Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

56

Ljubljana, ponedeljek

e-pošta: info@uradni-list.si

24. 5. 2004

DRŽAVNI ZBOR
2650.

Sklep o imenovanju predsednika Računskega
sodišča Republike Slovenije

Cena 990 SIT

o imenovanju predsednika Računskega sodišča
Republike Slovenije
Za predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije se imenuje Igor Šoltes za dobo devet let od dneva, ko
nastopi funkcijo.
Št. 700-04/99-18/11
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 1280-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2651.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2652.

SKLEP
o izvolitvi kandidatke za sodnico Sodišča prve
stopnje v Luksemburgu
Za kandidatko za sodnico Sodišča prve stopnje v Luksemburgu se izvoli prof. dr. Verica Trstenjak.

Sklep o izvolitvi kandidatke za nacionalno
predstavnico v Eurojust

Na podlagi 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz
Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni
list RS, št. 64/01 in 59/02) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. maja 2004 sprejel

SKLEP
o izvolitvi kandidatke za nacionalno
predstavnico v Eurojust
Za kandidatko za nacionalno predstavnico v Eurojust se
izvoli Barbara Brezigar.
Št. 700-01/97-55/7
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 1312-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Sklep o izvolitvi kandidatke za sodnico
Sodišča prve stopnje v Luksemburgu

Na podlagi 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz
Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni
list RS, št. 64/01 in 59/02) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. maja 2004 sprejel

Leto XIV

Št. 700-01/97-55/8
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 1319-III

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 6. člena, tretjega
in četrtega odstavka 8. člena Zakona o računskem sodišču
(Uradni list RS, št. 11/01) in 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. maja 2004 sprejel

SKLEP

ISSN 1318-0576

2653.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000 – ZS-C,
26/01 – PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. maja 2004 sprejel
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SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andrejka Luznik, na sodniško mesto okrožne sodnice
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Št. 700-04/90-15/7
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 1308-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2654.

Sklep o imenovanju na sodniško mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000,
26/01 – PZ in 56/02 – ZJU) in tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98
in 48/01 in 67/02) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 19. maja 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega
sodnika na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije
Imenuje se:
mag. Rudi Štravs, na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-04/89-7/75
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 1309-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2655.

Sklep o razrešitvi članice in imenovanju
člana Nadzornega odbora Sklada Republike
Slovenije za sukcesijo

Na podlagi 5. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/93, 38/94, 40/97 in
Postavka
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Sredstva za poplačilo upnikov v SIT
–
nad 11,320.320
nad 56,601.600
nad 113,203.200
nad 566,016.000
nad 1.132,032.000

Uradni list Republike Slovenije
7/03 – odl. US) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. maja 2004 sprejel

SKLEP
o razrešitvi članice in imenovanju člana
Nadzornega odbora Sklada Republike Slovenije
za sukcesijo
V Nadzornem odboru Sklada Republike Slovenije za
sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/93, 38/94, 40/97 in 7/03
– odl. US)
se razreši:
članica:
Romana Logar
ter se imenuje:
za člana:
dr. Edo Pirkmajer.
Št. 412-01/93-9/5
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 1310-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

MINISTRSTVA
2656.

Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo
stečajnih upraviteljev in upraviteljev prisilne
poravnave

Na podlagi 19., 83. in prvega odstavka 182. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št.
67/93, 39/97 in 52/99) v zvezi s 14. členom Odredbe o merilih
za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem (Uradni list RS,
št. 16/02 in 18/02) izdaja ministrica za pravosodje

SKLEP
o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih
upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave
1. člen
Zneski v tabeli iz prvega odstavka 3. člena Odredbe o
merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem (Uradni
list RS, št. 16/02 in 18/02; v nadaljnjem besedilu: odredba)
se zaradi uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je
uradno ugotovljena v Republiki Sloveniji za leto 2003, spremenijo tako, da znašajo:

do 11,320.320
do 56,601.600
do 113,203.200
do 566,016.000
do 1.132,032.000
–

Nagrada v SIT
do 1,471.641
vendar ne manj kot 113.203
1,471.641+ 4% nad 11,320.320
3,282.892 + 3% nad 56,601.600
4,980.940 +2% nad 113,203.200
14,037.196 + 1% nad 566,016.000
19,697.356 + 0,5% nad 1.132,032.000
vendar največ 23,772.672

Uradni list Republike Slovenije
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2. člen
Zneski v tabeli iz prvega odstavka 10. člena odredbe se zaradi uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin iz prejšnjega
člena, spremenijo tako, da znašajo:
Postavka
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Višina bilančne vsote v SIT
–
do 5,660.160
nad 5,660.160
do 11,320.320
nad 11,320.320
do 56,601.600
nad 56,601.600
do 113,203.200
nad 113,203.200
do 566,016.000
nad 566,016.000
–

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-11-1/2004
Ljubljana, dne 5. maja 2004.
EVA 2004-2011-0030
Ministrica
za pravosodje
Zdenka Cerar l. r.

BANKA SLOVENIJE
2657.

Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o
določanju nadomestila za upravljanje depojev
bankovcev Banke Slovenije

Na podlagi petega odstavka 9. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02) izdaja Banka
Slovenije

SKLEP
o dopolnitvi in spremembi sklepa o določanju
nadomestila za upravljanje depojev bankovcev
Banke Slovenije
1
V sklepu o določanju nadomestila za upravljanje depojev bankovcev Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 10/99) se
spremeni 4. člen, ki se glasi:
»Letna višina nadomestila znaša 0,5 ‰ od trezorskega
maksimuma bankovcev v depoju bankovcev«.
2
Ta sklep začne veljati s 1. julijem 2004.
Št. 25.00-0575/04
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

2658.

Sklep o spremembi navodila za izvajanje
sklepa o opravljanju menjalniških poslov

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 110/03 – čistopis),

Nagrada v SIT
–
od 141.504
od 283.008
od 566.016
od 849.024
od 1,132.032

do 566.016
do 1,132.032
do 1,415.040
do 1,698.048
do 2,264.064
do 5,660.160

25. točke sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni
list RS, št. 92/03) in tretjega odstavka 29. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja
guverner Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi navodila za izvajanje sklepa o
opravljanju menjalniških poslov
1
V navodilu za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 96/03) se v prvem odstavku
1. točke beseda "zelene" nadomesti z besedo "sive".
2
Zelene nalepke ostajajo v veljavi do 31. maja 2004.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner

2659.

Sklep o pogojih in načinu opravljanja
plačilnega prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno
prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 31. člena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino
1
Plačilni promet s tujino se opravlja brez dodatnih pogojev pod pogoji in na način, ki ga predpisuje zakon o plačilnem
prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02, 15/03 in 37/04) in
ostali predpisi, ki urejajo področje plačilnega prometa.
2
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati
sklep o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99, 85/99, 83/02,11/03,
35/03 in 106/03).
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3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

2660.

Sklep o dopolnitvi sklepa o obveznosti
poročanja o poslovanju s tujino

Na podlagi 53. člena zakona o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo),
drugega in tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka
31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02
in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o obveznosti poročanja
o poslovanju s tujino
1
V sklepu o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
(Uradni list RS, št. 92/03) se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. Upravičenec plačila – rezident je dolžan v roku treh
delovnih dni od prejema plačila banki sporočiti pravilne podatke za statistiko, razen če z drugim predpisom ni drugače
določeno.«
2
Točke od 4 do 9 se ustrezno preštevilčijo.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

2661.

Sklep o spremembi sklepa o pogojih sklepanja
kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti

Na podlagi drugega odstavka 34. člena zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno
prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 31. člena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja
Svet Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
bankam kredit v tujem denarju za refinanciranje izvoznega
kredita.«
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

2662.

Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer
bank in hranilnic v skladu z zakonom o
potrošniških kreditih

Na podlagi 128. člena zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04), tretjega odstavka 13. člena
in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in
hranilnic v skladu z zakonom o potrošniških
kreditih
1. člen
Sklep določa obseg, način in roke poročanja banke
oziroma hranilnice (v nadaljevanju: banke) o efektivnih obrestnih merah, ki jih uporablja (zaračunava) za potrošniške
kredite.
V skladu s tretjim odstavkom 18.a člena zakona o
potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00 in 41/04, v
nadaljevanju: ZPotK) je Banka Slovenije dolžna v Uradnem
listu Republike Slovenije dvakrat letno za določene ročnosti
in zneske potrošniških kreditov objaviti povprečne efektivne obrestne mere, ki jih v skladu z zakonom o bančništvu
uporabljajo banke.
Za potrebe tega sklepa se uporablja definicija in način
izračuna efektivne obrestne mere iz ZPotK.
2. člen
Banka mora poročati efektivne obrestne mere za naslednje, po ročnostih in zneskih, standardizirane produkte
potrošniških kreditov:
– 6 mesecev, 250 tisoč tolarjev,
– 12 mesecev, 500 tisoč tolarjev,
– 36 mesecev, 1 mio tolarjev,
– 10 let, 5 mio tolarjev,
in sicer ločeno za kredite odobrene v SIT in z valutno
klavzulo vezano na EUR.

SKLEP
o spremembi sklepa o pogojih sklepanja
kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti

3. člen
Banka mora pri poročanju efektivnih obrestnih mer, ki
jih uporablja za primere potrošniških kreditov iz prejšnjega
člena, dodatno upoštevati še naslednja dejstva:
– da gre za kredit odobren nekomitentu banke,
– da gre za kredit zavarovan pri zavarovalnici,
– da gre za kredit za katerega se obračunavajo stroški
odobritve in vodenja takšnega kredita oziroma drugi stroški
povezani s tem kreditom.

2. točka sklepa o pogojih sklepanja kreditnih poslov v
tujem denarju med rezidenti (Uradni list RS, št. 50/99, 39/00
in 106/03) se spremeni tako, da se glasi:
»2. Slovenska izvozna družba d.d., lahko skladno s
svojo poslovno politiko odobri rezidentom kredit v tujem
denarju za financiranje priprave za izvoz, oziroma odobri

4. člen
Banka mora o uporabljenih efektivnih obrestnih merah potrošniških kreditov poročati dvakrat letno, in sicer
po pogojih veljavnih na dan 31. 12. predhodnega leta in
30. 6. tekočega leta, najkasneje do 10. dne v naslednjem
mesecu.

Uradni list Republike Slovenije
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5. člen
Banka mora predložiti efektivne obrestne mere potrošniških kreditov na obrazcu EOM-PotK, ki je sestavni del
tega sklepa.
6. člen
Banka mora prvo poročilo v skladu s tem sklepom predložiti po stanju na dan 31. 5. 2004, najkasneje do 10. 6. 2004,
kasneje pa po stanjih in v rokih iz 4. člena sklepa.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

_____________________
(banka)

Obrazec EOM-PotK

EFEKTIVNE OBRESTNE MERE POTROŠNIŠKIH KREDITOV*
na dan __________________

v%

Efektivne obrestne mere
Standardizirani produkt**

1
6 mesecev

250 tiso� tolarjev

12 mesecev

500 tiso� tolarjev

36 mesecev

1 mio tolarjev

10 let

5 mio tolarjev

SIT
2

valutna klavzula
vezana na EUR
3

* EOM definiran na na�in iz ZPotK
** Standardizirani produkt pomeni, da gre za kredit odobren nekomitentu, zavarovan pri
zavarovalnici, ter da EOM vklju�uje stroke odobritve in vodenja taknega kredita oz.
druge stroke povezane s tem kreditom.

Sestavil:
Kontroliral:
Datum:

ig in podpis odgovorne osebe
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Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju
podružnic bank držav članic

Na podlagi 128. člena v povezavi s 1. točko drugega
odstavka 48. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS,
št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04), tretjega odstavka 13. člena
in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o poročanju podružnic bank
držav članic
1
V sklepu o poročanju podružnic bank držav članic
(Uradni list RS, št. 43/04) se za 19. točko dodata nova 19.a
in 19.b točka, ki se glasita:
»19.a Podružnica mora poročati v skladu s sklepom
o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v
skladu z zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS,
št. 56/04).
19.b Podružnica mora poročati v skladu s sklepom o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik
(Uradni list RS, št. 36/04)«.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

Uradni list Republike Slovenije
2665.

Pravilnik o evropski kartici zdravstvenega
zavarovanja

Na podlagi 219., 220. in 221. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja, je Upravni odbor Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije na 38. redni seji dne
19. 5. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa namen, oblika, vsebina in
uporabniki evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: EU-KZZ) in certifikata ter način njune izdaje.
2. člen
EU-KZZ funkcionalno nadomešča obrazec E-111 (Potrdilo
o pravici do storitev med začasnim bivanjem v državi članici).
3. člen
Certifikat je obrazec v papirni obliki, ki v primerih, navedenih v 10. členu tega pravilnika, nadomešča EU-KZZ.
4. člen
EU-KZZ in certifikat sta javni listini, s katerima zavarovana oseba uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev, ki so
potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev
in pričakovano dolžino začasnega bivanja v državah članicah
Evropske unije (v nadaljevanju: EU) in evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: države, za katere velja evropski
pravni red), in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih
ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže.
Izdajatelj in lastnik EU-KZZ in certifikata je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod).
VSEBINA IN OBLIKA EU-KZZ

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2664.

Poročilo o gibanju plač za marec 2004

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in
9/01)

POROČILO
o gibanju plač za marec 2004
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2004 je znašala 261.377 SIT in je bila za
2,6 odstotka višja kot februarja 2004.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2004 je znašala 163.838 SIT in je bila za
1,2 odstotka višja kot februarja 2004.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar
2004 – marec 2004 je znašala 258.118 SIT.
Št. 9611-35/2004
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica

5. člen
EU-KZZ je pravokotne oblike, v skladu s formatom ID-1
(standard ISO/IEC 7810), v izmeri 53,98 mm širine, 85,60 mm
dolžine in 0,76 mm debeline. EU-KZZ ne vsebuje elektronskega zapisa podatkov. EU-KZZ je izdelana iz slojev PVC in je
laminirana.
6. člen
Prednja stran EU-KZZ je predpisana s sklepi Upravne
komisije za socialno varnost delavcev migrantov – Uradni list
EU, sklep št. 189, 190 in 191, 27. 10. 2003 in vsebuje naslednje
podatke:
– ime »Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja«;
– oznako države;
– ime in priimek zavarovane osebe;
– datum rojstva zavarovane osebe;
– identifikacijska številka zavarovane osebe;
– identifikacijska številka nosilca zavarovanja;
– identifikacijska številka kartice;
– veljavnost kartice.
7. člen
Zadnja stran EU-KZZ je namenjena uporabi za nacionalne
potrebe države izdajateljice in je zgolj informativne narave. S
tem pravilnikom se določa vsebina zadnje strani EU-KZZ:
– logotip in ime izdajatelja;
– informacija zavarovani osebi o uveljavljanju zdravstvenih
storitev v državah, za katere velja evropski pravni red;
– dve varnostni zaščiti: uporaba UV fluorescentnih barv
in mikroteksta.
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Zavod poleg zgoraj navedenega na delu zadnje strani
EU-KZZ omogoča zakup v informativno-promocijske namene.
Zavod odloča o zakupniku in vsebini tega prostora in s pogodbo opredeli pogoje in način zakupa informativno-promocijskega
prostora.
VSEBINA IN OBLIKA CERTIFIKATA
8. člen
Certifikat vsebuje enake podatke kot EU-KZZ, kakor tudi
podatke, ki potrjujejo izvor in veljavnost certifikata (predpisano
s sklepi Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov – Uradni list EU, sklep št. 189, 190 in 191, 27. 10. 2003),
in sicer:
– naziv obrazca;
– oznako države;
– ime in priimek zavarovane osebe;
– datum rojstva zavarovane osebe;
– identifikacijska številka zavarovane osebe;
– identifikacijska številka nosilca zavarovanja;
– identifikacijska številka kartice;
– veljavnost EU-KZZ;
– datum veljavnosti certifikata;
– datum izstavitve certifikata;
– podpis in žig Zavoda.
IZDAJA IN VELJAVNOST EU-KZZ IN CERTIFIKATA
9. člen
EU-KZZ zavarovana oseba pridobi na podlagi naročila
preko spletnih strani, samopostrežnih terminalov ali pri referentih Zavoda.
Zavod zagotovi izdelavo in oddajo EU-KZZ na pošto praviloma v enem delovnem dnevu od naročila. Nevročene pošiljke
se vrnejo na Zavod in hranijo v Službi za poslovanje s kartico
za obdobje veljavnosti EU-KZZ oziroma do zahteve imetnika za
ponovno pošiljanje.
10. člen
Certifikat je le začasno nadomestilo za EU-KZZ in se izdaja le v nujnih primerih, kot so:
– v primeru kraje, izgube EU-KZZ ali ko zavarovana oseba
ostane brez EU-KZZ iz kakšnega drugega razloga (certifikat se
izda do konca obdobja veljavnosti EU-KZZ);
– v primeru nepričakovanih takojšnjih odhodov v tujino
(certifikat se izda za obdobje bivanja v določeni državi);
– v primerih, ko je iz evidence Zavoda razvidno, da so
zagotovljeni pogoji zavarovanja za obdobje, krajše od 30 dni
(certifikat velja do izteka veljavnosti zavarovanja).
Certifikat se zavarovani osebi izda praviloma pri referentih
Zavoda, neposredno ob naročilu.
11. člen
Za izdajo EU-KZZ in certifikata Zavod uporabi podatke iz
svojih obstoječih evidenc.
Za vnos podatkov na novo EU-KZZ (personalizacija EUKZZ) ter distribucijo EU-KZZ je pooblaščen Zavod, ki lahko navedena dela prenese s pogodbo na drugo pravno osebo.
12. člen
Veljavnost EU-KZZ je:
– 90 dni, če zavarovana oseba izpolnjuje pogoje za zavarovanje v celotnem obdobju;
– krajša od 90 dni, če zavarovana oseba ne izpolnjuje pogojev zavarovanja za celotno obdobje izdaje EU-KZZ;
– krajša od 90 dni v primeru ponovne izdaje po prvem odstavku 14. člena tega pravilnika;
– lahko daljša od 90 dni v primeru študija v tujini ter napotitve na delo v tujino, vendar največ eno leto.
Za primere iz tretje in četrte alinee tega odstavka je mogoče EU-KZZ naročiti le pri referentih Zavoda.
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Začetek veljavnosti EU-KZZ je prvi dan po dnevu naro-

Veljavnost certifikata je lahko od enega do največ 90 dni.
Certifikat začne veljati z dnem naročila. Izjemoma ga je mogoče
izdati za nazaj, in sicer v primeru zaprosila tujega nosilca zavarovanja.
13. člen
Zavod vodi celovito evidenco naročenih in izdanih EU-KZZ
in certifikatov.
PLAČILO EU-KZZ IN CERTIFIKATA
14. člen
Prva izdaja EU-KZZ za določeno obdobje je za zavarovano osebo brezplačna. Stroške za izdajo drugega izvoda
EU-KZZ v primeru poškodovanja iz malomarnosti, izgube ali
kraje, ki se izda pred koncem obdobja veljavnosti prve kartice,
plača zavarovana oseba sama. Cena EU-KZZ je določena z
Zavodovim cenikom listin.
Zavarovana oseba, ki ima še veljavno EU-KZZ, lahko
brezplačno naroči novo EU-KZZ 7 koledarskih dni pred potekom njene veljavnosti.
V primeru, da je EU KZZ ob izdaji nečitljiva ali drugače
tehnično oporečna, jo Zavod brezplačno izda zavarovani
osebi ponovno, in sicer za obdobje do konca veljavnosti te
EU-KZZ.
Izdaja certifikata je za zavarovano osebo brezplačna.
ODGOVORNOST
15. člen
Za zlorabo ali neupravičeno uporabo EU-KZZ oziroma
certifikata in siceršnje ravnanje v nasprotju s tem pravilnikom,
izvajalci, imetniki EU-KZZ ter druge osebe odškodninsko odgovarjajo po splošnih odškodninskih predpisih in kazensko, kolikor
takšne kršitve vsebujejo elemente kaznivega dejanja.
KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati s 1. 6. 2004, ko se začneta izdajati in uporabljati EU-KZZ oziroma certifikat.
Št. 0202-38/8-2004
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
Predsednik
Upravnega odbora Zavoda
mag. Roman Matek l. r.

–

Popravek Zakona o dohodnini

Popravek
V Zakonu o dohodnini, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 54-2538/04 z dne 20. 5. 2004, se tabela v 134. členu
pravilno glasi:
če znaša neto letna dvačna osnova
znaša dohodnina
v tolarjih
v tolarjih
nad
do
1,300.000
16%
1,300.000 2,540.000 208.000 + 33% nad 1,300.000
2,540.000 5,140.000 617.200 + 38% nad 2,540.000
5,140.000 10,330.000 1,605.200 + 42% nad 5,140.000
10,330.000
3,785.000 + 50% nad 10,330.000
Uredništvo
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

2650. Sklep o imenovanju predsednika Računskega
sodišča Republike Slovenije
2651. Sklep o izvolitvi kandidatke za sodnico Sodišča
prve stopnje v Luksemburgu
2652. Sklep o izvolitvi kandidatke za nacionalno predstavnico v Eurojust
2653. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2654. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije
2655. Sklep o razrešitvi članice in imenovanju člana
Nadzornega odbora Sklada Republike Slovenije za sukcesijo

7365
7365
7365
7365
7366
7366

MINISTRSTVA

2656. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo
stečajnih upraviteljev in upraviteljev prisilne
poravnave

7366

BANKA SLOVENIJE

2657. Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o določanju nadomestila za upravljanje depojev
bankovcev Banke Slovenije
2658. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa
o opravljanju menjalniških poslov
2659. Sklep o pogojih in načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino
2660. Sklep o dopolnitvi sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
2661. Sklep o spremembi sklepa o pogojih sklepanja
kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti
2662. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank
in hranilnic v skladu z zakonom o potrošniških
kreditih
2663. Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju podružnic
bank držav članic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2664. Poročilo o gibanju plač za marec 2004
2665. Pravilnik o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
–

Popravek
Popravek Zakona o dohodnini

7367
7367
7367
7368
7368
7368
7370

7370
7370
7371
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