spremem-
be kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna
zemljišča in kmetijska zemljišča z dvonamensko rabo ter
ostale spremembe so opisane v posebni tabeli, ki je podana
v obrazložitvi.

3. člen
(Dolgoročni plan)

Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne
objave, št. 24/86), in sicer poglavje 4.11. Komunalna de-
javnost, kjer se doda besedilo:

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih naprav
bodo v Občini Tišina zgradili več čistilnih naprav, kjer se
bodo čistile komunalne odpadne vode iz vseh obmurskih
naselij v Občini Tišina.

4. člen
V poglavju 6.1.1. Omrežje naselij se na koncu doda:
Med naselja z določeno centralno funkcijo in vplivnim

gravitacijskim območjem se uvršča tudi osrednji del naselij
Tišina in Tropovci, kjer je sedež Občine Tišina.
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5. člen
V poglavju 6.1.2. Vodnogospodarske ureditve se do-

da:
Širitev območij za gradnjo in druge ureditve je možna

ob upoštevanju odmikov od potokov vsaj 10 m in od visoko-
vodnega nasipa vsaj 50 m.

6. člen
V poglavju 6.2.1. Območja kmetijskih zemljišč se za

drugim odstavkom doda:
Površine kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo

se zmanjšajo zaradi spremembe v stavbna zemljišča. Spre-
membe so razvidne iz Tabele posegov, ki je sestavni del
Obrazložitve in iz grafičnih prilog.

Na območju kmetijskih zemljišč in gozdov bodo izje-
moma možni tudi posegi za gradnjo ali postavitev kmetijskih
objektov ali objektov, ki dopolnjujejo kmetijsko dejavnost ter
gradnjo infrastrukturnih objektov, s katerimi se ne spremeni
namenska raba površin (vodovod, kanalizacija, plin, elektri-
ka, sistemi zvez). Prav tako so dopustne vse vodnogospo-
darske ureditve, s katerimi se revitalizira in na okolju prija-
zen način sanira in uredi osnovna odvodnja in druge
spremembe, povzročene z naravnimi nesrečami.

7. člen
V poglavju 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkori-

ščanje rudnin se na koncu doda:
Zaradi sanacije je predvidena dodatna eksploatacija

gramoznice v k.o. Sodišinci na skupni velikosti 1,6 ha.
Površina sedanjih kmetijskih zemljišč v velikosti 4200 m2 se
po eksploataciji sanira v kmetijska zemljišča.

8. člen
Dopolni se poglavje 6.2.5. Območja varovanja narav-

ne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja z besedi-
lom: Občina Tišina bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru
upoštevala smernice iz inventarja najpomembnejše naravne
dediščine na svojem območju na podlagi podrobnejših stro-
kovnih podlag. Najpomembnejše območje naravne dedišči-
ne je Regijski park Mura, ki zavzema območje znotraj viso-
kovodnega nasipa ob Muri.

Poleg že zavarovanih območij in objektov kulturne de-
diščine bo Občina Tišina upoštevala tudi območja in objekte
kulturne dediščine iz zbirnega registra KD.

9. člen
Na koncu poglavja 6.2.7. Poselitvene površine zunaj

ureditvenih območij naselij se doda:
V Občini Tišina je za nadaljnji razvoj športno-rekreacij-

ske dejavnosti predvidena ureditev opuščene gramoznice
na Petanjcih (Zaton) in rekreacijske cone v Borejcih.

10. člen
V poglavju 6.4. Načini nadaljnjega urejanja območij s

PIA se za odstavkom ureditveni in zazidalni načrti doda:
– centralni del naselij Tišina in Tropovci.

11. člen
(Srednjeročni plan)

Dopolni se srednjeročni družbeni plan Občine Murska
Sobota za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/86),
in sicer se v poglavju 8.2. Komunalna infrastruktura doda:

Predvidena je gradnja čistilnih naprav v Petanjcih in
Murskih Črncih za čiščenje komunalnih odplak iz nižinskih
naselij v Občini Tišina.

12. člen
V poglavju 11.1.1. Zazidalni in ureditveni načrti se

doda:
– centralni del naselij Tišina in Tropovci.

13. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednje-

ročnega plana Občine Tišina zaradi vrisa predvidenih spre-
memb namenske rabe in ažuriranja posegov, in sicer:

– karte v merilu 1:25000 Namenska raba površin
Zasnova kmetijstva in gozdarstva
Zasnova prometnega omrežja
Zasnova varstva naravne in kulturne
dediščine
Zasnova vodnega gospodarstva
Usmeritve za načine urejanja

– karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
z oznakami Radgona 6, 7, 8, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29,
37, 38 in 39.

14. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-

goročnega in srednjeročnega plana Občine Tišina pričnejo
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-5/03-2
Tišina, dne 20. januarja 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

550. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Tišina

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) – odločb US
(Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96 in 59/99) je Občinski svet občine Tišina na
2. redni seji dne 17. 1. 2003 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Tišina

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Tišina (Uradni

list RS, št. 23/99 in 47/01) se v besedilu 22. člena v
zadnjem odstavku na koncu besedila črta beseda “KS” in
se doda novo besedilo, ki glasi: “odbora vaških skupnosti”.

2. člen
Za tretjo alineo 59. člena se vrine nova alinea, ki glasi:

“odbor vaških skupnosti” in na koncu se doda še ena nova
alinea, ki glasi: “komisija za romska vprašanja”.

3. člen
Doda se nov 63. člen, ki glasi:
“Odbor vaških skupnosti ima trinajst članov, ki ga se-

stavljajo predsedniki vaški odborov, ti pa izmed sebe imenu-
jejo predsednika odbora.
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Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-
tev iz pristojnosti občine na področju vaških zadev, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svo-
je mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor vaških skupnosti lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti
na svojem področju dela.”

Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

4. člen
Doda se nov 67. člen, ki glasi:
“Komisija za romska vprašanja ima pet članov. Predse-

dnik komisije je član občinskega sveta, predstavnik romske
skupnosti.

Komisija na svojih sejah obravnava romsko problemati-
ko, predvsem glede sociale, prostorskih zadev in ostala
romska vprašanja.

Komisija oblikuje svoje mnenje in pripravi predloge in
stališča v skladu z veljavnimi predpisi, statutom občine in
drugimi akti in občinskimi odloki.”

Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega

sveta občine Tišina začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-3/03
Tišina, dne 20. januarja 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

551. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih
aktov s prostorskimi sestavinami planov
Občine Tišina

Na podlagi 137. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na
2. seji dne 17. 1. 2003 sprejel

O D L O K
o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s

prostorskimi sestavinami planov Občine Tišina

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve prostorskih

izvedbenih aktov na območju Občine Tišina zaradi uskladi-
tve ureditvenih meja naselij in razpršene gradnje s spre-
membami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
območje Občine Tišina – v nadaljnjem besedilu: planski
akti).

2. člen
Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega

odloka se spremenijo meje območij vseh naselij in zaselkov
v Občini Tišina, ki se urejajo z odlokom o sprejetju prostor-
skih ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska
Sobota (Uradne objave, št. 23/91).

3. člen
Sestavni del odloka so dopolnjene grafične priloge v

merilu 1:2500 s prikazi ureditvenih območij naselij ter pre-
gledna karta v merilu 1:25000.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 032-5/03
Tišina, dne 20. januarja 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

552. Spremembe in dopolnitve tarifnega dela k
odloku o komunalnih taksah v Občini Tišina

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in
Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekr-
ških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 16. člena
statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in
77/02) je Občinski svet občine Tišina na 2. redni seji dne
17. 1. 2003 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
tarifnega dela k odloku o komunalnih taksah

v Občini Tišina

1. člen
V tarifnem delu odloka o komunalnih taksah v Občini

Tišina (Uradni list RS, št. 108/01) se spremeni 1. točka pod
tarifno številko 4 tako, da glasi:

»1. Če so trajnega značaja – letno glede na velikost:

Točk Točk
enostransko dvostransko

– do 0,5 m2 1000 1800
– od 0,51 m2 do 1,0 m2 2000 3600
– od 1,1 m2 do 2,0 m2 3000 5400
– od 2,1 m2 do 3,0 m2 4000 7200
– od 3,1 m2 do 4,0 m2 5000 9000
– itd. za vsak nadaljnji m2 (od 0,1 do 1,0 m2) pa se za

enostranski reklamni objekt doda 1000 točk, za dvostran-
skega pa se število točk, ki velja za enostranski pomnoži
z 1,8.

– t.i. JUMBO panoji 10000 18000

in besedilo prvega stavka točke d) nadomesti z besedi-
lom, ki glasi:

»d) za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvez-
na označba firme, na zgradbi firme ali na zemljišču, kjer je
sedež firme. Za firme, ki so registrirane na območju Občine
Tišina, pa še en taksni predmet izven zemljišča, kjer je
sedež firme.«
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2. člen
Te spremembe in dopolnitve tarifnega dela odloka o

komunalnih taksah začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od
1. 1. 2003 dalje.

Št. 032-7/03
Tišina, dne 20. januarja 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

553. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in
okolice z mrliško vežo za leto 2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine
Tišina na 2. redni seji dne 17. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice

z mrliško vežo za leto 2003

I
Stroški vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško

vežo za leto 2003 (brez DDV) znašajo:
– za enojni grob (širine od 61 do 120 cm)

2.577,33 SIT,
– za dvojni grob (širine od 121 do 240 cm)

4.484,55 SIT,
– za otroški grob (širine do 60 cm) 1.804,13 SIT,
– za trojni grob in grobnico (širine nad 241 cm)

5.927,85 SIT.

II
Na osnovno ceno se prišteje davek na dodano vred-

nost.

III
Stroški vzdrževanja se poravnajo po položnicah v en-

kratnem znesku za tekoče leto.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 032-6/03
Tišina, dne 20. januarja 2002.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

554. Sklep o vrednosti točke za odmero
komunalnih taks za leto 2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) in 3. člena odloka o
komunalnih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št.
108/01) je Občinski svet občine Tišina na 2. redni seji dne
17. 1. 2003 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero komunalnih taks

za leto 2003

I
Vrednost točke za odmero komunalnih taks za leto

2003 znaša v Občini Tišina 10 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem

svetu občine Tišina, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 032-7/03-2
Tišina, dne 20. januarja 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

555. Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) in 15. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
RS, št. 113/00) je Občinski svet občine Tišina na 1. izredni
seji, dne 27. 12. 2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina znaša za
leto 2003 0,7 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 032-26/02
Tišina, dne 30. decembra 2002.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

VIDEM

556. Spremembe statuta Občine Videm

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) in 16.
člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99,
117/00) je Občinski svet občine Videm na 2. redni seji z
dne 21. 1. 2003 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Občine Videm
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1. člen
V statutu Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99) se v

12. členu za prvim odstavkom črta pika in doda: oziroma tako, kot
je določeno z zakonom ali s tem statutom.

2. člen
Črta se prvi in drugi odstavek 25. člena in se nadomesti z

novim, ki se glasi:
Občinski svet ima lahko stalne ali občasne odbore in komisi-

je kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so lahko:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za okolje in prostor,
– statutarno-pravna komisija,
– komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
V tretjem odstavku se številka 5 nadomesti z številko 6.

3. člen
V 26. členu se v prvem odstavku črta prvi stavek in se

nadomesti z novim, ki se glasi:
Člane odborov in komisij iz prve, druge, tretje in četrte aline-

e prvega odstavka 25. člena imenuje občinski svet izmed svojih
članov, v ostalih odborih in komisijah pa so lahko tudi zunanji
strokovnjaki.

4. člen
V 34. členu se za besedo občina črta beseda dva in nado-

mesti z besedo enega, in se beseda podžupana v celotnem bese-
dilu statuta spremeni v ustrezen sklon podžupan(ja).

5. člen
V 59. členu se v petem odstavku črta beseda podžupana.

6. člen
V 63. členu se v šestem odstavku doda beseda proračuna

občine.
Črtajo se osmi, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.

7. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi

v Uradnem listu RS.

Št. 03/154
Videm, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Videm

Friderik Bračič l. r.

557. Spremembe poslovnika občinskega sveta

Na podlagi 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS,
št. 18/99, 117/00) je Občinski svet občine Videm na 2. redni seji
z dne 21. 1. 2003 sprejel

S P R E M E M B E  P O S L O V N I K A
občinskega sveta

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Videm se besedilo

59. člena črta in se doda novo besedilo, ki se glasi:
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s sta-

tutom občine so lahko naslednji odbori in komisije:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za okolje in prostor,
– statutarno-pravna komisija,
– komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

2. člen
Črta se celotno besedilo 60. člena in se nadomesti z novim,

ki se glasi:

7.1 Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti ima šest članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz

pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb
družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v spre-
jem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stali-
šče s predlogom odločitve.

Obravnavano je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predloži županu, predse-
dujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.

Ostale naloge odbora so lahko:
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kulturo,

športom in rekreacijo,
– obravnava vprašanja v zvezi z socialno dejavnostjo občine,
– daje mnenja v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov,
– vodi in koordinira občinske prireditve in usklajuje progra-

me društev na območju občine,
– druge naloge po sklepu občinskega sveta.

3. člen
Črta se celotno besedilo 61. člena in se nadomesti z novim,

ki se glasi:

7.2 Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz

pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodar-
stva in obrti, gostinstva in turizma), kmetijstva in gospodarskih
javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, obliku-
je o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlo-
gom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predloži županu, predse-
dujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo ter gospodarske javne
službe lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Ostale naloge odbora so lahko:
– predlaganje ukrepov za vzpodbujanje razvoja gospodar-

stva, kmetijstva in turizma,
– daje mnenja k posameznim projektom za področje malega

gospodarstva, kmetijstva in turizma,
– usmerja pospeševanje gospodarstva, kmetijstva in turizma

in daje mnenja k porabi sredstev za tovrstne namene,
– pripravlja politiko regionalnega razvojnega programa in

vključitev gospodarskih panog vanj.

4. člen
Črta se celotno besedilo 62. člena in se nadomesti z novim,

ki se glasi:

7.3 Odbor za okolje in prostor

Odbor za okolje in prostor ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz

pristojnosti občine na področju varstva okolja, planiranja, gospo-
darjenja s prostorom, operativnega načrtovanja, izgradnje in vzdr-
ževanje objektov infrastrukture občine, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
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Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predloži županu, predse-
dujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za infrastrukturo lahko predlaga občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela. Ostale naloge odbora so lahko:

– pripravlja politiko prostorskega razvoja občine,
– obravnava prostorske plane občine,
– skupaj z predstavniki KS pripravlja razvojne programe s

področja komunalne infrastrukture in ekologije,
– daje mnenje k predlogom o kategorizaciji občinskih cest,
– daje predloge in mnenja glede vodooskrbe, kanalizacije,
– urejanje meja s sosednjimi občinami.

5. člen
Črta se celotno besedilo 63. člena in se nadomesti z novim,

ki se glasi:

7.4 Statutarno-pravna komisija

Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima pet članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika ob-

činskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov
in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti
obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine
ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spre-
membe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega
sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali času seje, če tako
zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna komisi-
ja razlaga poslovnik občinskega sveta.

6. člen
Črta se celotno besedilo 64. člena in se nadomesti z novim,

ki se glasi:

7.5 Komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada ima tri
člane.

Komisija obravnava predvsem področje požarne varnosti in
gasilstva. Naloge komisije so predvsem:

– zbira in usmerja sredstva požarnega sklada,
– pripravlja finančne načrte na področju preventive,
– skrbi za namensko porabo sredstev,
– druge naloge po sklepu občinskega sveta.

7. člen
V 71. členu se črta v prvem odstavku v prvem stavku: in

največ polovico članov izmed drugih občanov, če ta poslovnik ne
določa drugače, in se nadomesti z novim, ki se glasi: oziroma tako
kot določa statut občine.

Črta se drugi odstavek 71. člena in se nadomesti z novim, ki
se glasi: Predsednika odbora imenuje odbor izmed svojih članov
sveta.

8. člen
Črta se celotno besedilo 65., 66., 67. in 68. člena.

9. člen
V 69. členu se beseda poslanskih nadomesti z besedo svet-

niških.

10. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 03/156
Videm, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Videm

Friderik Bračič l. r.

558. Spremembe pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih orga-
nih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91/1-I in 4/93) ter 4. in
11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih orga-
nih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in
36/96), 34.a člena in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/5, 26/97, 10/98 in 74/98)
ter na podlagi 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št.
18/99, 117/00) je Občinski svet občine Videm na 2. redni seji z
dne 21. 1. 2003 sprejel

S P R E M E M B E  P R A V I L N I K A
o plačah občinskih fukcionarjev

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev se črta celotno

besedilo 8. člena.

2. člen
Črta se prvi odstavek 9. člena in se nadomesti z novim, ki se

glasi:
Članom občinskega sveta za opravljanje funkcije pripada

plačilo v obliki sejnine od bruto plače župana povečan za funkcij-
ski dodatek, in sicer:

V tretji alinei se številka 29% nadomesti z številko 25%. V
četrti alinei se številka 12% nadomesti z številko 16%.

3. člen
Črta se 12. člen in se nadomesti z novim, ki se glasi:
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občin-

skega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinske-
ga sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo
na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno kole-
darsko leto.

Sejnina za posamezno sejo znaša 2,5% županove plače.

4. člen
Doda se 12.a člen, ki se glasi:
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravi-

co do nagrade v višini največ 6% za predsednika oziroma 4%
plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti letno niti mesečno
preseči najvišjega možnega zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izpla-

čujejo na podlagi pogodbe o delu. Sklenjene za posamezno kole-
darsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki ga vodi
občinska uprava.

5. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 03/157
Videm, dne 23. januarja 2003.

Župan
Občine Videm

Friderik Bračič l. r.
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VLADA

559. Uredba o koncesiji za rabo reke Save za
proizvodnjo električne energije v
hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in
HE Medvode

Na podlagi četrtega odstavka 199. člena zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo

električne energije v hidroelektrarnah HE Moste,
HE Mavčiče in HE Medvode

1. člen
Ta uredba določa območje vodnega dobra reke Save,

na katerem se podeli koncesija za proizvodnjo električne
energije na odsekih hidroelektrarn HE Moste, HE Mavčiče
in HE Medvode.

S to uredbo so določeni tudi pogoji za izvajanje konce-
sije, čas trajanja koncesije ter višina plačila za koncesijo, ki
je sorazmerna trajanju vodne pravice, podeljene s koncesijo
na podlagi te uredbe.

2. člen
Koncesionar lahko rabi reko Savo na odsekih hidro-

elektrarn HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode izključno
za proizvodnjo električne energije.

Obratovalni režim hidroelektrarn HE Moste, HE Mavči-
če in HE Medvode je določen v uporabnih dovoljenjih hidro-
elektrarn. Koncesionar mora zagotavljati obratovalni režim
hidroelektrarn, ki optimalno izkorišča potencialno energijo
reke Save ob upoštevanju zahtev varstva okolja.

3. člen
Koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne ener-

gije reke Save na odsekih hidroelektrarn HE Moste, HE
Mavčiče in HE Medvode se podeli za 50 let.

Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan dokončno-
sti odločbe o podelitvi koncesije.

4. člen
Območje, na katero se nanaša koncesija, je območje

vodnega telesa reke Save za:
– hidroelektrarno HE Moste od kote zgornje vode na

524,75 m n.m. do kote spodnje vode na 454,30 m n.m.,
– hidroelektrarno HE Mavčiče od kote zgornje vode na

346,00 m n.m. do kote spodnje vode na 328,50 m n.m.,
– hidroelektrarno HE Medvode od kote zgornje vode

na 328,50 m n.m. do kote spodnje vode na 307,30 m n.m.
ter območja vseh objektov in naprav posamezne nave-

dene hidroelektrarne na reki Savi, ki so s prostorskimi iz-
vedbenimi načrti določena kot vplivna območja hidroelek-
trarn.

Kota zgornje vode je najvišja kota gladine vode pri
srednjem letnem pretoku reke Save, izmerjena pri nazivni
zajezitvi posamezne hidroelektrarne iz prejšnjega odstavka,
in kota spodnje vode je najnižja kota gladine vode pri sred-
njem letnem pretoku reke Save, izmerjena pri nazivni spod-
nji vodi te hidroelektrarne.

Celotna potencialna energija vodnih teles reke Save na
odsekih hidroelektrarn HE Moste, HE Mavčiče in HE Med-
vode po tej uredbi je:

– za hidroelektrarno HE Moste 82,3 GWh na leto ob
povprečnem pretoku 13,6 m3/s v profilu te hidroelektrarne,

– za hidroelektrarno HE Mavčiče 96,5 GWh na leto ob
povprečnem pretoku 64,2 m3/s v profilu te hidroelektrarne in

– za hidroelektrarno HE Medvode 118,6 GWh na leto ob
povprečnem pretoku 65,1 m3/s v profilu te hidroelektrarne.

5. člen
Koncesionar in koncedent uredita s koncesijsko po-

godbo način odplačnega prehoda neamortiziranih objektov
in naprav energetskih ureditev, zgrajenih za namen izvajanja
koncesije, v brezhibnem stanju ter prostih vseh bremen v
last koncedenta po prenehanju koncesijskega razmerja.

6. člen
Koncesionar mora:
– zavarovati zemljišča, objekte, naprave in druge do-

brine pred škodljivimi posledicami delovanja hidroelektrarn,
– omogočiti splošno rabo vode na območju koncesije,
– ohranjati biološko raznovrstnost in varstvo habitatov

ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgo-
ročno stabilno,

– ohranjati naravno vrednoto v največji možni meri, če
je ta na območju koncesije, in

– zagotavljati varstvo prebivalcev in njihovega premo-
ženja, če so le-ti ogroženi zaradi posledic rabe vode.

Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v koncesijski pogodbi.

7. člen
Koncedent ima pravico določiti pogoje proizvodnje ob

izjemnih ekoloških razmerah v skladu z zakonom.

8. člen
Medsebojna razmerja med koncesionarjem in konce-

dentom se uredijo s koncesijsko pogodbo v pisni obliki, ki
mora imeti vse, z zakonom določene sestavine.

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene Vla-
da Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije poobla-
šča ministra, pristojnega za okolje, da podpiše koncesijsko
pogodbo.

Vlada Republike Slovenije upošteva pri sklepanju po-
godbe mnenje lokalnih skupnosti na območjih, kjer je kon-
cesija podeljena.

9. člen
Koncesija se podeli brez javnega razpisa osebi, ki ima

pravico upravljati hidroelektrarne HE Moste, HE Mavčiče in
HE Medvode na podlagi pravnomočnih uporabnih dovo-
ljenj.

Koncesionarja iz prejšnjega odstavka določi Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

10. člen
Za rabo reke Save, ki je predmet te koncesije, plačuje

koncesionar letni znesek najmanj v višini 7% od prodajne
vrednosti proizvedene električne energije. Višina plačila za
koncesijo in metodologija za izračun prodajne vrednosti pro-
izvedene električne energije se določa v tarifnem delu kon-
cesijske pogodbe.

Plačilo za koncesijo se obračunava in plačuje meseč-
no. Za koncesijo se začne plačevati z dnem dokončnosti
odločbe iz prejšnjega člena.
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Prihodki iz prejšnjih odstavkov so vir proračuna Repu-
blike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih so
elektrarne.

Plačilo za koncesijo se med Republiko Slovenijo in
občino razdeli v razmerju 40: 60 v korist občin.

Podrobneje se na podlagi meril iz prejšnjega odstavka
delitveno razmerje plačila za koncesijo, ki gre v proračun
občin, določi v koncesijski pogodbi.

11. člen
Koncesionar plačuje vse stroške v zvezi s koncesijo, ki

je podeljena na podlagi te uredbe.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo inšpektorji,

pristojni za vode.

13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 329-01/2001-5
Ljubljana, dne 6. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

560. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi,
sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za
strukturno politiko

Na podlagi 15. člena zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99 in 52/02) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah sklepa o ustanovitvi, sestavi,
organizaciji in nalogah Sveta za strukturno

politiko

1. člen
V sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah

Sveta za strukturno politiko (Uradni list RS, št. 59/00 in
17/01) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

“Svet sestavljajo stalni člani sveta:
– minister, pristojen za regionalni razvoj;
– minister, pristojen za gospodarstvo;
– minister, pristojen za okolje, prostor in energijo;
– minister, pristojen za delo, družino in socialne zade-

ve;
– minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano;
– minister, pristojen za promet;
– minister, pristojen za finance;
– minister, pristojen za šolstvo, znanost in šport;
– minister, pristojen za evropske zadeve;
– minister, pristojen za kulturo;
– minister, pristojen za informacijsko družbo;
– minister, pristojen za zdravje.“.

2. člen
4.a člen se spremeni tako, da se glasi:

“Svet sestavljajo ministri kot stalni člani sveta, v prime-
ru njihove odsotnosti ali zadržanosti jih po pooblastilu nado-
meščajo državni sekretarji.“.

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Svet vodi minister, pristojen za regionalni razvoj, ki je

predsednik sveta. Predsednik je za delo sveta odgovoren
predsedniku vlade in vladi.“.

4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Administrativno in strokovno podporo svetu zagotavlja

Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in
regionalni razvoj.“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 023-33/2002-2
Ljubljana, dne 6. februarja 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
561. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-

izobraževalnega dela

Na podlagi 20. in 20.a člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 23/96, 64/01 in 108/02) izdaja minister za šol-
stvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa postopek in nosilce, pristojne za
posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela:

– z novimi javnoveljavnimi programi, ki na novo opre-
deljujejo pravice in obveznosti (v nadaljnjem besedilu: novi
programi), otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov vi-
šjih šol ali odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci izo-
braževanja),

– z novimi elementi izobraževalnih programov, ki s si-
stemskega oziroma vsebinskega vidika spreminjajo obstoje-
či javnoveljavni program in s tem posegajo v pravice in
obveznosti učencev kot jih veljavni dokumenti določajo (v
nadaljnjem besedilu: novi programski elementi) in

– z novimi rešitvami na izvedbeni ravni, tj. novostmi, ki
s sistemskega oziroma vsebinskega vidika ne posegajo v
javnoveljavni program oziroma pravice udeležencev izobra-
ževanja (v nadaljnjem besedilu: novosti).

Posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela sestavlja-
jo postopki uvajanja, spremljanja in evalvacije novih progra-
mov, novih programskih elementov in novosti.
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2. člen
(uvajanje, spremljanje in evalvacija)

Uvajanje novih programov, novih programskih elemen-
tov in novosti je postopek sistematične in načrtne priprave
pogojev za njihovo optimalno izvajanje.

Spremljanje novih programov, novih programskih ele-
mentov in novosti je postopek sistematičnega zbiranja infor-
macij o njihovem uresničevanju z namenom sprotnega reše-
vanja vprašanj neposredno v pedagoški praksi.

Evalvacija novih programov, novih programskih ele-
mentov in novosti je postopek, ki na osnovi zbranih podat-
kov:

– presoja o kakovosti novih vzgojno-izobraževalnih in
administrativnih nalog,

– ovrednoti, kolikšne in kakšne spremembe nastajajo
z njihovim uvajanjem,

– omogoči oblikovanje presoje o tem, kako izboljšati
način njihovega izvajanja.

Javnost posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela se
zagotavlja z objavo poročil o uvajanju, spremljanju in evalva-
ciji novih programov, novih programskih elementov in novo-
sti v okvir objav ministrstva, pristojnega za šolstvo (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo), potem ko jih sprejme pristojni
strokovni svet.

3. člen
(Svet za evalvacijo)

Za evalvacijo novih programov in novih programskih
elementov ter za strokovno podporo pri evalvaciji novosti
minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: mini-
ster) na podlagi 20.a člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 64/01 in 108/02) imenuje Svet za evalvacijo kot
posebno strokovno posvetovalno telo.

V Svet za evalvacijo se poleg predsednika imenujejo
člani, ki pokrivajo naslednja ključna področja: predšolsko
vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, vzgojo in izobraževa-
nje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s po-
sebnimi potrebami, osnovno glasbeno izobraževanje, nižje
in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in te-
hniško izobraževanje, srednje splošno izobraževanje, višje
strokovno izobraževanje, vzgojo in izobraževanje v domovih
za učence in dijake v dijaških domovih in izobraževanje
odraslih, pedagogiko in didaktiko, metodologijo in upravno
povezavo z ministrstvom.

Svet za evalvacijo opravlja naslednje naloge:
– koordinira spremljanje novih javnoveljavnih progra-

mov (pregled metodologije, pregled poročil, sodelovanje z
javnimi zavodi pri zasnovi spremljanja in pripravi poročil);

– na podlagi izhodišč za evalvacijo natančneje oprede-
ljuje strategije in potek evalvacije (nosilci, pristojnosti) ter
terminske plane;

– identificira temeljna evalvacijska vprašanja, pripravlja
predloge razpisa evalvacijskih študij, pripravlja predloge iz-
bora evalvacijskih študij;

– spremlja potek evalvacijskih študij in sodeluje z nosil-
ci evalvacijskih študij;

– pripravlja poročila za strokovne svete in ministrstvo o
evalvaciji;

– sodeluje z javnimi zavodi, inštituti in univerzama na
področju spremljanja in evalvacije;

– predstavlja evalvacijo strokovni javnosti;
– daje mnenja o spremljanju strokovnim svetom in mi-

nistrstvu;
– opravlja druge naloge, povezane s spremljanjem in

evalvacijo.
Strokovno in administrativno podporo za delovanje Sve-

ta za evalvacijo izvaja Urad Republike Slovenije za šolstvo.
Svet za evalvacijo pripravlja letna poročila o svojem

delovanju in je dolžan z njimi seznaniti pristojne strokovne
svete in ministra.

4. člen
(predlagatelji)

Nove programe in nove programske elemente lahko
predlagajo pristojni strokovni sveti, Zavod Republike Slove-
nije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izo-
braževanje in Andragoški center Republike Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: pristojni javni zavodi), visokošolski zavodi
in raziskovalne organizacije in druge strokovne institucije.

Novosti lahko predlagajo vrtci, šole, zavodi za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
domovi za učence, dijaški domovi in organizacije za izobra-
ževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: vrtci oziroma šole),
pristojni javni zavod, pristojni strokovni sveti, strokovne insti-
tucije, visokošolski zavodi in raziskovalne organizacije.

5. člen
(sprejem novih programov in novih programskih

elementov)
Pred sprejemom novih programov in novih program-

skih elementov, s katerimi se posodablja vzgojno-izobraže-
valno delo, si mora minister pridobiti:

– predlog za uvedbo in potek poskusa oziroma načrte
uvajanja, spremljanja in evalvacije novih programov in novih
programskih elementov,

– analizo o utemeljenosti uvedbe predlaganih spre-
memb, ki jo izdela Urad Republike Slovenije za šolstvo,

– mnenje pristojnega strokovnega sveta.

6. člen
(določitev poskusa)

Nove programe in nove programske elemente se lahko
pred uvedbo preverja s poskusom. Nove programe in nove
programske elemente obveznega izobraževanja se pravilo-
ma preverja s poskusom.

Minister določi, ali se nove programe in nove elemente
izobraževalnih programov pred uvedbo preverja s posku-
som.

7. člen
(uvajanje, spremljanje in evalvacijo novih programov

ali novih programskih elementov)
Minister določi uvajanje, spremljanje in evalvacijo no-

vih programov ali novih programskih elementov. Ob tem
določi:

– nosilce in trajanje uvajanja, spremljanja in evalvacije,
– vrtec oziroma šolo, v kateri uvajanje in spremljanje

poteka, ali način izbiranja vrtca oziroma šole,
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– podatke, ki se jih sme zbirati in način zbiranja,
– začasno ureditev pravic otrok, učencev, vajencev,

dijakov in študentov višje šole ali odraslih,
– pravice otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov

višje šole ali odraslih ob izstopu ali ob prenehanju postop-
kov posodabljanja oziroma ob zaključku poskusa,

– roke, opredeljene s pravilnikom, v katerih morajo
nosilci pripraviti vmesna in končno poročilo o poteku uvaja-
nja in spremljanja in evalvacije,

– razpoložljiva finančna sredstva.

II. POSODABLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA Z NOVIMI PROGRAMI IN NOVIMI PROGRAMSKIMI

ELEMENTI

1. Uvajanje in spremljanje novih programov in novih
programskih elementov

8. člen
(uvajanje novih programov in novih programskih elementov)

Za strokovno podporo pri uvajanju novih programov in
novih programskih elementov je odgovoren pristojni javni
zavod. Naloge javnega zavoda v okviru uvajanja so:

– izdelava načrta uvajanja,
– sodelovanje pri pripravi sprememb normativnih pod-

lag potrebnih za uvajanje,
– priprava strokovnih podlag za delo šolskih projektnih

skupin,
– priprava načrta in sodelovanje pri izvajanju programa

usposabljanja pedagoških delavcev,
– priprava poročila za strokovni svet in ministrstvo o

poteku uvajanja,
– druge naloge po naročilu ministrstva.
Javni zavod je pri pripravi načrta uvajanja dolžan prido-

biti mnenje Sveta za evalvacijo, kot je opredeljeno v 3.
členu tega pravilnika.

Javni zavod je pred uvajanjem novih programov ali no-
vih programskih elementov dolžan načrt uvajanja skupaj z
mnenjem Sveta za evalvacijo predložiti pristojnemu strokov-
nemu svetu in ministru.

Javni zavod je dolžan pripraviti letno poročilo o uvaja-
nju in ga skupaj z mnenjem Sveta za evalvacijo najkasneje
do konca šolskega leta predložiti pristojnemu strokovnemu
svetu in ministru.

9. člen
(spremljanje novih programov in novih programskih

elementov)
Za spremljanje novih programov in novih programskih

elementov je odgovoren pristojni javni zavod. Naloge v okvi-
ru spremljanja so:

– priprava načrta spremljanja,
– svetovanje in pomoč pri reševanju konkretnih vpra-

šanj, ki se pojavljajo v zvezi z uvajanjem novih programskih
elementov in novih programov,

– priprava letnih poročil z ugotovitvami in predlogi po-
trebnih sprotnih sprememb pri uvajanju za strokovni svet in
ministra,

– oblikovanje pobud za usposabljanje pedagoških de-
lavcev in dajanje predlogov za spremembe,

– druge naloge po naročilu ministrstva.
Javni zavod lahko za načrtovanje in izvedbo spremlja-

nja pooblasti neodvisne strokovnjake, ki niso v njem zapo-
sleni.

Javni zavod je pri pripravi načrta spremljanja in poroči-
la o spremljanju dolžan pridobiti mnenje Sveta za evalvacijo,
kot je opredeljeno v 3. členu tega pravilnika.

Javni zavod je pred uvajanjem novih programov ali no-
vih programskih elementov dolžan načrt spremljanja skupaj
z mnenjem Sveta za evalvacijo predložiti pristojnemu stro-
kovnemu svetu in ministru.

Javni zavod je dolžan pripraviti letno poročilo o sprem-
ljanju in ga skupaj z mnenjem Sveta za evalvacijo predložiti
pristojnemu strokovnemu svetu in ministru najkasneje do
konca novembra za preteklo šolsko leto.

2. Evalvacija novih programov in novih programskih
elementov

2.1. Evalvacija novih programov in novih programskih
elementov, ki se jih preverja s poskusom

10. člen
(evalvacija s poskusom)

Evalvacija novih programov in novih programskih ele-
mentov, ki se jih preverja s poskusom, poteka v okviru
evalvacijskih študij in na način, ki je določen z izhodišči za
evalvacijo kurikularne prenove vzgoje in izobraževanja v Re-
publiki Sloveniji, ki jih sprejme Svet za evalvacijo.

Nosilci evalvacijskih študij so raziskovalci, ki izpol-
njujejo pogoje za odgovorne nosilce razvojno raziskoval-
nih projektov. Za evalvacijo novih programov in novih pro-
gramskih elementov, ki se jih preverja s poskusom, je
pristojen Svet za evalvacijo. Naloge v okviru evalvacije s
poskusom so:

– priprava načrta evalvacije novega programa oziroma
novega programskega elementa,

– priprava predloga evalvacijskih tematik za javni razpis,
– priprava predloga izbora evalvacijskih študij,
– priprava poročila o evalvaciji ugotovitvami in predlogi,
– druge naloge.
Evalvacijske študije izbere minister na podlagi javnega

razpisa in predloga izbora, ki ju oba pripravi Svet za evalva-
cijo.

Javnost razvojno-raziskovalne dejavnosti na področju
evalvacije posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela se
zagotavlja z objavo končnih poročil o evalvacijskih študijah
na spletnih straneh ministrstva.

2.1.1. Postopek za uvedbo poskusa

11. člen
(predlog za uvedbo in potek poskusa)

Predlog za uvedbo in potek poskusa je treba predlo-
žiti ministru najkasneje štiri mesece pred začetkom šol-
skega leta, v katerem se začne izvajati. Predlog mora
vsebovati:
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– odgovornega nosilca in člane projektne skupine,

– utemeljitev uvedbe poskusa (analiza stanja in razlogi
za uvedbo),

– trajanje in časovni potek poskusa,

– načrt uvajanja, metodološki načrt spremljanja in eval-
vacije,

– podatke, ki se jih sme zbirati in način njihovega zbi-
ranja,

– vrtec oziroma šolo kjer bo poskus potekal, ali način
izbiranja vrtca oziroma šole,

– predvideno število otrok, učencev, vajencev, dijakov,
študentov višje šole ali odraslih, vključenih v poskus, ter
njihove pravice ob izstopu ali prenehanju poskusa,

– predlog začasne ureditve pravic otrok, učencev, va-
jencev, dijakov in študentov višje šole ali odraslih (ocenjeva-
nje znanja, normativi, standardi, šolski red in podobno) ter

– predvideno število strokovnih delavcev vključenih v
poskus,

– potrebne materialne pogoje, ki bremenijo javna fi-
nančna sredstva.

12. člen
(seznanitev udeležencev poskusa in njihovih staršev)

Pred pridobivanjem soglasij za uvedbo poskusa je vr-
tec oziroma šola dolžna udeleženca poskusa in starše sez-
naniti s cilji, načrtovanim potekom poskusa ter pravicami in
dolžnostmi udeležencev.

13. člen
(soglasja)

Pred uvedbo poskusa je treba dokumentaciji priložiti:

– soglasje ravnatelja vrtca oziroma šole oziroma direk-
torja organizacije za izobraževanje odraslih, v kateri bo po-
skus potekal,

– soglasje staršev otrok, učencev, vajencev in dijakov
oziroma soglasje študentov višjih šol ali odraslih, vpisanih v
oddelke, v katerih bo poskus potekal.

Otroci staršev, študenti višjih šol oziroma odrasli, ki ne
dajo soglasja, morajo imeti možnost predšolske vzgoje ozi-
roma izobraževanja v drugem oddelku.

2.1.2. Poročila o poskusu

14. člen
(obvezne prvine poročila o spremljanju)

Poročila o spremljanju novih programov in novih pro-
gramskih elementov, ki se jih preverja s poskusom – letna in
vmesna, če jih načrt predvideva ali minister naroči – morajo
vsebovati vse prvine, predvidene z načrtom spremljanja od
tega obvezno:

– podatke o tem, koliko in kateri vrtci oziroma šole so
vključeni v poskus,

– podatke o številu otrok, učencev, vajencev, dijakov,
študentov višje šole ali odraslih, vključenih v poskus,

– predstavitev zbranih podatkov in njihovo analizo, v
skladu z metodologijo zbiranja in obdelave podatkov,

– poročilo o doseganju ciljev spremljanja,

– predloge za morebitne spremembe pri uvajanju no-
vih programov ali novih programskih elementov in

– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.

15. člen
(obvezne prvine poročila o evalvaciji)

Poročila o evalvaciji novih programov in novih program-
skih elementov, ki se jih preverja s poskusom, so pripravlje-
na na osnovi evalvacijskih študij in poročil o uvajanju in
spremljanju, morajo vsebovati vse prvine, predvidene z na-
črtom evalvacije od tega obvezno:

– poročilo o doseženih ciljih poskusa,
– predstavitev zbranih podatkov in njihovo analizo,
– evalvacijo poskusno uvedenega novega programa ali

programskega elementa,
– predloge za morebitne spremembe v zvezi z novim

programom ali novim programskim elementom, ki je bil pred-
met evalvacije,

– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.

2.1.3. Prenehanje poskusa

16. člen
(prenehanje poskusa)

Če poskus ugotovi, da bi bilo poskus potrebno ali
smiselno prekiniti, nosilec spremljanja ali nosilec evalvacije
naslovi na pristojni strokovni svet ustrezen predlog. Če tak-
šen predlog naslovi na pristojni strokovni svet nosilec sprem-
ljanja, mora k predlogu priložiti še mnenje Sveta za evalva-
cijo.

Pred sprejemom odločitve o prenehanju poskusa, si
minister pridobi mnenje ustreznega strokovnega sveta.

Minister z odredbo o prenehanju uvajanja novosti ali
programa določi obveznosti vrtca oziroma šole, v kateri uva-
janje novosti ali programa poteka, ter pravice in obveznosti
otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole ozi-
roma odraslih.

17. člen
(izstop iz poskusa)

Posamezni otrok, učenec, vajenec, dijak, študent višje
šole oziroma odrasli lahko izstopi iz oddelka, v katerem se
uvajajo novosti ali program s poskusom. Z izstopom otroka,
učenca, vajenca in dijaka morajo soglašati njegovi starši.

Kadar se uvaja program, veljajo ob izstopu določbe
zakona, ki urejajo prestop v drugo šolo oziroma vrtec, če z
odredbo o uvedbi programa ni drugače določeno.

2.2. Evalvacija novih programov in novih programskih
elementov brez poskusa

18. člen
(evalvacija brez poskusa)

Izvedbo evalvacije brez poskusa zagotavlja pristojni javni
zavod. Naloge v okviru te izvedbe so:

– izdelava metodološkega načrta za izvedbo evalvaci-
je,

– zbiranje in obdelava podatkov v skladu z metodolo-
škim načrtom,
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– analiza in interpretacija obdelanih podatkov ter
predlog ukrepov,

– druge naloge.

Pred uvedbo novih programov ali novih programskih
elementov, ki se jih ne preverja s poskusom, mora biti meto-
dološki načrt za izvedbo evalvacije usklajen in sprejet na
Svetu za evalvacijo.

Javni zavod je dolžan s sprejetim metodološkim načr-
tom seznaniti pristojni strokovni svet in ministrstvo.

Svet za evalvacijo lahko predlaga ministru, da se nov
program ali novi programski elementi evalvirajo na način, po
katerem poteka evalvacija s poskusom.

19. člen
(obvezne prvine poročila o izvedbi evalvacije brez poskusa)

Poročilo o izvedbi evalvacije novih programov in novih
programskih elementov, ki se jih ne preverjajo s poskusom,
mora vsebovati najmanj naslednje prvine:

– podatke o tem, koliko in kateri vrtci oziroma šole so
vključene v evalvacijo,

– podatke o številu vključenih otrok, učencev, vajen-
cev, dijakov, študentov višje šole ali odraslih,

– zbrane podatke in njihovo analizo, v skladu z meto-
dološkim načrtom evalvacije,

– predloge za morebitne spremembe v zvezi z novim
programom ali novim programskim elementom,

– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.

20. člen
(poročilo o evalvaciji brez poskusa)

Pristojni javni zavod je dolžan posredovati poročilo o
izvedbi evalvacije Svetu za evalvacijo najkasneje do konca
novembra za preteklo šolsko leto.

Svet za evalvacijo lahko za pripravo poročila o evalvaci-
ji imenuje delovno skupino neodvisnih strokovnjakov.

Svet za evalvacijo je dolžan posredovati poročilo o
izvedbi evalvacije skupaj s svojim mnenjem k poročilu in
predlogom ukrepov za pristojni strokovni svet in ministra, in
sicer najkasneje do konca januarja za preteklo šolsko leto.

III. POSODABLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA Z NOVOSTMI

1. Uvajanje, spremljanje in evalvacija novosti

21. člen
(uvajanje in spremljanje novosti)

Za uvajanje in spremljanje novosti je odgovoren pristoj-
ni javni zavod. Naloge v okviru uvajanja in spremljanja novo-
sti so:

– določitev obveznih elementov za prijavo predloga no-
vosti,

– priprava mnenja o predlogu novosti, z vidika sistem-
skega oziroma vsebinskega poseganja v javnoveljavni pro-
gram in s tem v vzgojno-izobraževalne pravice in obveznosti
učencev,

– priprava mnenja o predlogu novosti z vidika metodo-
loškega načrta in ciljev,

– priprava predloga izbora novosti,

– obveščanje predlagatelja o izboru predlagane novosti,

– sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za delo
šolske projektne skupine in sprejem odločitve o sodelova-
nju v šolski projektni skupini,

Pred začetkom uvajanja novosti pripravi pristojni javni
zavod predlog izbora novosti in ga predloži Uradu Republike
Slovenije za šolstvo v potrditev.

Predlagatelj mora biti o izboru svojega predloga obve-
ščen najkasneje tri mesece pred začetkom šolskega leta, v
katerem se začne uvajati.

22. člen
(evalvacija novosti)

Za evalvacijo novosti je odgovoren pristojni javni za-
vod, ki v procesih uvajanja, spremljanja in evalvacije novosti
pridobi podatke, na osnovi katerih novost evalvira. Naloge v
okviru evalvacije novosti so:

– sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za evalva-
cijo novosti,

– priprava skupnega letnega poročila o uvajanju,
spremljanju in evalvaciji novosti na osnovi poročil izvajalcev
vključno s predlogom ukrepov za strokovni svet in ministra,

– druge naloge, povezane z evalvacijo novosti.

Javni zavod je pri pripravi sumarnega poročila o evalva-
ciji novosti, v skladu s 3. členom tega pravilnika, dolžan
pridobiti mnenje Sveta za evalvacijo.

S sumarnim letnim poročilom o evalvaciji novosti in
mnenjem Sveta za evalvacijo je javni zavod dolžan seznaniti
strokovne svete in ministrstvo, in sicer najkasneje do konca
oktobra za preteklo šolsko leto.

IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s
poskusom (Uradni list RS, št. 110/00).

24. člen
Poskusi, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega pravil-

nika, se morajo najkasneje v šestih mesecih prilagoditi do-
ločbam tega pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-03-10/2003
Ljubljana, dne 3. februarja 2003.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo, znanost in šport
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562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o ravnanju z odpadki

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96, 9/99 – odl. US, zakon o ohranjanju narave – 56/99,
zakon o javnih skladih – 22/00) izdaja minister za okolje,
prostor in energijo

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

ravnanju z odpadki

1. člen
V pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.

84/98, 45/00 in 20/01) se besedilo 23. člen spremeni
tako, da se glasi:

“Povzročitelj odpadkov, pri katerem v posameznem ko-
ledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj
10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora
ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o
nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko
leto, ki vsebuje podatke o:

– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični
številki povzročitelja,

– vrsti in količini odpadkov, nastalih v preteklem kole-
darskem letu in odpadkov na zalogi,

– vrsti in količini začasno skladiščenih odpadkov,
– vrsti in količini odpadkov, ki so bili interno predelani,

ponovno uporabljeni ali odstranjeni,
– načinu interne predelave ali odstranjevanja lastnih

opdadkov,
– vrsti in količini odpadkov, oddanih zbiralcem, prede-

lovalcem ali odstranjevalcem na območju Slovenije, in
– vrsti in količini odpadkov, oddanih v tujino (izvoz).
Poročilo iz prejšnjega odstavka povzročitelj dostavi na

obrazcu, katerega vsebina je razvidna iz priloge 7, ki je
sestavni del tega pravilnika.“.

2. člen
V 26. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Zbiralec iz prvega odstavka tega člena mora mini-

strstvu najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto
dostaviti poročilo o zbranih odpadkih in o ravnanju z njimi, ki
vsebuje podatke o:

– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični
številki zbiralca,

– vrsti in količini odpadkov, zbranih ali prevzetih v Slo-
veniji ali iz tujine,

– vrsti in količini zbranih ali prevzetih odpadkov, ki se
začasno skladiščijo,

– vrsti in količini odpadkov, oddanih predelovalcem,
odstranjevalcem ali drugim zbiralcem na območju Slovenije,
in

– vrsti in količini odpadkov, oddanih v tujino (izvoz).“
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se

glasi:
“Poročilo iz prejšnjega odstavka zbiralec dostavi na

obrazcu, katerega vsebina je razvidna iz priloge 8, ki je
sestavni del tega pravilnika.“.

3. člen
V 29. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka

tega člena gospodarski  družbi ali samostojnemu podjetniku
posamezniku, ki sam odstranjuje samo svoje odpadke ali
predeluje samo svoje nevarne odpadke, za pridobitev dovo-
ljenja iz 27. člena tega pravilnika ni treba biti registriran za
dejavnost iz prve alinee prvega odstavka tega člena.“.

4. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predelovalec, ki predeluje odpadke drugih imetnikov,

in odstranjevalec morata ministrstvu najkasneje do 31. mar-
ca za preteklo koledarsko leto dostaviti poročilo o prevzetih
odpadkih drugih imetnikov in njihovi predelavi ali odstranje-
vanju, ki vsebuje podatke o:

– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični
številki predelovalca ali odstranjevalca,

– vrsti in količini odpadkov drugih imetnikov, prevzetih
v preteklem koledarskem letu v Sloveniji ali iz tujine,

– vrsti in količini začasno skladiščenih prevzetih od-
padkov in

– vrsti in količini v preteklem koledarskem letu predela-
nih ali odstranjenih odpadkov glede na način predelave ali
odstranjevanja.

“Poročilo iz prejšnjega odstavka predelovalec ali od-
stranjevalec dostavi na obrazcu, katerega vsebina je razvi-
dna iz priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika.“.

5. člen
V prilogi 1 v Klasifikacijskem seznamu odpadkov se:
– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka

“06 08 02 odpadki, ki vsebujejo klorosilane“ nadomestita z
besedilom “06 08 02* odpadki, ki vsebujejo nevarne siliko-
ne“,

– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka
“07 02 16* odpadki, ki vsebujejo silikone“ nadomestita z
besedilom “07 02 16* odpadki, ki vsebujejo nevarne siliko-
ne in 07 02 17 odpadki, ki vsebujejo silikone in niso zajeti v
07 02 16*“

– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka
“08 03 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in uporabi
tiskarskih črnil“ nadomestita z besedilom “08 03 Odpadki
pri pridobivanju, pripravi, dobavi in uporabi tiskarskih barv“,

– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka
“09 01 13* vodne odpadne raztopine, ki nastanejo pri iz-
boljšanju srebra na kraju dejavnosti in niso zajeti v 09 01 06“
nadomestita z besedilom “09 01 13* odpadne vodne razto-
pine, ki nastanejo pri izločevanju srebra na kraju dejavnosti
in niso zajete v 09 01 06“,

– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka “11
ANORGANSKI, KOVINE VSEBUJOČI ODPADKI IZ OBDE-
LAVE IN POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN HIDROMETA-
LURGIJE BARVNIH KOVIN“ nadomestita z besedilom “11
ODPADKI IZ KEMIČNE OBDELAVE POVRŠIN, POVRŠIN-
SKE ZAŠČITE KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV TER IZ
HIDROMETALURGIJE BARVNIH KOVIN“,

– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka
“11 01 Tekoči odpadki in mulji1) iz obdelave in površinske
zaščite kovin (npr. galvaniziranja, cinkanja, luženja, dekapi-
ranja, fosfatiranja, alkalnega razmaščevanja)“ nadomestita z
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besedilom “11 01 Odpadki iz kemične obdelave površin ter
površinske zaščite kovin in drugih materialov“,

– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka
“11 05 Odpadki iz procesov galvaniziranja“ nadomestita z
besedilom “Odpadki iz vročega galvaniziranja“,

– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka
“17 06 05 gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest“ nadome-
stita z besedilom “17 06 05* gradbeni materiali, ki vsebuje-
jo azbest“, in

– klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka
“19 08 09* masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje
olja in vode, ki vsebuje jedilna olja in masti“ nadomestita z
besedilom “19 08 09 masti in oljne mešanice iz naprav za
ločevanje olja in vode, ki vsebuje le jedilna olja in masti“.

6. člen
Prilogi 4 in 5 se nadomestita s prilogama 4 in 5, ki sta

sestavni del tega pravilnika.

7. člen
Priloga 7 se nadomesti s prilogo 7, ki je sestavni del

tega pravilnika.

8. člen
Dodata se prilogi 8 in 9, ki sta sestavni del tega pravil-

nika.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-11-4/01
Ljubljana, dne 31. januarja 2003.

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač

PRILOGA 4

POSTOPKI PREDELAVE

R1 Uporaba načeloma kot gorivo ali drugače za pridobi-
vanje energije

R2 Pridobivanje topil / regeneracija
R3 Recikliranje / pridobivanje organskih snovi, ki se ne

uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali z
drugimi procesi biološkega preoblikovanja

R4 Recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin
R5 Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih

materialov
R6 Regeneracija kislin ali baz
R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje

onesnaževanja

R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev
R9 Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe

olja
R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko

izboljšanje
R11 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerimkoli

postopkom naštetim pod R1 – R10
R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerimkoli

postopkom, naštetim pod R1 – R11
R13 Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov,

naštetih pod R1 – R12 (razen začasnega skladišče-
nja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)

PRILOGA 5

POSTOPKI ODSTRANJEVANJA

D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)
D2 Obdelava v zemlji (na primer biorazgradnja tekočih

odpadkov ali gošč v zemlji ipd.)
D3 Globinsko injiciranje (npr. injiciranje odpadkov s črpal-

kami v vrtine, solne jaške ali naravno dana odlagališča
ipd.)

D4 Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov ali
v jame, ribnike ali lagune ipd.)

D5 Posebej prirejeno odlagališče (npr. odlaganje v posa-
mezne obložene celice s pokrovom, ločene med se-
boj in od okolja ipd.)

D6 Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane
D7 Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na

morsko dno
D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej Prilogi,

pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se
odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 –
D12;

D9 Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v
tej Prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali me-
šanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, našte-
tih pod D1 – D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinaci-
ja, ipd.)

D10 Sežiganje na kopnem
D11 Sežiganje na morju
D12 Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik

ipd.)
D13 Spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od po-

stopkov, naštetih pod D1 – D12
D14 Ponovno pakiranje pred izvajanjem enega od postop-

kov, naštetih pod D1 – D13
D15 Skladiščenje do enega od postopkov, naštetih pod D1

– D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na
mestu nastanka odpadkov)
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563. Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi
s transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami

Na podlagi šestega odstavka 6. člena in petega od-
stavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi

spongiformnimi encefalopatijami

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik ureja preventivne ukrepe v zvezi s transmi-

sivnimi spongiformnimi encefalopatijami (v nadaljnjem bese-
dilu: TSE), ki se nanašajo na živalska tkiva s specifičnim
tveganjem ter na krmljenje, dajanje v promet in promet s
predelanimi in nepredelanimi živalskimi beljakovinami za pre-
hrano živali, namenjenih proizvodnji živil.

II. ŽIVALSKA TKIVA S SPECIFIČNIM TVEGANJEM

2. člen
Po zakolu je treba v registriranih klavnicah odstraniti in

neškodljivo uničiti naslednja živalska tkiva s specifičnim tve-
ganjem (v nadaljnjem besedilu: SRM):

– pri govedu vseh starosti: črevesje od dvanajstnika do
zadnjika, vključno z mezenterijem, in vidno limfatično tkivo;

– pri govedu, starejšem od 12 mesecev: lobanjo,
vključno z možgani in očmi, hrbtenjačo, vranico, priželjc in
celo hrbtenico, razen repnih vretenc, transverzalnih podalj-
škov ledvenih in prsnih vretenc ter križničnih kril, vendar
vključujoč dorzalne ganglije;

– pri ovcah in kozah, starejših od 12 mesecev, oziro-
ma od takrat, ko izraste prvi stalni sekalec: celo glavo, vidne
bezgavke in hrbtenjačo;

– pri ovcah in kozah vseh starosti: vranico.

3. člen
Ne glede na prejšnji člen se lahko odstrani hrbtenica

ter z glave odkostijo žvečilne mišice in odstrani jezik tudi v
registriranem obratu za razkosavanje mesa, ki ima za to
posebno odobritev VURS, skladno s predpisom, ki ureja
pogoje za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega
izvora

V primerih iz prejšnjega odstavka morata nosilca dejav-
nosti registrirane klavnice in registriranega obrata za razko-
savanje mesa o oddanem in prejetem materialu ter o nadalj-
njem postopanju z njim voditi natančno evidenco.

4. člen
Pri zakolu živali iz prve in druge alinee 2. člena tega

pravilnika mora biti zagotovljena sledljivost mesa in izdelkov
do končnega porabnika v skladu s predpisom, ki ureja oz-
načevanje govejega mesa, kar ugotovi uradni veterinar v
klavnici.

Če sledljivost iz prejšnjega odstavka ni zagotovljena, je
treba poleg SRM iz 2. člena tega pravilnika pri govedu
dodatno odstraniti celo glavo živali, razen jezika.

5. člen
Na etiketi, s katero so v skladu s predpisom, ki ureja

označevanje govejega mesa, označeni trupi ali deli trupov živa-

li, pri katerih odstranitev hrbtenice ni obvezna, mora biti dobro
vidna modra črta, razen pri oddaji končnemu porabniku.

6. člen
Pred presojo zdravstvene ustreznosti govejega mesa

več kot 24 mesecev starih goved, namenjenih prehrani lju-
di, je treba po zakolu opraviti testiranje glede goveje spongi-
formne encefalopatije. Če test ni opravljen, se meso oceni
kot zdravstveno neustrezno za prehrano ljudi.

Nobenega dela trupa klavnih živali, za katere je po
zakolu obvezno testiranje glede TSE, se do prejema nega-
tivnega rezultata preiskav ne sme oceniti kot zdravstveno
ustrezno za prehrano ljudi oziroma nanj ni dovoljeno name-
stiti oznak zdravstvene ustreznosti. Preiskave na TSE opravi
Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI).

7. člen
Pri živalih, za katere je po zakolu obvezno testiranje

glede TSE, je do prejema rezultata preiskave treba zadržati
celo glavo z možgani.

Mehanično izkoščevanje mesa govedi, ovc in koz je
prepovedano.

Pri omamljanju goved je prepovedana uporaba šibke.

8. člen
Na klavnih linijah za goveda mora biti zagotovljeno lo-

čeno mesto za odstranjevanje hrbtenjače, zabojniki za zbi-
ranje hrbtenjač pa morajo biti primerno oddaljeni od drugih
zabojnikov, v katerih se shranjujejo užitni deli živali, tako da
ni možna navzkrižna kontaminacija. Zabojniki za zbiranje
hrbtenjač morajo biti označeni z napisom “SRM”.

SRM je v klavnicah treba zbirati v posebne zabojnike,
ki morajo biti trajno označeni z napisom “SRM”, vidnim z
vseh strani zabojnika. Zbrano vsebino je treba preliti s termo
stabilnim kontrastnim barvilom.

9. člen
SRM je treba uničiti s sežigom ali sosežigom.

III. PREDELANE IN NEPREDELANE ŽIVALSKE
BELJAKOVINE

10. člen
Predelane živalske beljakovine so:
– kostna moka, ki vsebuje tkiva sesalcev;
– mesna moka, ki vsebuje tkiva sesalcev;
– mesno-kostna moka, ki vsebuje tkiva sesalcev;
– krvna moka;
– sušena plazma in drugi krvni proizvodi;
– hidrolizirane beljakovine živalskega izvora;
– roževinska moka;
– perna moka in moka iz odpadnih tkiv perutnine (dro-

bovine);
– suhi ocvirki iz obratov za predelavo odpadkov;
– ribja moka;
– dikalcijev fosfat;
– želatina;
– vsi proizvodi, vključujoč krmne mešanice, premikse, in

krmne dodatke, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine.

11. člen
Prepovedano je krmljenje:
– prežvekovalcev s predelanimi in nepredelanimi žival-

skimi beljakovinami;
– živali, namenjenih proizvodnji živil, s predelanimi ži-

valskimi beljakovinami;
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– katerih koli živali iz vrst sesalcev s predelanimi belja-
kovinami, pridobljenimi iz živali iz vrst sesalcev; ta prepoved
ne velja za hranjenje hišnih živali in za proizvodnjo hrane za
hišne živali;

– prežvekovalcev s topljeno maščobo, pridobljeno iz
živali vseh vrst prežvekovalcev.

12. člen
Prepovedano je dajanje v promet in promet s predela-

nimi živalskimi beljakovinami, ki so namenjene za krmljenje
živali za proizvodnjo hrane.

13. člen
Ne glede na določbe 11. in 12. člena tega pravilnika

prepovedi krmljenja, dajanja v promet in prometa ne veljajo
za:

– ribjo moko za prehrano živali, razen prežvekovalcev,
če so izpolnjeni pogoji iz priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika;

– dikalcijev fosfat (brez sledi beljakovin ali maščob),
pod pogojem, da ni pridobljen iz tkiv prežvekovalcev in ni
namenjen za prehrano prežvekovalcev, če so izpolnjeni po-
goji iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;

– hidrolizirane beljakovine za prehrano živali, razen pre-
žvekovalcev, če so izpolnjeni pogoji iz priloge 3, ki je se-
stavni del tega pravilnika;

– želatino, ki ni pridobljena iz tkiv prežvekovalcev in je
namenjena za zaščito (prevleko) dodatkov v proizvodnji krmil;

– mleko in mlečne izdelke ter jajca in jajčne izdelke;
– suho plazmo in druge krvne proizvode, pod pogo-

jem, da suha plazma in proizvodi niso pridobljeni iz krvi
prežvekovalcev in niso namenjeni za hranjenje prežvekoval-
cev.

Ne glede na določbe 12. člena tega pravilnika prepo-
ved izvoza ne velja za perno moko in moko iz odpadnih tkiv
perutnine, če so izpolnjeni predpisani pogoji in zahteve dr-
žave uvoznice.

14. člen
Krmne mešanice, ki vsebujejo predelane živalske be-

ljakovine, z izjemo ribje moke, dikalcijevega fosfata in hidro-
liziranih beljakovin, se lahko proizvajajo samo v obratih, ki
proizvajajo hrano izključno za hišne živali.

Če krmne mešanice za hišne živali vsebujejo od prede-
lanih živalskih beljakovin samo ribjo moko, dikalcijev fosfat
in hidrolizirane beljakovine, se take mešanice lahko proizva-
jajo tudi v obratih, ki proizvajajo krmne mešanice za živali,
namenjene proizvodnji hrane, razen za prežvekovalce.

15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati odredba o

preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami (Uradni list RS, št. 48/02).

III. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-749-/2002
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga 1

RIBJA MOKA

1. Ribja moka lahko izvira le iz obratov, ki so namenjeni
izključno proizvodnji ribje moke in so za tovrstno proizvod-
njo registrirani pri VURS.

Ribja moka se mora brez vmesnega skladiščenja pre-
peljati iz obrata za proizvodnjo ribje moke v mešalnico krmil
oziroma na kmetijsko gospodarstvo, ki ima dovoljenje za
uporabo in skladiščenje ribje moke. Proizvajalec je dolžan
voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji podatki: ime
in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež kupca ter
količina prodane ribje moke. Pred oddajo v promet mora biti
vsaka pošiljka ribje moke testirana na prisotnost živalskih
beljakovin, ki izvirajo od sesalcev.

2. Vsaka pošiljka ribje moke mora biti na mejnem pre-
hodu pred uvozom testirana na prisotnost živalskih beljako-
vin, ki izvirajo od sesalcev.

Po prestopu državne meje se mora ribjo moko brez
vmesnega skladiščenja prepeljati direktno v mešalnico krmil
oziroma na kmetijsko gospodarstvo, ki ima dovoljenje za
uporabo in skladiščenje ribje moke. Uvoznik je dolžan voditi
evidenco, iz katere so razvidni naslednji podatki: ime in
priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež kupca in
količina prodane ribje moke.

3. Ne glede na določbe 1. in 2. točke te priloge se
ribja moka lahko vmesno skladišči, vendar le v za ta namen
pri VURS registriranih skladiščih.

4. Prevoz ribje moke in drugih tovorov v istem prevoz-
nem sredstvu ni dovoljen, razen če je ribja moka fizično
povsem ločena od drugih tovorov (zabojnik, drug vagon in
podobno). Če so transportna sredstva namenjena le prilož-
nostnemu prevozu ribje moke, jih je treba pred in po upora-
bi natančno očistiti in pregledati.

5. Proizvodnja krmnih mešanic, ki vsebujejo ribjo mo-
ko, je dovoljena le v obratih, ki so za to registrirani pri
VURS. V teh obratih ni dovoljena proizvodnja krme za pre-
žvekovalce, razen če:

– proizvajalec zagotovi popolnoma ločen transport in
skladiščenje surovin za izdelavo krmnih mešanic za prežve-
kovalce;

– proizvajalec zagotovi popolnoma ločene proizvodne
linije, skladiščenje in pakiranje krmnih mešanic za prežve-
kovalce;

– proizvajalec vodi podrobne evidence o nakupu in
načinu uporabe ter o prodaji krmnih mešanic, ki vsebujejo
ribjo moko in

– izvajajo redne teste na prisotnost predelanih žival-
skih beljakovin v krmnih mešanicah namenjenih za prežve-
kovalce.

6. Deklaracija krmnih mešanic, ki vsebujejo ribjo mo-
ko, mora vsebovati napis: “VSEBUJE RIBJO MOKO – PRE-
POVEDANO ZA KRMLJENJE PREŽVEKOVALCEV”.

7. Cisterne za prevoz krmil v razsutem stanju morajo
biti pred in po uporabi za prevoz krmnih mešanic, ki vsebu-
jejo ribjo moko, natančno očiščena. Sočasen prevoz krm-
nih mešanic z in brez ribje moke ni dovoljen.

8. Ribja moka in krmne mešanice z ribjo moko se
lahko uporabljajo in skladiščijo na kmetijskih gospodarstvih
le v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za uporabo in
skladiščenje ribje moke in krmnih mešanic z ribjo moko na
kmetijskih gospodarstvih.
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Priloga 2

DIKALCIJEV FOSFAT

1. Dikalcijev fosfat lahko izvira le iz obratov, ki so za
tovrstno proizvodnjo registrirani pri VURS.

2. Dikalcijev fosfat, pridobljen iz razmaščenih kosti, mora:
– izvirati iz kosti živali, ki so bile po zakolu pregledane

in ocenjene kot ustrezne za prehrano ljudi;
– biti pridobljen po postopku, ki zagotavlja da se vsa

kostna masa fino zdrobi, razmasti z vročo vodo in obdela z
razredčeno klorovodikovo kislino (pri minimalni koncentraci-
ji 4% in pH  <1.5) v časovnem razdobju vsaj dveh dni, čemur
sledi obdelava pridobljene fosforne raztopine z apnom, kar
povzroči oborino dikalcijevega fosfata pri pH 4 do 7, ki se
na koncu suši z zrakom z vhodno temperaturo 65–325
stopinj Celzija in izhodno temperaturo 30 do 65 stopinj
celzija ali po drugem enakovrednem postopku.

3. Proizvodnja krmnih mešanic, ki vsebujejo dikalcijev
fosfat, je dovoljena le v obratih, ki so za to dejavnost registri-
rani pri VURS. V teh obratih ni dovoljena proizvodnja krme
za prežvekovalce, razen če:

– proizvajalec zagotovi popolnoma ločen transport in skla-
diščenje surovin za izdelavo krmnih mešanic za prežvekovalce;

– proizvajalec zagotovi popolnoma ločene proizvodne
linije, skladiščenje in pakiranje krmnih mešanic namenjenih
za prežvekovalce;

– proizvajalec vodi podrobne evidence o nakupu in
načinu uporabe ter o prodaji krmnih mešanic, ki vsebujejo
dikalcijev fosfat in

– izvajajo redne teste na prisotnost predelanih živalskih
beljakovin v krmnih mešanicah namenjenih za prežvekovalce.

4. Deklaracija krmnih mešanic, ki vsebujejo dikalcijev
fosfat, mora vsebovati napis: “VSEBUJE DIKALCIJEV FOSFAT
– PREPOVEDANO ZA KRMLJENJE PREŽVEKOVALCEV”.

5. Cisterne za prevoz krmil v razsutem stanju morajo
biti pred in po uporabi za prevoz krmnih mešanic, ki vsebu-
jejo dikalcijev fosfat, natančno očiščena. Sočasen prevoz
krmnih mešanic z in brez dikalcijevega fosfata ni dovoljen.

6. Dikalcijev fosfat in krmne mešanice z dikalcijevim
fosfatom se lahko uporabljajo in skladiščijo na kmetijskih
gospodarstvih le v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za
uporabo in skladiščenje dikalcijevega fosfata in krmnih me-
šanic z dikalcijevim fosfatom na kmetijskih gospodarstvih.

Priloga 3

HIDROLIZIRANE BELJAKOVINE

1. Hidrolizirane beljakovine, ki izvirajo iz rib, perja in
kož živali morajo biti proizvedene v obratih, ki izvajajo pro-
gram notranje kontrole (HACCP) in je za tovrstno proizvod-
njo registriran pri VURS. Po predelavi morajo biti proizvodi
vzorčeni in ugotovljena molekularna masa ne sme presegati
10.000 daltonov.

Poleg tega morajo hidrolizirane beljakovine, pridoblje-
ne iz kož živali, izvirati od trupov živali, ki so bile zaklane v
klavnici in katerih trupi so bili s pregledom pred in po zakolu
ocenjeni kot ustrezni za prehrano ljudi. Pridobljene morajo
biti s proizvodnim postopkom, ki zajema zmanjšanje konta-
minacije kož, prepariranje v razsolu, obdelavo z apnom in
intenzivnim pranjem, nakar sledi obdelava surovih kož pri
pH > 11 v času 3 ur pri temperaturi > 80 stopinj Celzija, nato
sledi toplotna obdelava pri >140 stopinj Celzija v času 30
minut pri tlaku večjem od 3,6 bara ali z drugim enakovre-
dnim postopkom, ki ga odobri VURS.

2. Proizvodnja krmnih mešanic, ki vsebujejo hidrolizi-
rane beljakovine, je dovoljena le v obratih, ki so za to re-

gistrirani pri VURS. V teh obratih proizvodnja krme za pre-
žvekovalce ni dovoljena, razen če:

– proizvajalec zagotovi popolnoma ločen transport in
skladiščenje surovin za izdelavo krmnih mešanic za prežve-
kovalce;

– proizvajalec zagotovi popolnoma ločene proizvodne
linije, skladiščenje in pakiranje krmnih mešanic namenjenih
za prežvekovalce;

– proizvajalec vodi podrobne evidence o nakupu in
načinu uporabe ter o prodaji krmnih mešanic, ki vsebujejo
hidrolizirane beljakovine in

– izvajajo redne teste na prisotnost predelanih žival-
skih beljakovin v krmnih mešanicah namenjenih za prežve-
kovalce.

3. Deklaracija krmnih mešanic, ki vsebujejo hidrolizira-
ne beljakovine, mora vsebovati napis: “VSEBUJE HIDROLI-
ZIRANE BELJAKOVINE – PREPOVEDANO ZA KRMLJE-
NJE PREŽVEKOVALCEV”.

4. Cisterne za prevoz krmil v razsutem stanju morajo
biti pred in po uporabi za prevoz krmnih mešanic, ki vsebu-
jejo hidrolizirane beljakovine, natančno očiščena. Sočasen
prevoz krmnih mešanic z in brez hidroliziranimi beljakovina-
mi ni dovoljen.

5. Hidrolozirane beljakovine in krmne mešanice s hi-
droliziranimi beljakovinami se lahko uporabljajo in skladišči-
jo na kmetijskih gospodarstvih le v skladu s predpisom, ki
ureja pogoje za uporabo in skladiščenje hidroliziranih belja-
kovin in krmnih mešanic s hidroliziranimi beljakovinami na
kmetijskih gospodarstvih.

564. Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje
ribje moke, dikalcijevega fosfata,
hidroliziranih beljakovin in njihovih krmnih
mešanic na kmetijskih gospodarstvih

Na podlagi petega odstavka 3. člena zakona o krmi
(Uradni list RS, št. 13/02) in petega odstavka 33. člena
zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št 33/01) minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje moke,
dikalcijevega fosfata, hidroliziranih beljakovin in

njihovih krmnih mešanic na kmetijskih
gospodarstvih

1. člen
Ta pravilnik določa preventivne ukrepe v zvezi s trans-

misivnimi spongiformnimi encefalopatijami glede uporabe in
skladiščenja ribje moke, dikalcijevega fosfata, hidroliziranih
beljakovin in njihovih krmnih mešanic na kmetijskih gospo-
darstvih.

2. člen
Na kmetijskih gospodarstvih, kjer se redijo izključno

prežvekovalci, sta uporaba in skladiščenje ribje moke, dikal-
cijevega fosfata, hidroliziranih beljakovin in njihovih krmnih
mešanic prepovedana.

3. člen
Na kmetijskih gospodarstvih, kjer se redijo prežveko-

valci in neprežvekovalci, sta uporaba in skladiščenje ribje
moke, dikalcijevega fosfata in hidroliziranih beljakovin dovo-
ljena v obliki krmnih mešanic za neprežvekovalce pod na-
slednjimi pogoji:
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– da se krmne mešanice uporabljajo izključno za po-
trebe lastne reje neprežvekovalcev,

– da so prežvekovalci in neprežvekovalci nastanjeni v
različnih objektih,

– da se prežvekovalci in neprežvekovalci ne krmijo pre-
ko skupnih naprav za doziranje krme,

– da je skladiščenje krmnih mešanic za prežvekovalce
in neprežvekovalce v ločenih skladiščnih prostorih, da ne
pride do zmotne zamenjave ali mešanja s krmili, namenjeni-
mi prežvekovalcem,

– da so krmne mešanice, ki vsebujejo ribjo moko, di-
kalcijev fosfat ali hidrolizirane beljakovine čitljivo označene z
oznako: »Vsebuje ribjo moko (dikalcijev fosfat) hidrolizirane
beljakovine – ni dovoljeno za krmljenje prežvekovalcev«,

– da se pri skladiščenju krmnih mešanic zagotovlja
osnovne higienske pogoje (zaščita pred glodalci, ptiči in
vremenskimi vplivi),

– da nosilec kmetijskega gospodarstva seznani družin-
ske člane in druge osebe, ki delajo na kmetijskem gospo-
darstvu, s posebnimi ukrepi, ki veljajo glede krmnih meša-
nic, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev fosfat ali hidrolizirane
beljakovine.

4. člen
Na kmetijskih gospodarstvih, kjer se ne redi prežveko-

valcev, sta uporaba in skladiščenje ribje moke, dikalcijeve-
ga fosfata in hidroliziranih beljakovin dovoljena v obliki posa-
mičnih krmil oziroma surovin za proizvodnjo krmnih mešanic
in v obliki krmnih mešanic pod naslednjimi pogoji:

– da se ribja moka, dikalcijev fosfat in hidrolizirane
beljakovine in njihove krmne mešanice uporabljajo izključno
za potrebe lastne reje neprežvekovalcev,

– da se pri proizvodnji in skladiščenju zagotovlja osnov-
ne higienske pogoje (zaščita pred glodalci, ptiči in vremen-
skimi vplivi),

– da se za pripravo krmnih mešanic uporablja lastno
napravo za pripravo krmnih mešanic (mešalnik),

– da se vodi evidenco o proizvajalcih, dobaviteljih, koli-
čini in datumu nabave ribje moke, dikalcijevega fosfata in
hidroliziranih beljakovin (surovine) ter o datumu in količinah
proizvedenih krmnih mešanic,

– da se vodi evidenco o postopkih mešanja in receptu-
rah,

– da se hrani evidence iz četrte in pete alinee tega
člena najmanj 3 leta.

5. člen
Kmetijska gospodarstva, ki redijo prežvekovalce in ne-

prežvekovalce, morajo pred začetkom uporabe in skladi-
ščenja krmnih mešanic, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev
fosfat ali hidrolizirane beljakovine, pridobiti dovoljenje ob-
močnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: VURS).

Kmetijska gospodarstva, ki ne redijo prežvekovalcev,
morajo pridobiti dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če upo-
rabljajo ali skladiščijo ribjo moko, dikalcijev fosfat ali hidroli-
zirane beljakovine v obliki posamičnih krmil oziroma kot
surovino za izdelavo krmnih mešanic.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno
za krmne mešanice, ki so v prometu deklarirane kot hrana
za hišne živali in se uporabljajo izključno za hranjenje hišnih
živali.

6. člen
Vlogo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka prejšnje-

ga člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na območ-
ni urad VURS na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del
tega pravilnika.

Vlogo za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka prej-
šnjega člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na ob-
močni urad VURS na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni
del tega pravilnika.

7. člen
Pred izdajo odločbe uradni veterinar za inšpekcijski

nadzor preveri izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika.

8. člen
Če uradni veterinar za inšpekcijski nadzor pri nadzoru

ugotovi, da kmetijsko gospodarstvo ne izvaja ukrepov iz
tega pravilnika, območni urad VURS dovoljenje odvzame.

Dovoljenje je mogoče ponovno pridobiti, če uradni ve-
terinar za inšpekcijski nadzor ugotovi, da kmetijsko gospo-
darstvo izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-652/2002
Ljubljana, dne 27. januarja 2003.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1
Kmetijsko gospodarstvo
_______________________________
Ime in priimek, MID

_______________________________
Naslov

_______________________________
Tel. št.

_______________________________
Št. registracije, če je kmetijsko gospodarstvo registrirano kot proizvajalec krmnih mešanic

_______________________________

MKGP
Veterinarska uprava Republike Slovenije
OBMOČNI URAD
_______________________________

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA
za nakup, uporabo in skladiščenje krmnih mešanic, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev fosfat ali hidrolizirane

beljakovine na kmetijskem gospodarstvu, ki redi
prežvekovalce in neprežvekovalce (mešani obrati)

Podpisani ________________________________ sem lastnik kmetijskega gospodarstva, ki redi prežvekovalce in neprežve-
kovalce. Za potrebe lastne reje neprežvekovalcev nameravam kupovati, uporabljati in skladiščiti krmne mešanice, ki
vsebujejo ribjo moko, dikalcijev fosfat ali hidrolizirane beljakovine.

Seznanjen sem, da je za prežvekovalce prepovedano uporabljati krmne mešanice, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev fosfat
ali hidrolizirane beljakovine. S to izjavo se zavezujem:

–  da se krmne mešanice uporabljajo izključno za potrebe lastne reje neprežvekovalcev,

–  da so prežvekovalci in neprežvekovalci nastanjeni v različnih objektih,

–  da se prežvekovalci in neprežvekovalci ne krmijo preko skupnih naprav za doziranje krme,

–  da je skladiščenje krmnih mešanic za prežvekovalce in neprežvekovalce v ločenih skladiščnih prostorih, da ne pride do
zmotne zamenjave ali mešanja s krmili, namenjenimi prežvekovalcem,

–  da so krmne mešanice, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev fosfat ali hidrolizirane beljakovine čitljivo označene z oznako:
»Vsebuje ribjo moko/dikalcijev fosfat /hidrolizirane beljakovine – ni dovoljeno za krmljenje prežvekovalcev«,

–  da se pri skladiščenju krmnih mešanic zagotovlja osnovne higienske pogoje (zaščita pred glodalci, ptiči in vremenskimi
vplivi),

–  da nosilec kmetijskega gospodarstva seznani družinske člane in druge osebe, ki delajo na kmetijskem gospodarstvu, s
posebnimi ukrepi, ki veljajo glede krmnih mešanic, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev fosfat ali hidrolizirane beljakovine.

Kraj Datum Podpis nosilca
kmetijskega gospodarstva

______________________________ ______________________________ ______________________________
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PRILOGA 2
Kmetijsko gospodarstvo

_______________________________
Ime in priimek, MID

_______________________________
Naslov

_______________________________
Tel. št.

_______________________________
Št. registracije, če je kmetijsko gospodarstvo registrirano kot proizvajalec krmnih mešanic

_______________________________

MKGP
Veterinarska uprava Republike Slovenije
OBMOČNI URAD
_______________________________

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA
za nakup, uporabo in skladiščenje ribje

moke/dikalcijevega fosfata /hidroliziranih beljakovin na kmetijskem gospodarstvu, ki ne redi
prežvekovalcev

Podpisani _______________________ nameravam kupovati, skladiščiti in mešati:

ribjo moko/dikalcijev fosfat /hidrolizirane beljakovine:

kot posamična krmila za pripravo krmnih mešanic za potrebe lastne reje neprežvekovalcev. Seznanjen sem, da je za
prežvekovalce prepovedano uporabljati krmne mešanice, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev fosfat ali hidrolizirane beljakovi-
ne.

Izjavljam, da na kmetijskem gospodarstvu ne redim prežvekovalcev in se zavezujem izpolnjevati naslednje pogoje:

– da bom proizvajal krmne mešanice izključno za potrebe lastne reje neprežvekovalcev,

–  da bom pri proizvodnji in skladiščenju krmnih mešanic zagotavljal osnovne higienske pogoje (zaščita pred glodalci, ptiči
in vremenskimi vplivi),

–  da bom uporabljal lastno napravo za pripravo krmnih mešanic (mešalnik),

–  da bom vodil evidenco o proizvajalcu, dobavitelju, količinah in datumu nabave ribje moke, dikalcijevega fosfata in
hidroliziranih beljakovin (surovine) ter o datumu in količinah krmnih mešanic,

–  da bom vodil evidenco o postopkih mešanja in recepturah,

–  da bom evidence hranil najmanj 3 leta.

Naprava za pripravo krmnih mešanic je naslednje vrste:

– znamka in proizvajalec mešalne naprave______________________________________

–  leto proizvodnje: ____________________________

–  tipska oznaka: ______________________________

Kraj Datum Podpis nosilca
kmetijskega gospodarstva

______________________________ ______________________________ ______________________________
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Namestnica direktorja Ksenija Mihovar Globokar – 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 2003
je 24.000 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 –
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DRŽAVNI ZBOR
516. Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP) 1789
517. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pri-

stopu Republike Slovenije k Evropski uniji (EU)
(OdEU) 1792

518. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pri-
stopu Republike Slovenije k Organizaciji Severno-
atlantske pogodbe (NATO) (OdNATO) 1793

519. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, po-
djetjih ali zavodih 1793

520. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 1793
521. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih

pravic 1794
522. Sklep o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za

telekomunikacije 1794
523. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju članov Sveta

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Re-
publiki Sloveniji 1794

VLADA
524. Uredba o taksi na obremenjevanje okolja zaradi na-

stajanja izrabljenih motornih vozil 1794
525. Uredba o načinu ustanovitve in delovanja odbora

uporabnikov letališča ter njegovih nalogah 1799
559. Uredba o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo

električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE
Mavčiče in HE Medvode 1921

526. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju Inšti-
tuta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni
zavod 1800

527. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o usta-
novitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za bi-
ologijo Ljubljana 1800

528. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov in
delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požar-
nega sklada 1801

560. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi, sestavi,
organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko 1922

MINISTRSTVA
529. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil gospo-

darskih družb in samostojnih podjetnikov posamez-
nikov, o načinu javne objave letnih poročil in o nači-
nu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi
letnih poročil 1802

530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in
preizkušeni državni notranji revizor 1803

561. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega
dela 1922

562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
ravnanju z odpadki 1927

563. Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisiv-
nimi spongiformnimi encefalopatijami 1938

564. Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje
moke, dikalcijevega fosfata, hidroliziranih beljakovin
in njihovih krmnih mešanic na kmetijskih gospodar-
stvih 1940

531. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini 1804

SODNI SVET
532. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje

sodnice 1895
533. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višje-

ga sodnika

534. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višje-
ga sodnika 1895

535. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto vi-
šje sodnice 1895

536. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice 1895

537. Sklep o objavi poziva sodnikom za vložitev kandidatur
za prosta mesta predsednikov oziroma pod-
predsednikov sodišč 1895

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

538. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja
po 55. členu zakona o gospodarskih družbah 1896

539. Kontni okvir za male samostojne podjetnike posa-
meznike 1898

540. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom 1509
541. Pravila delovanja ekonomsko-socialnega odbora na

področju poštnih in telekomunikacijskih storitev 1906

OBČINE
DOBRNA

542. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP
za skupno območje Dobrna (Vinska Gorica, Lokovi-
na, Dobrna, Pristova) 1907

KAMNIK
543. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode

za namene daljinskega ogrevanja 1907

KRŠKO
544. Razpis predčasnih volitev člana Občinskega sveta

občine Krško – pripadnika romske skupnosti 1908

POSTOJNA
545. Odlok o ustanovitvi Notranjsko-kraškega regionalne-

ga zavoda za turizem Postojna 1908

RADEČE
546. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2003 1913
547. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda Glasbena šola Radeče 1915

ŠENTJUR
548. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2003 1915

TIŠINA
549. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-

stavin planov Občine Tišina 1915
550. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega

sveta občine Tišina 1916
551. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s

prostorskimi sestavinami planov Občine Tišina 1917
552. Spremembe in dopolnitve tarifnega dela k odloku o

komunalnih taksah v Občini Tišina 1917
553. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z

mrliško vežo za leto 2003 1918
554. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks

za leto 2003 1918
555. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 1918

VIDEM
556. Spremembe statuta Občine Videm 1918
557. Spremembe poslovnika občinskega sveta 1919
558. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcio-

narjev 1920

VSEBINA
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