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MINISTRSTVA
48.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL
št. 80, o spremembi načel za določanje
stroškovne baze za pristojbine na zračnih
poteh in izračun cene za enoto storitve

Na podlagi 3. člena Zakona o ratiﬁkaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list
RS – MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema
pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske
organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL
(Uradni list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena
Odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št.
77/95) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 80,
o spremembi načel za določanje stroškovne
baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun
cene za enoto storitve,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene
12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega drugega odstavka 5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti njegove točke e. drugega odstavka 3. člena in točke a. prvega
odstavka 6. člena;
ob upoštevanju načel za določanje stroškovne baze
za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto
storitve;
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta,
sprejema naslednji sklep:
1. člen
Načela za določanje stroškovne baze za pristojbine na
zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve se spremenijo
kot sledi:
1.1 V odstavku 1.1. se sklic na ICAO-jeve dokumente
glasi:
(...) “ ICAO-jeve Politike o letaliških pristojbinah in pristojbinah navigacijskih služb zračnega prometa”, kot so navedena v Dokumentu ICAO 9082 in v “Priročniku za ekonomijo navigacijskih služb zračnega prometa”, kot so navedena
v Dokumentu ICAO 9161 (...)«;
1.2 V odstavku 1.2. se zadnji stavek zamenja z naslednjim stavkom:
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»Države pogodbenice morajo upoštevati ta načela pri
vseh svojih dobaviteljih naprav in izvajalcih navigacijskih
služb zračnega prometa, katerih stroški so vključeni v njihovo
stroškovno bazo.«
1.3 Drugi in tretji pododstavek odstavka 2.1.1. se črtata.
1.4 Odstavek 2.1.2. se spremeni tako, da se glasi:
»Investicijski stroški vsebujejo stroške kapitala nastalih
med predobratovalno fazo. Metode za doseganje tega so
bodisi vključitev stroškov obresti v stroške kapitala, kot nastanejo, ali kapitaliziranjem teh stroškov tako, da se odplačilo
opravi za časa trajanja sredstev. Obe metodi obračunavanja
sta sprejemljivi.«
1.5 V tretji pododstavek odstavka 2.4 se dodata novi
določbi h. in i., ki se glasita:
“h. proporcionalno s povprečno preleteno razdaljo ali
časom, porabljenim na zračnih poteh in na območju prileta/
letališkem območju;
i. v skladu z organizacijsko strukturo zagotavljanj služb
zračnega prometa (ATS).«
Celoten pododstavek, ki se začne z besedami »Razdelitev stroškov na službe na zračnih poteh in priletne/letališke
službe (...)« in obsega 9 kriterijev za dodelitev stroškov,
označenih od a. do i., se premakne v Odstavek 2 »Knjigovodska načela« za stavek, ki se konča z besedami »... splošno
sprejetimi knjigovodskimi načeli«.
1.6 Odstavek 2.10. se zamenja z odstavki 2.10.1,
2.10.2, 2.10.3 in 2.10.4, tako da se glasijo:
“2.10.1. Države morajo okrepiti sodelovanje med zadevnimi državnimi organi (upravami za civilno letalstvo in
upravami za meteorologijo – kadar so le-te različne), in zadevnimi izvajalci služb (izvajalec službe letalske meteorologije in izvajalec navigacijskih služb zračnega promet – kadar
so le-te različne), da se zagotovi upravičenost in pravilno
določanje meteoroloških stroškov, zaračunanih uporabnikom
civilnega letalstva.
2.10.2. Države morajo zagotoviti, da izvajalec službe
letalske meteorologije, pripravi obsežen popis meteoroloških objektov, naprav, služb (neposrednih in temeljnih) in
letalskih meteoroloških proizvodov ter funkcij, ki so potrebni
le za izpolnjevanje letalskih zahtev. Poleg tega je treba popis dopolniti z ustreznim sklicevanjem na ICAO-jeve Priloge
(zlasti Prilogo 3), Postopke za navigacijske službe zračnega
prometa in Evropski načrt zračne navigacije, kakor tudi s
sklicevanjem na zadevne nacionalne predpise.
2.10.3. Informacije je treba posredovati uporabnikom
civilnega letalstva na proizvodni/funkcijski ravni. Države
morajo oblikovati transparentne sisteme stroškovnega knjigovodstva, kakor hitro je to mogoče. Po uvedbi takšnih
sistemov morajo države poskrbeti, da bo ustreznim predstavnikom uporabnikov civilnega letalstva na voljo podrobna
dokumentacija stroškovnega knjigovodstva (predvsem popis
inventarja).
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2.10.4. Razčlenitev meteoroloških stroškov na »kategorije vložkov« (kadrovski, obratovalni stroški, amortizacija,
obresti, drugo) se mora objaviti na večstranski ravni kot
priloga k obstoječim EUROCONTROL-ovim tabelam za poročanje«.
1.7 PRILOGA VI (Slovar izrazov) se dopolni z naslednjimi deﬁnicijami:
»Avtonomna uprava navigacijskih služb zračnega
prometa. Glej »Priročnik za ekonomijo navigacijskih služb
zračnega prometa«, ICAO-jev Dokument 9161, odstavki
2.11. in nadaljnji.
Uprava za civilno letalstvo. Avtonomna uprava, ki
izvaja regulatorne funkcije. Včasih je pristojna tudi za upravljanje z letališči in/ali navigacijskimi službami zračnega prometa.
Korporatizacija. Ustanovitev pravne osebe, bodisi v
zasebni ali javni lasti, za upravljanje z nekaterimi objekti in
napravami ter službami bodisi na podlagi določenega zakona
ali na podlagi obstoječega zakona, kot je na primer pravo o
gospodarskih družbah. Pravna oseba postane avtonomna,
ko je korporatizirana.«
1.8 PRILOGA VII (Ekonomski predpisi)
Iz naslova priloge se črta beseda »OSNUTEK«.”
2. člen
Te spremembe začnejo veljati na prvi dan meseca, ki
sledi datumu tega sklepa.
P. Lunardi
Predsednik Komisije”
Št. 26033-3/2004
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-2411-0116
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

49.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL
št. 81, o spremembi načel za določanje
stroškovne baze za pristojbine na zračnih
poteh in izračun cene za enoto storitve

Na podlagi 3. člena Zakona o ratiﬁkaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list
RS – MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema
pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske
organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL
(Uradni list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena
Odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št.
77/95) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 81, o
spremembi načel za določanje stroškovne baze
za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene
za enoto storitve,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene
12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega drugega odstavka 5. člena;
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ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegove točke e drugega odstavka 3. člena in točke a prvega
odstavka 6. člena;
ob upoštevanju načel za določanje stroškovne baze
za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto
storitve;
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta,
sprejema naslednji sklep:
1. člen
Načela za določanje stroškovne baze za pristojbine na
zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve se spremenijo
kot sledi:
1.1 Zadnji pododstavek odstavka 1.3 se spremeni tako,
da se glasi:
“Vendar se države pogodbenice lahko odločijo za postopek, s katerim vnaprej določijo nacionalno ceno za enoto
storitve za obdobje treh do petih let. V takih primerih morajo
določiti predvidene stroške in storitvene enote za vsako zadevno leto.
Ne glede na obdobje, za katero so določene cene za
enoto storitve, morajo stroški in pomožni podatki pokrivati
obdobje do »n + 6«.«
1.2 Zadnji pododstavek odstavka 1.8 se spremeni tako,
da se glasi:
“Kadar se cene za enoto storitve določijo vnaprej za obdobje treh do petih let, se uporabi usklajevalni mehanizem,
s katerim se zagotovi, da so na koncu pokriti le dejanski
stroški služb.
Usklajevalni mehanizem je podrobno naveden v Prilogah II in III ter v tretjem odstavku spodaj.«
1.3 Vstavi se nov odstavek 1.12, ki se glasi:
“Da bi spodbudili učinkovitost in uspešnost službe ob
najnižjih možnih stroških, se po analogiji in pod pogojem,
da so bile narejene vse potrebne spremembe, uporabljajo
določbe odstavka 1.10 (i), (ii) in (iii) in odstavka 1.11 (i), (ii),
(iii) in (iv), za tiste države pogodbenice, ki so se odločile za
vnaprejšnje določanje cen za enoto storitve za obdobje treh
do petih let, in v katerih izvajalca služb ne zavezujejo neodvisni ekonomski predpisi.«
1.4 Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim odstavkom:
“Nacionalna cena za enoto storitve se izračuna bodisi
tako:
– da se predvideno skupno število storitvenih enot za
zadevno leto razdeli na stroškovno bazo, predvideno za to
leto, ali
– da se predvideno število zaračunljivih storitvenih enot
za zadevno leto razdeli na predvideno stroškovno bazo, od
katere se odšteje vsota za oproščene le-te.
Primanjkljaja pri izterjavi stroškov, ki je posledica oprostitve plačil pristojbin na zračnih poteh, se ne pokriva z bremenitvijo drugih uporabnikov.
Nacionalna cena za enoto storitve se določi v skladu s
Prilogo III.«
1.5 Odstavek 3.1.2 se nadomesti z naslednjim odstavkom:
»Primanjkljaj ali presežek kot rezultat razlike med prihodki/dohodki in stroški se prenese in vključi v stroškovno
bazo za leto »n + 2« ali v obdobje do šest let (za leta »n+1«
do »+6) ter vključi v ustrezne stroškovne baze. Za prenešene
zneske veljajo ustrezni stroški kapitala. Zneski, prenešeni v
določeno leto, se pretvorijo v eure po menjalnem tečaju, ki
velja za druge stroške za zadevno leto. Države pogodbenice,
ki želijo izkoristiti možnost prenosa primanjkljala ali presežka pri izterjavi stroškov v obdobje, daljše od »n+2«, morajo
razširjenemu Odboru za pristojbine na zračnih poteh poslati
pisno obvestilo z ustrezno utemeljitvijo.
Države pogodbenice, ki se odločijo, da bodo nacionalne
cene za enoto storitve določile v skladu z odstavki 1.3 in 1.8,
prenesejo v naslednje obdobje skupni primanjkljaj/presežek
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pri izterjavi stroškov kot rezultat razlike med dejanskimi stroški in prihodki, ki pred tem še ni bil prenešen.«
1.6 Tabela 5 v Prilogi II in tabeli 1 in 2 v Prilogi III se nadomestijo s tabelami v Prilogah 1, 2 in 3 k temu skepu.
2. člen
Te spremembe začnejo veljati na prvi dan meseca, ki
sledi datumu tega sklepa.
P. Lunardi l. r.
Predsednik Komisije“
Št. 26033-3/2004
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-2411-0117
mag. Janez Božič l. r.
Minister za promet
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Priloga 1

Priloga II
Tabela št. 5: NACIONALNA CENA ZA ENOTO STORITVE
n-2
(A)

n-1
(A)

n
(A)

n+1
(F)

n+2
(F)

n+3
(P)

n+4
(P)

n+5
(P)

n+6
(P)

STROŠKI (v 000 EUR) IN STORITVENE ENOTE (v 000)

Nacionalni stroški

% i/i-1

Stroški EUROCONTROL-a

% i/i-1

VFR, krožni

% i/i-1

IFR stroškovna baza

% i/i-1

Oproš�eni leti

% i/i-1

Znižana stroškovna baza

% i/i-1

Znesek, prenešen v leto i

% i/i-1

Skupaj/Zara�unljivi stroški

% i/i-1

Skupaj/Zara�unljive storitvene enote (SE)

% i/i-1

PRENOS PREMALO / PREVE� IZTERJANIH
ZNESKOV
Saldo za
leto n-6

SKUPAJ

Saldo za
leto n-5

Saldo za
leto n-4

Saldo za
leto n-3

Saldo za
leto n-2

Saldo
leto n-1

Saldo za
leto n

Saldo za
leto n+1

Znesek, prenesen v
leto i

n-2
(A)

n-1
(A)

n
(A)

n+1
(F)

n+2
(F)

n+3
(P)

n+4
(P)

n+5
(P)

n+6
(P)

NACIONALNA CENA ZA ENOTO STORITVE (v EUR)

% i/i-1

NACIONALNA CENA ZA ENOTO STORITVE (v nacionalni valuti ali v EUR)

% i/i-1
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Priloga 2

Priloga III
IZRA�UN NACIONALNE CENE ZA ENOTO STORITVE
Tabela 1

Stroškovna baza in nacionalna cena za enoto storitve: predvideni ra�un za leto n +2

Država:

“Država”

1. Nacionalni stroški

5. Izra�un nacionalne cene za enoto storitve

EUR

leto n

Valuta

Dejanski

leto n + 1

Valuta

Predvideni

leto n + 2

Valuta

Predvideni

2. Stroški EUROCONTROL-a
leto n

EUR

Dejanski

leto n + 1

EUR

Predvideni

leto n + 2

EUR

Predvideni

5.1 Nacionalni stroški

1

5.2 Stroški EUROCONTROL-a

2

5.3 Nezmanjšana stroškovna baza

3=1+2

5.4 Znižanje za stroške VFR

4

5.5 Krožni leti

5

3. Skupaj storitvene enote
% raz.

leto n

5.6 Stroškovna baza za IFR lete

6=3-4-5

5.7 Znižanje za oproš�ene lete

7

5.8 Zmanjšana stroškovna baza

8=6-7

Dejanske

leto n + 1

Predvidene

leto n + 2

Predvidene

4. Oproš�ene storitvene enote

5.9 Znesek, prenešen v n + 2

9

% raz.

leto n

Dejanske

5.10 Zara�unljivi stroški

leto n + 1

Predvidene

leto n + 2

Predvidene

10=8-9

5.11 Zara�unljive storitvene enote za n + 2

11

5.12 Nacionalna cena za enoto
storitve

12=10/11

Uporabljeni menjalni te�aj

Povpre�je april/sept. n + 1: EUR 1 = Valuta.
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Priloga 3
Tabela 2

Usklajevalni mehanizem – saldo med prihodki in odhodki v letu n
v nacionalni valuti

Država:

“Država”

1. Prihodki:
Gotovina prejeta v nacionalni valuti v letu n

Terjatve ob zaklju�ku leta n

+

Odpisi (nacionalnih pristojbin) izvedeni v letu n

+

Terjatve na za�etku leta n

-

1)

Bruto prihodek (A)

Predvideno za dvomljive ra�une

-

Neto prihodek (B)

2. Stroški:
Dolo�eni stroški za državo za leto n

2)

- Minus stroški za oproš�ene lete v letu “n”

- VFR
- krožni
- drugi

-

- Minus administrativne pristojbine za oproš�ene lete

-

Terjatveni stroški države pogodbenice za leto n (C)

3. Saldo:
Preve�/premalo izterjanih stroškov za leto n (B-C)

Znesek, prenešen v leto n

+

Saldo v letu n

1) EUR ................

po te�aju

1 EUR =

2) vklju�no s stroški EUROCONTROL-a
po te�aju

1 EUR =

Valuta

EUR
Valuta
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50.

Pravilnik o alternativnih metodah za
preskušanje kozmetičnih proizvodov

Za izvajanje 6. in 7. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in
47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o alternativnih metodah za preskušanje
kozmetičnih proizvodov
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/768/EGS z
dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v
zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L št. 262 z dne 27. 9. 1976,
z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2004/94/ES
z dne 15. septembra 2004 o spremembah Direktive Sveta
76/768/EGS glede na Prilogo IX (UL L št. 294 z dne 17. 9.
2004); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 76/768/EGS), določa alternativne metode preskusov kozmetičnih proizvodov
in njihovih sestavin oziroma kombinacij sestavin na živalih
zaradi ugotavljanja ustreznosti in zagotavljanja skladnosti z
določbami zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS,
št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04-ZdZPZ).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen
kot izrazi, uporabljeni v zakonu o kozmetičnih proizvodih.
3. člen
Za ugotavljanje ustreznosti kozmetičnih proizvodov se
lahko uporabljajo metode, navedene v predpisih, ki urejajo
razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in metode, ki so navedene v prilogi IX Direktive 76/768/EGS.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-14/2004
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
EVA 2004-2711-0093
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

51.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o omejitvi dajanja v promet
ali uporabe določenih nevarnih snovi in
pripravkov

Na podlagi 49. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o omejitvi dajanja v promet ali uporabe
določenih nevarnih snovi in pripravkov

Št.
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1. člen
V pravilniku o omejitvi dajanja v promet ali uporabe
določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št.
73/99, 24/01, 71/02, 46/03 in 74/04) se 1. člen spremeni
tako, da se glasi:
''1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/769/EGS z
dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi
nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (UL L št. 262 z dne
27. 9. 1976, z vsemi spremembami do Direktive Komisije
2004/98/ES z dne 30. septembra 2004 o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS glede omejitev pri trženju in uporabi
pentabromodifenil etra v letalskih sistemih za reševanje v
nujnih primerih za namene prilagoditve Priloge I te direktive
tehničnemu napredku (UL L št. 305 z dne 1. 10. 2004) in
Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih
snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 37 z dne
13. 2. 2003) določa nevarne snovi in pripravke, katerih dajanje v promet ali uporaba sta omejena ali prepovedana.''.
2. člen
V Prilogi se:
– pod zaporedno številko 26 v petem stolpcu 1. točka
prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»1. v nakitu, ki se vstavlja v prebodeno uho in druge
prebodene dele telesa, razen če je stopnja sproščanja niklja
(mejna migracijska vrednost) v tovrstnem nakitu manjša od
0,2 μg/cm2/teden;«;
– pod zaporedno številko 42 v petem stolpcu 1. točka
spremeni tako, da se glasi:
»1. Azobarvila, ki z redukcijsko cepitvijo ene ali več
azo skupin v končnih izdelkih ali njihovih barvanih delih
lahko sprostijo enega ali več aromatskih aminov, navedenih
v razpredelnici 7, v koncentracijah nad 30 ppm, določenih z
eno od analiznih metod, navedenih v razpredelnici 9, se ne
smejo uporabljati v tekstilnih in usnjenih izdelkih, ki lahko
pridejo v neposreden in podaljšan stik s človeško kožo ali
ustno votlino, kot so:
– oblačila, posteljnina, brisače, lasni vložki, lasulje, klobuki, plenice in drugi higienski izdelki, spalne vreče,
– obutev, rokavice, pasovi zapestnih ur, ročne torbice,
denarnice/listnice, aktovke, prevleke za stole, denarnice, ki
se jih nosi okoli vratu,
– tekstilne ali usnjene igrače in igrače, katerih del so
tekstilna ali usnjena oblačila,
– preja ali tkanine, namenjene za uporabo končnemu
potrošniku.«;
– v petem stolpcu 43. točke doda nov stavek, ki se glasi:
»Do 31. marca 2006 se ta prepoved ne uporablja za letalske
sisteme za reševanje.«;
– pod zaporedno številko 45 v petem stolpcu točka (9)
spremeni tako, da se glasi: »(9) kot pomožne snovi v pripravkih biocidov in pesticidov. Omejitev ne velja za nonilfenol
etoksilat v pripravkih biocidov in pesticidov, za katere so
bila izdana dovoljenja podlagi predpisov, ki urejajo promet
in uporabo teh pripravkov pred 17. julijem 2004, do poteka
njihove veljavnosti«;
– za zaporedno številko 46 doda nova zaporedna številka 47, ki se glasi:
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»
SNOV, SKUPINA SNOVI
CAS.
ALI PRIPRAVEK
ŠT.
47.

EC.
ŠT.

svinec,
živo srebro,
kadmij,
šestvalentni
krom,
polibromirani
bifenili (PBB), in
polibromirani
difenil etri
(PBDE)

OMEJITVE

Ne smejo biti prisotni v električni in elektronski opremi, uvrščeni v razrede
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ali 10 Priloge 1 k Pravilniku o ravnanju z odpadno
električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 118/04), zasnovani
za uporabo pri napetostih, ki ne presegajo 1000 voltov za izmenični tok in
1500 voltov za enosmerni tok, ter v žarnicah in sijalkah, ki se uporabljajo
v gospodinjstvih.
Prepoved ne velja za:
1. rezervne dele, namenjene za popravljanje ali za ponovno uporabo
električne ali elektronske opreme, ki je dana v promet pred 1. julijem
2006;
2. živo srebro:
a) v kompaktnih ﬂuorescentnih sijalkah, ki ne presega 5 mg na sijalko;
b) v paličastih ﬂuorescentnih sijalkah za splošno uporabo, ki ne presega:
– halofosfat: 10 mg
– trifosfat z normalno življenjsko dobo: 5 mg
– trifosfat s podaljšano življenjsko dobo: 8 mg;
c) v paličastih ﬂuorescentnih sijalkah za posebne namene;
d) v drugih sijalkah, ki tu niso posebej omenjene;
3. svinec:
a) v steklenih katodnih elektronkah, elektronskih komponentah in
ﬂuorescentnih sijalkah;
b) v zlitinah z jeklom, ki vsebuje do 0,35 masnih % svinca, z aluminijem,
ki vsebuje do 0,4 masnih % svinca in v bakrovi zlitini, ki vsebuje do
4 masne % svinca;
c) v spajkah:
– za visoke talilne temperature (tj. zlitine kositrovih spajk, ki vsebujejo
več kot 85% svinca),
– za strežnike, pomnilniške sisteme in sisteme pomnilniških matrik (do
leta 2010),
– za opremo omrežne infrastrukture za vklapljanje, signaliziranje, prenos
kot tudi za vodenje omrežja pri telekomunikaciji,
d) v drugih elektronskih keramičnih komponentah (npr. piezo-elektronske
naprave);
4. kadmijeve prevleke, razen omejitev iz 22. točke te tabele;
5. šestvalentni krom kot antikorozijski element v ogljeno-jeklenih hladilnih
sistemih v absorbcijskih hladilnikih.
«

3. člen
V Dodatek se doda nova Razpredelnica 9, ki se glasi:
»Razpredelnica 9: Seznam analiznih metod
A) Analizne metode za določanje aromatskih aminov
Evropska
organizacija za
standardizacijo
(ESO)

CEN

Referenca
in naslov
standarda

Referenčni
dokument

Referenca
nadomestnega
standarda

Usnje
– Kemijske
analize
– Določitev
posameznih
azobarvil v
barvanem
usnju

CEN ISO/TS je NI
17234:2003
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Evropska
organizacija za
standardizacijo
(ESO)

Referenca
in naslov
standarda

Referenčni
dokument

Referenca
nadomestnega
standarda

CEN

Tekstil
– Metode
določanja
posameznih
aromatskih
aminov, ki
jih vsebujejo
azobarvila
– Del 1:
Odkrivanje
uporabe
posameznih
azobarvil
brez
ekstrakcije
Tekstil
– Metode
določanja
posameznih
aromatskih
aminov, ki
jih vsebujejo
azobarvila
– Del 2:
Odkrivanje
uporabe
posameznih
azobarvil z
ekstrakcijo iz
vlaken

EN 14362
– 1:2003

je NI

CEN

EN 14362
– 2:2003

je NI

«

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, omejitev iz prve alinee 2. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. septembra 2005,
omejitve iz pete alinee 2. člena tega pravilnika pa 1. julija
2006.
Št. 0220-10/2004
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
EVA 2004-2711-0116
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

52.

Navodilo o obsegu in vsebini poročila o
delovanju Notarske zbornice Slovenije in o
delovanju notarjev

Na podlagi sedmega odstavka 107. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 in
73/04) izdaja minister za pravosodje

NAVODILO
o obsegu in vsebini poročila o delovanju
Notarske zbornice Slovenije in o delovanju
notarjev
1. člen
(1) To navodilo ureja obseg in vsebino poročila o delovanju Notarske zbornice Slovenije in o delovanju notarjev (v
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nadaljnjem besedilu: poročilo) ter način posredovanja poročila Ministrstvu za pravosodje.
(2) Poročilo je podlaga za statistično in vsebinsko
spremljanje poslovanja Notarske zbornice Slovenije in notarjev v zvezi z zakonskimi pristojnostmi, ki jih ima Ministrstvo
za pravosodje v okviru nadzora nad zakonitostjo opravljanja
notariata.
2. člen
(1) Poročilo je sestavljeno iz poročila o delovanju notarjev in poročila o delovanju Notarske zbornice Slovenije.
(2) Poročilo o delovanju notarjev mora vsebovati:
– statistične podatke o opravljenih notarskih storitvah za
posameznega notarja v skladu z vpisniki, imeniki in drugimi
knjigami, ki so jih notarji dolžni voditi na podlagi zakona;
– navedbo števila zaposlenih v posamezni notarski pisarni z navedbo njihovega naziva oziroma položaja;
– imenski seznam notarskih kandidatov, ki izpolnjujejo
pogoje za notarskega namestnika;
– podatke o nadomeščanju posameznega notarja (čas
nadomeščanja in ime ter sedež namestnika);
– podatke o pogostosti in trajanju poslovanja notarjev
zunaj sedeža njihovih notarskih mest na podlagi dovoljenja
Notarske zbornice Slovenije;
– navedbo števila in razlogov za odklonitev poslovanja
notarja ter števila in vrsti primerov, v katerih je o utemeljenosti odklonitve poslovanja odločala Notarska zbornica
Slovenije.
(3) Poročilo o delovanju Notarske zbornice Slovenije
mora vsebovati:
– podatke o nadzorih, ki jih je nad delom notarjev opravila Notarska zbornica Slovenije (število, obseg pregledov
in ugotovitve);
– podatke v zvezi z uvedenimi disciplinskimi postopki
zoper notarje, notarske kandidate in notarske pripravnike
(vrsta kršitev, izrečeni disciplinski ukrepi);
– podatke o številu in trajanju izrečenih ukrepov začasne prepovedi opravljanja notariata;
– podatke o številu, trajanju in vsebini oblik izobraževanja notarjev, notarskih kandidatov in notarskih pripravnikov,
organiziranih s strani Notarske zbornice Slovenije.
(4) Poročilo lahko vsebuje tudi druge podatke oziroma
informacije, ki jih Notarska zbornica Slovenije v poročilo
vnese po lastni presoji.
3. člen
(1) Notarska zbornica Slovenije poročilo posreduje Ministrstvu za pravosodje v pisni in elektronski obliki.
(2) V elektronski obliki se poročilo posreduje na uradni
elektronski naslov Ministrstva za pravosodje (gp.mp@gov.si)
ali na disketi, poslani na naslov ministrstva.
4. člen
Poročilo, ki ne vsebuje vseh podatkov iz drugega in
tretjega odstavka 2. člena tega navodila, se Notarski zbornici
Slovenije z določitvijo osemdnevnega roka vrne v dopolnitev.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-04-2/2004
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-2011-0060
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje
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53.

Navodilo o vodenju in vsebini evidenc v
čezmejnih sporih

Na podlagi petega odstavka 52.m in petega odstavka
52.n člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za pravosodje

NAVODILO
o vodenju in vsebini evidenc v čezmejnih sporih
1. člen
To navodilo ureja način vodenja evidence domačih čezmejnih sporov in evidence tujih čezmejnih sporov, ki ju vodita
Ministrstvo za pravosodje in pristojni organ za brezplačno
pravno pomoč.
2. člen
(1) Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco domačih
čezmejnih sporov in evidenco tujih čezmejnih sporov iz 52.m
člena Zakona o brezplačni pravni pomoči.
(2) Evidenci iz prejšnjega odstavka se vodita računalniško.
3. člen
(1) Ministrstvo za pravosodje evidenci vodi po posameznih zadevah tako, da ima vsaka zadeva svojo zaporedno
številko in svojo opravilno številko.
(2) Zaporedna številka se vodi v evidenci z arabskimi
številkami po vrstnem redu glede na datum prejema zadeve,
pri čemer se z začetkom koledarskega leta zaporedne številke začnejo znova z zaporedno številko »1«.
(3) Opravilna številka posamezne zadeve je številka, ki
jo zadeva prejme ob vložitvi in je določena v skladu s klasiﬁkacijskim načrtom.
4. člen
(1) Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč vodi
evidenco domačih čezmejnih sporov in evidenco tujih čez-
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mejnih sporov iz 52.n člena Zakona o brezplačni pravni
pomoči.
(2) Evidenci iz prejšnjega odstavka se vodita na obrazcu Obr. ZBPP št. 4 (List 1 in List 2), ki je kot priloga sestavni
del tega pravilnika, ali računalniško.
5. člen
(1) Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč vodi
evidenci po posameznih zadevah tako, da ima vsaka zadeva
svojo zaporedno številko in svojo opravilno številko.
(2) Zaporedna številka se vodi v evidenci z arabskimi
številkami po vrstnem redu glede na datum prejema zadeve,
pri čemer se z začetkom koledarskega leta zaporedne številke začnejo znova z zaporedno številko »1«.
(3) Opravilna številka posamezne zadeve je številka, ki
jo zadeva prejme ob vložitvi in je določena v skladu s sodnim
redom. Opravilna številka je označena s črkami Bpp, z dodano črko »D«, če gre za domači čezmejni spor oziroma z
dodano črko »T«, če gre za tuj čezmejni spor.
6. člen
(1) Podatki iz obrazca se v evidenco vpisujejo tekoče
oziroma ko je posamezno dejanje v postopku opravljeno.
(2) Pri vpisovanju v evidenco pristojni organ za brezplačno pravno pomoč uporablja določbe sodnega reda o
vodenju vpisnikov in pomožnih knjig.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-30-3/00
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-2011-0059
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje

Zap.
štev.

Opr.
štev.

Podatki o upravi�encu
(osebno ime, EMŠO, dav�na štev.,
naslov prebivališ�a, �e je tuj
državljan pa osebno ime, datum in
kraj rojstva, naslov prebivališ�a in
državljanstvo)

DOMA�I �EZMEJNI SPOR

Obr. ZBPP št. 4 - List 1

Štev. in datum odlo�be
ali sklepa pristojnega
organa o dodelitvi
brezpla�ne pravne
pomo�i

Obseg odobrene
brezpla�ne pravne
pomo�i

Obseg
izpla�anih
sredstev za
storitve
brezpla�ne
pravne
pomo�i

Obseg
vrnjenih
sredstev
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Zap. Opr. Podatki o upravi�encu
štev. štev. (osebno ime, EMŠO,
dav�na štev.,
naslov prebivališ�a, �e
je tuj
državljan pa osebno
ime, datum in
kraj rojstva, naslov
prebivališ�a in
državljanstvo)

Datum
posredovanja
prošnje organu
pošiljatelju
oziroma razlogi
zaradi katerih
prošnja ni bila
posredovana

Na�in
zagotovitve
prevoda
prošnje
Obseg
sredstev za
prevode

Podatek o odlo�itvi
pristojnega organa
države prejemnice o
prošnji za dodelitev
brezpla�ne pravne
pomo�i

Obseg vrnjenih
sredstev za
prevode

Št.
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54.

Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni
list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01) minister za delo, družino in socialne
zadeve objavlja

KOLIČNIK
rasti cen prehrambenih izdelkov
Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov za obdobje julij–december 2004, na podlagi katerega se uskladi regres za prehrano
med delom za obdobje januar–junij 2005 je 0,972.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje
januar–junij 2005 je 717 SIT na dan.
Št. 66302-1/2005/2
Ljubljana, dne 3. januarja 2005.

mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
55.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila za organizacijo in delo Skupine
državnih tožilcev za posebne zadeve pri
Državnem tožilstvu Republike Slovenije

Na podlagi 10.a člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 14/03 – prečiščeno besedilo) izdaja začasni vodja Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije
v soglasju z ministrom za pravosodje

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah Navodila za
organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev
za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu
Republike Slovenije
1. člen
V Navodilu za organizacijo in delo Skupine državnih
tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 95/99) se naslov spremeni tako,
da se glasi:
»Navodilo za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Vrhovnem državnem
tožilstvu Republike Slovenije«
2. člen
V prvem in drugem odstavku 1. člena ter v drugem odstavku 7. člena se besedilo »Državnega tožilstva Republike
Slovenije« nadomesti z besedilom »Vrhovnega državnega
tožilstva Republike Slovenije«.
V drugem odstavku 2. člena, v tretjem odstavku 4. člena, v drugem odstavku 5. člena, v prvem odstavku 7. člena,
v 8. členu, v prvem odstavku 9. člena in v 11. členu se besedilo »generalni državni tožilec« v vseh sklonih nadomesti z
besedilom »generalni državni tožilec Republike Slovenije« v
ustreznem sklonu.
V prvem in drugem odstavku 9. člena ter v 10. členu se
besedilo »personalna komisija« v vseh sklonih nadomesti z
besedilom »državnotožilski svet« v ustreznem sklonu.
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3. člen
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Potrebno število članov skupine v okviru odločbe ministra za pravosodje o sistemizaciji mest državnih tožilcev
in potrebno število tožilskega osebja v skupini ter njihovo
razporeditev po prejšnjih odstavkih določi generalni državni
tožilec Republike Slovenije po predhodnem mnenju vodje
skupine.«.
4. člen
V 3. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor ni v tem navodilu določeno drugače, veljajo za
notranje poslovanje skupine predpisi, ki urejajo poslovanje
državnih tožilstev.«.
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
V primeru iz prejšnjega člena in če to narekujejo druge
okoliščine zaradi katerih bi bilo ogroženo ali onemogočeno
pravočasno izvrševanje nalog skupine, sme generalni državni tožilec Republike Slovenije začasno premestiti vrhovnega,
višjega ali okrožnega državnega tožilca.
Začasno premestitev sme generalni državni tožilec Republike Slovenije odrediti za čas največ šestih mesecev. Na
predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije
lahko državnotožilski svet pod pogoji iz prejšnjega odstavka
začasno premestitev podaljša za dobo največ šestih mesecev.
Kadar razlogi iz prvega odstavka tega člena tudi z začasno premestitvijo po prejšnjem odstavku niso odpravljeni,
lahko državnotožilski svet na predlog generalnega državnega
tožilca Republike Slovenije in po pridobitvi pisnega mnenja
začasno premeščenega državnega tožilca podaljša začasno
premestitev najdalj še za eno leto.
Za začasno premestitev ni potrebna privolitev državnega tožilca.«.
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212/03
Ljubljana, dne 23. decembra 2004.
Začasni vodja Vrhovnega državnega
tožilstva Republike Slovenije
Franc Mazi l. r.
Na podlagi določbe drugega odstavka 10.a člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list Republike Slovenije,
št. 14/03 – prečiščeno besedilo) soglašam z Navodilom o
spremembah in dopolnitvah Navodila za organizacijo in delo
Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem
tožilstvu Republike Slovenije.
Št. 712-201/2003
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.

Minister
za pravosodje
dr. Lovro Šturm l. r.
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56.

Sklep o spremembah in dopolnitvah
navodila o načinu elektronskega poročanja
zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja
in premoženja kritnega sklada

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah navodila o
načinu elektronskega poročanja zavarovalnice
o naložbah kritnega premoženja in premoženja
kritnega sklada
1. člen
V navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega
sklada (Uradni list RS, št. 29/01, 117/02 in 78/03; v nadaljevanju: navodilo) se v poglavju »1. Splošne določbe«:
– Prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »S tem
navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje obliko
in način poročanja o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada.«
– V drugem odstavku se za besedi »zavarovalnice«
doda besedilo », zavarovalni in pozavarovalni pooli«, besedi
»in pokojninske« se nadomestita z besedam »ter pokojninske«.
– Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Poročevalci predložijo poročilo o naložbah kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada (v nadaljevanju:
poročilo) v elektronski obliki po stanju na zadnji dan vsakega
trimesečja v roku enega meseca po izteku posameznega
obdobja. Poročevalci pošljejo poročilo po elektronski pošti ali
na disketi in v papirni obliki. Elektronski naslov za pošiljanje
poročila je »agencija@a-zn.si.«.
– V četrtem odstavku se besedilo »s tremi listi« nadomesti z besedilom »s štirimi listi«, besedilo »3. list terjatve«
se nadomesti z besedilom »3. list: terjatve do zavarovalcev
oziroma terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic«, 4. list:
terjatve iz naslova prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev,
nastale zaradi zamika pri poravnavi«. V besedilu »1 list
vrednostni papirji, 2. list druge naložbe« se za »1. list« in »2.
list« vstavi dvopičje.
– V petem odstavku se besedilo »veljavnem na dan
valutacije« nadomesti z besedilom »ki je veljal na dan, za
katerega se pripravlja poročilo«.
– Šesti odstavek se črta.
2. člen
V poglavju »2. Izpolnjevanje poročila«, v točki A):
– se besedilo pod zaporedno številko (5) spremeni tako,
da se glasi: »Vrsta naložb kritnega premoženja: vrste naložb
po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.«
– besedilo pod zaporedno številko (15) »v skladu s
sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih
postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list
RS, št. 118/00)«, se nadomesti z besedilom, ki se glasi »v
skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja
knjigovodskih postavk«.
– besedilo pod zaporedno številko (16) se spremeni
tako, da se glasi: »Poštena vrednost oziroma odplačna vrednost naložbe, vrednotena v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma v skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk.«
– pod zaporedno številko (21) se beseda »Prevrednotevalni« nadomesti z besedo »Prevrednotovalni«.
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– besedilo pod zaporedno številko (22) se spremeni
tako, da se glasi: »Knjigovodska vrednost naložbe: upošteva
se prevrednotovalni popravek kapitala, ne upošteva se znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v obveznice
in druge dolžniške vrednostne papirje.«
– besedilo pod zaporedno številko (24) se spremeni
tako, da se glasi: »Opomba: označba, da je vrednostni papir
drugi dolžniški vrednostni papir po sklepu, ki ureja podrobnejša pravila naložb kritnega premoženja in premoženja
kritnega sklada, z navedbo datuma nakupa tega papirja.«
– se dodajo novi stolpci (25), (26) in (27), ki se glasijo:
»(25) Bonitetna ocena vrednostnega papirja oziroma
njegovega izdajatelja: vpiše se bonitetno oceno vrednostnega papirja oziroma njegovega izdajatelja (v primeru drugih
dolžniških vrednostnih papirjev po sklepu, ki ureja podrobnejša pravila naložb kritnega premoženja in premoženja
kritnega sklada pa lahko tudi bonitetno oceno osebe, ki za
papir jamči).
(26) Bonitetna agencija, ki je izdelala oceno.
(27) Oznaka ročnosti naložbe (kratkoročna – K, dolgoročna – D).«
3. člen
V poglavju »2. Izpolnjevanje poročila«, v točki B):
– se spremeni besedilo pod naslovom točke B) tako,
da se glasi: »V primeru, da gre za naložbo v nepremičnino,
se v polju »Naziv pogodbenika« navede vrsto nepremičnine
(poslovni prostor, stanovanje …) in njen naslov, ostala polja,
ki se nanašajo na pogodbenika, pa so prazna. V primeru, da
gre za naložbo v obliki gotovine, so polja, ki se nanašajo na
pogodbenika, prazna.«
– se besedilo pod zaporedno številko (5) spremeni tako,
da se glasi: »Vrsta naložb kritnega premoženja: vrste naložb
po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.«
– pod zaporedno številko (17) se besedilo »v skladu s
sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih
postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list
RS, št. 118/00).«, nadomesti z besedilom, ki se glasi »v
skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja
knjigovodskih postavk«.
– pod zaporedno številko (19) se beseda »Prevrednotevalni« nadomesti z besedo »Prevrednotovalni«.
– pod zaporedno številko (20) se besedilo spremeni
tako, da se glasi: »Knjigovodska vrednost naložbe: upošteva
se prevrednotovalni popravek kapitala, ne upošteva se znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v depozite.«
– pod zaporedno številko (22) se besedilo spremeni
tako, da se glasi: »Opomba: v primeru naložbe v potrdilo
o vlogi se vpiše število potrdil pri posameznem izdajatelju,
ki imajo enake pogoje in njihova nominalna vrednost, v primeru ostalih naložb pa morebitna druga pojasnila v zvezi s
posamezno naložbo.«
– doda se nova zaporedna številka (23), ki se glasi:
»(23) Oznaka ročnosti naložbe (kratkoročna – K, dolgoročna
– D).«
4. člen
Besedilo točke E se spremeni tako, da se glasi: »E)
TERJATVE IZ NASLOVA PRODAJE ALI NAKUPA VREDNOSTNI PAPIRJEV, PRODANIH OZIROMA KUPLJENIH NA
DATUM ALI PRED DATUMOM POROČANJA«.
Zaporedne številke pod točko E se glasijo enako kot v
točki A, razen zap. št. 14, 16 in zap. št. 21, ki se glasijo:
»(14) Količina (število kupljenih oziroma prodanih enot
vrednostnega papirja),
(16) Vrednost nakupa oziroma prodaje,
(21) Datum nakupa oziroma prodaje vrednostnega papirja«.
Obstoječa točka E postane točka F.
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5. člen
V poglavju »2. Izpolnjevanje poročila«, v sedanji točki

1. se v šifrantu, ki se nanaša na naložbe, katere predstavljajo kritni sklad:
– besedilo, ki se nanaša na »(KSNT)« nadomesti z
besedilom, ki se glasi: »(KSNT – 1): kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste življenjskega zavarovanja, pri
katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje in so
upravičenja, ki gredo zavarovancu na podlagi zavarovalne
pogodbe, neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja investicijskih skladov oziroma s spremembo indeksa
vrednostnih papirjev;«
– dodajo oznake za naslednje kritne sklade:
»(KSNT – 2): kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste življenjskega zavarovanja, pri katerih zavarovanec
prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo
zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno
vezana na vrednost enote premoženja kritnega sklada;
(KSTO): kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste
tontine;
(KSID): kritni sklad za zavarovanja izpada dohodkov
zaradi nezgode ali bolezni.«
Navedenim oznakam sledijo že prej obstoječe oznake
»(KSZD)« in »(KSDR)«.
2. v šifrantu vrst in podvrst naložb:
– se v celotnem besedilu kratica ES nadomesti s kratico
EEA,
– v okviru vrste naložb z oznako »03« se oznaka podvrste »08« nadomesti z oznako »081« in doda podvrsta z
oznako »082« in besedilom »Dolžniški vrednostni papirji z
neorganiziranega trga v RS, z zavezo izdajatelja, da bodo
uvrščeni na organiziran trg v RS;
– v okviru vrste naložb z oznako »03« se oznaka podvrste »09« nadomesti z oznako »091« in doda podvrsta z
oznako »092« in besedilom »Dolžniški vrednostni papirji z
neorganiziranega trga v EEA/OECD, z zavezo izdajatelja, da
bodo uvrščeni na organiziran trg v EEA/OECD;
– se dodajo naslednje vrste in podvrste naložb:
13 30
Potrdila o vlogah pri banki RS
13 31
Potrdila o vlogah pri banki EEA/OECD
13 32
Depoziti pri hranilnici RS
13 33
Depoziti v hranilnici EEA/OECD
13 34
Potrdila o vlogah pri hranilnici RS
13 35
Potrdila o vlogah pri hranilnici EEA/
OECD
– v vrsti naložb z zaporedno številko »14« se številki
podvrst naložb »30« in »31« nadomestita s številkama »36«
in »37«;
– črta se vrsta naložbe pod oznako »18«, podvrsta
naložbe pod oznako »32« in besedilo, ki pripada navedeni
podvrsti naložb.
6. člen
Zavarovalnica v skladu s tem sklepom prvič poroča po
stanju na dan 31. 12. 2004.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. decembra 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada ter
načinu in rokih poročanja

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena
Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja

SKLEP
o podrobnejših pravilih naložb kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada ter
načinu in rokih poročanja
Predmet sklepa
1. člen
(1) Ta sklep podrobneje določa vrste in lastnosti kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada zavarovalnic,
podrobnejša pravila za razpršitev in omejitev teh naložb,
njihovo vrednotenje in njihovo usklajenost ter način in roke
poročanja.
(2) Pri izbiri naložb kritnega premoženja mora zavarovalnica upoštevati vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja,
tako, da je zagotovljena varnost, donosnost in tržnost naložb
ter ustrezna ročnost, raznovrstnost in razpršitev.
(3) Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za
zavarovalne in pozavarovalne poole ter pokojninske družbe,
ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
Vrste in lastnosti kritnega premoženja

be:
var,

2. člen
(1) Kritno premoženje lahko predstavljajo samo nalož1. iz 1. do 14. točke prvega odstavka 121. člena ZZa-

2. kratkoročne terjatve iz naslova obresti od naložb in
prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb kritnega
premoženja iz 1., 2., 3. in 13. točke prvega odstavka 121.
člena ZZavar,
3. terjatve do zavarovalcev za zavarovalne premije iz
naslova premoženjskih zavarovanj z dospelostjo do 30 dni,
in
4. terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic za pozavarovalne premije z dospelostjo do treh mesecev,
5. terjatve iz naslova prodaje ali nakupa vrednostnih
papirjev, prodanih oziroma kupljenih na datum ali dan pred
datumom poročanja, nastale zaradi zamika pri poravnavi.
(2) Za druge dolžniške vrednostne papirje iz 2. in 3.
točke prvega odstavka 121. člena ZZavar se štejejo tudi sestavljeni vrednostni papirji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– glavnica oziroma osnova vrednostnega papirja je
dolžniški vrednostni papir;
– donos vrednostnega papirja je lahko vezan na gibanje obrestnih mer, gibanje lastniških vrednostnih papirjev,
gibanje indeksov, gibanje vrednosti točk skladov, gibanje
valutnih tečajev;
– izdajatelj vrednostnega papirja je pravna oseba s
sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma
o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici
OECD oziroma se z vrednostnim papirjem trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi
podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru
oziroma državi članici OECD;
– vrednostni papir oziroma izdajatelj vrednostnega papirja mora imeti primerno bonitetno oceno oziroma mora za
vrednostni papir jamčiti tretja oseba, ki je pravna oseba s
sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma
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o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici
OECD s primerno bonitetno oceno;
– zagotovljeno mora biti najmanj 100% vračilo glavnice
vrednostnega papirja ob zapadlosti;
– obstajati mora možnost doseganja pozitivnih donosov
iz naslova teh vrednostnih papirjev.
(3) Za primerno bonitetno oceno vrednostnega papirja
in izdajatelja vrednostnega papirja iz drugega odstavka tega
člena oziroma tretje osebe, ki za ta papir jamči, se šteje ocena, ki ni nižja od ocene BBB- pri Standard & Poor's oziroma
Fitch-IBCA oziroma Baa3 pri Moody's.
(4) Med sestavljene dolžniške vrednostne papirje ne
štejemo dolžniških vrednostnih papirjev s spremenljivo obrestno mero, dolžniških vrednostnih papirjev, ki se revalorizirajo z inﬂacijo in dolžniških vrednostnih papirjev, ki vsebujejo
opcije odpoklica.
(5) Sestavljeni vrednostni papirji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena, niso dovoljena vrsta naložb kritnega premoženja.
Uporaba izvedenih ﬁnančnih instrumentov
3. člen
Pokojninska družba, enako kot zavarovalnica, lahko v
zvezi z naložbami kritnega premoženja uporablja izvedene
ﬁnančne instrumente le, če ti prispevajo k zniževanju tveganj
zaradi spremembe obrestnih mer, tečajev tujih valut in drugih
tržnih tveganj ali olajšajo učinkovito upravljanje zavarovalnega portfelja.
Razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja
4. člen
Vrednost kritnega premoženja mora biti najmanj enaka
višini čistih zavarovalno – tehničnih rezervacij, vrednost posameznih vrst naložb kritnega premoženja pa je omejena
z ZZavar in ne sme presegati omejitev glede na kosmate
zavarovalno – tehnične rezervacije, kot so določene v 1. do
12. točki prvega odstavka 122. člena ZZavar.
Kritni sklad
5. člen
(1) Za naložbe kritnih skladov se uporabljajo določbe 2.
in 3. člena tega sklepa, razen za naložbe kritnega sklada iz
2. in 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar v delu, v
katerem niso vezane na minimalno zajamčeno izplačilo.
(2) Naložbe kritnega sklada iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar lahko obsegajo samo tržne vrednostne
papirje in investicijske kupone vzajemnih skladov, ki so usklajeni z Direktivo o investicijskih skladih. Navedene naložbe so
tudi edine vrste naložb, ki jih zavarovalnica lahko opredeli v
zavarovalni pogodbi ali v prospektu kritnega sklada iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar. Zavarovalnica mora
oblikovati ločene kritne sklade iz 3. točke drugega odstavka
127. člena ZZavar za zavarovalne pogodbe ali prospekte, če
le-ti opredeljujejo različno naložbeno politiko.
Vrednotenje naložb
6. člen
Naložbe iz 2. člena tega sklepa se vrednotijo v skladu z
veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi in sklepom
o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk
in sestavljanja računovodskih izkazov.
Usklajenost naložb
7. člen
(1) Zavarovalnica mora dosegati vrednost premoženja
iz 2. in 4. člena tega sklepa najmanj v višini ustrezno oblikovanih zavarovalno – tehničnih rezervacij.
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(2) Zavarovalnica lahko nalaga premoženje iz 2. in 4.
člena tega sklepa na celotnem območju držav podpisnic
Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (Priloga
1). V zvezi z zavarovanji, ki jih sklepa in ki krijejo nevarnosti
na območju države, ki ni država podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, lahko nalaga premoženje
iz 2. in 4. člena tega sklepa tudi na območju te države.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej
utemeljenih razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice
tej dovoli, da kot premoženje iz 2. in 4. člena tega sklepa
uporabi tudi naložbo, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(4) Zavarovalnica mora premoženje iz 2. in 4. člena tega
sklepa uskladi s svojimi obveznostmi na podlagi zavarovalnih
pogodb in aktuarskih izračunov, katerih višina je odvisna od
sprememb tečajev tujih valut, najmanj do višine 80%.
(5) Zavarovalnica mora ob zaključku vsakega trimesečja za račun kritnega sklada pridobiti dodatno premoženje,
če je to potrebno zaradi uskladitve vrednosti premoženja
kritnega sklada z višino ustrezno oblikovanih zavarovalnotehničnih rezervacij.
Način poročanja
8. člen
(1) Zavarovalnica mora Agenciji za zavarovalni nadzor
posredovati poročilo o vrednosti, vrstah, lastnostih, razpršenosti, usklajenosti in lokalizaciji naložb kritnega premoženja
in premoženja kritnega sklada (v nadaljevanju: poročilo o
naložbah).
(2) Če obstaja bonitetna ocena izdajatelja oziroma
vrednostnega papirja, je zavarovalnica dolžna v poročilu o
naložbah izkazati tudi bonitetno oceno izdajatelja oziroma
vrednostnega papirja, skupaj z imenom bonitetne agencije,
ki je izdala oceno. Hkrati je zavarovalnica dolžna nemudoma
obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor, če bonitetna ocena
izdajatelja oziroma vrednostnega papirja, pade pod dovoljeno mejo. Hkrati s prvim vpisom bonitetne ocene v poročilo o
naložbah in ob vsaki spremembi le-te pošlje zavarovalnica
na Agencijo za zavarovalni nadzor tudi dokazilo o bonitetni
oceni izdajatelja oziroma vrednostnega papirja (na primer
izpis iz informacijskega sistema Bloomberg).
(3) V primeru nakupa dolžniškega vrednostnega papirja
iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa pošlje zavarovalnica na Agencijo za zavarovalni nadzor v roku 15 delovnih dni
od dneva nakupa naslednje listine in podatke:
– prospekt vrednostnega papirja (v slovenskem oziroma
angleškem jeziku);
– kupoprodajno pogodbo s podpisi odgovornih oseb
zavarovalnice;
– dokazilo o bonitetni oceni vrednostnega papirja, izdajatelja oziroma tretje osebe, ki jamči za vrednostni papir (na
primer izpis iz informacijskega sistema Bloomberg);
– opis vrednostnega papirja: vrsta dolžniškega vrednostnega papirja iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa,
njegove osnovne značilnosti (med temi tudi dokazilo, da je
zagotovljeno 100% vračilo glavnice), opredelitev glavnice ali
degresivnega dela ter njegovega potencialnega donosa ali
agresivnega dela;
– popolni pregled in ovrednotenje glavnih tveganj, ki
se jim bo pri poslovanju z dolžniškimi vrednostnimi papirji iz
drugega odstavka 2. člena tega sklepa izpostavljala zavarovalnica, to je tveganja, povezanega s tržno ceno, obrestnega tveganja, valutnega tveganja, likvidnostnega tveganja in
kreditnega tveganja;
– navedbo borze, kjer vrednostni papir kotira;
– vrednost celotne izdaje in število lotov v izdaji;
– organizator izdaje ali »market maker«;
– namen investicije v vrednostni papir (imetništvo do
zapadlosti, trgovanje …);
– morebitne druge bistvene informacije v zvezi z vrednostnim papirjem in njegovim nakupom.

Uradni list Republike Slovenije
(4) V primeru, da se podatki v času imetništva dolžniškega vrednostnega papirja iz drugega odstavka 2. člena
tega sklepa pomembno spremenijo oziroma da nastopi dogodek, ki vpliva na več kot petodstotno znižanje vrednosti
naložbe, mora zavarovalnica o tem v roku 8 delovnih dni
obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor.
(5) Zavarovalnica mora na Agencijo za zavarovalni nadzor skupaj s prvim kvartalnim poročilom o naložbah v posameznem koledarskem letu poslati tudi poročilo o realizirani
donosnosti sestavljenih vrednostnih papirjev.
(6) Zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nadzor poročilo o naložbah v elektronski obliki po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja v roku enega meseca po izteku
posameznega obdobja v obliki, predpisani z navodilom o
načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah
kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada.
Prehodne določbe
9. člen
(1) Zavarovalnica po tem sklepu prvič poroča po stanju
na dan 31. 12. 2004.
(2) Prav tako zavarovalnica za druge dolžniške vrednostne papirje iz 2. člena tega sklepa, ki jih med naložbami
kritnega premoženja in kritnega sklada izkazuje po stanju
na dan 31. 12. 2004, Agenciji za zavarovalni nadzor skupaj
s poročilom iz prvega odstavka tega člena pošlje listine in
podatke iz tretjega odstavka 7. člena tega sklepa, ki jih do
uveljavitve sklepa še ni predložila.
(3) Zavarovalnice, ki imajo na dan uveljavitve tega sklepa med naložbami kritnega premoženja in kritnega sklada
vrste naložb, ki ne ustrezajo zahtevam oziroma pogojem
ZZavar – UPB1 in tega sklepa, morajo stanje naložb kritnega
premoženja in kritnega sklada z navedenimi predpisi uskladiti
najkasneje do 30. 6. 2005.
Uveljavitev sklepa
10. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha
veljati sklep o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev
naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00,
109/02 in 78/03).
Ljubljana, dne 29. decembra 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

Št.
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
in cen na drobno na območju Slovenije za
december 2004

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije
za december 2004
Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2004 v
primerjavi z novembrom 2004 nižje za 0,3%, cene na drobno
pa za 0,6%.
Št. 9621-16/2004
Ljubljana, dne 4. januarja 2005.
Genovefa Ružič l. r.
Namestnica generalne direktorice

59.

Koeﬁcienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
december 2004

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2004
1. Mesečni koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih decembra 2004 v primerjavi z novembrom
2004 je bil 0,004.
2. Koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra 2004 je bil 0,049.
3. Koeﬁcient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra
2004 je bil 0,004.
4. Mesečni koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin decembra 2004 v primerjavi z novembrom 2004 je bil
–0,003.
5. Koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do decembra 2004 je bil 0,032.
6. Koeﬁcient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do decembra 2004 je bil 0,003.
7. Koeﬁcient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do decembra 2004 v primerjavi s povprečjem
leta 2003 je bil 0,036.
Št. 9621-22/2005
Ljubljana, dne 10. januarja 2005.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
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OBČINE
CELJE
60.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Celje
za leto 2005

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in
18/04) in na podlagi 16. člena Statuta območne obrtne zbornice Celje je skupščina Območne obrtne zbornice Celje na
svoji 5. seji dne 29. 12. 2004 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Celje
za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Celje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom ﬁzične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju
občin Celje, Dobrna, Štore in Vojnik na obrtni, obrti podoben
način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
1,84 % od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
1,84 % od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,84 % od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in oblike njihovega združevanja) v višini 3.000 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije.

V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Celje določi
letno višino članarine skladno z II. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade
prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Celje.
VIII
Območna obrtna zbornica Celje pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Št. 2041270
Celje, dne 29. decembra 2004.
Predsednik OOZ Celje
Miran Gracer l. r.

LJUBLJANA
61.

Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih
pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št.
82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004
je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. dne
26. 11. 2004 sprejel

CENIK
za posamezne tarifne
skupine plina

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne
tarifne skupine plina:
LJUBLJANAG:\1url2005\1url003\1ure\lj01.doc
TARIFNE SKUPINE PLINA
Mala poraba:

cena za plin

SIT/m

3

68,26

SIT/m

3

9.181,67

SIT/leto

130,24

Gospodinjska
ŠIROKA

tarifa:

cena za plin
osnovna cena

POTROŠNJA

Centralno
ogrevanje:

Mala poraba:

3

cena za plin

68,26

SIT/m

cena za prikl. mo�

755,41

SIT/kW,leto

cena za plin

130,24

SIT/m

3

3

Osnovna
OSTALA

tarifa:

cena za plin

79,30

SIT/m

23.417,45

SIT/leto

cena za plin

79,30

SIT/m

cena za prikl.mo�

460,36

SIT/kW,leto

osnovna cena
POTROŠNJA

Ogrevanje
poslov.prostorov:

Pogodbeni odjem

3

3

cena za plin

60,62

SIT/m

cena za prikl. mo�

835,62

SIT/kW,leto

Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/
m3, trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 128/2004.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 7. januarja 2005.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Draškovič l. r.
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I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Oplotnica določa pogoje in merila
izvajanje,
RR 1/1 za
11.01.05
09:01 ovrednotenje in razdelitev
sredstev za ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Oplotnica v skladu s sprejetim proračunom.
2. člen
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Oplotnica,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da delujejo v javnem interesu,
– da dejavnost opravljajo na neproﬁtni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
3. člen
Praviloma se soﬁnancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le
v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, med območnih in državnih
srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in aktivnosti,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje
in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in
spomeniško varstvene akcije.
4. člen
Za stimulacijo izrednih dosežkov ljubiteljskih skupin in
posameznikov (udeležba in dosežki na območnih in državnih
srečanjih ter državnih in mednarodnih tekmovanjih) se sredstva zagotovijo v vsakoletnem proračunu.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (ZUJIK – Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena
Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) je
Občinski svet občine Oplotnica na 10. redni seji dne 23. 12.
2004 sprejel

5. člen
Sredstva za ﬁnanciranje in soﬁnanciranje ljubiteljskih
kulturnih programov se oblikujejo v skladu s sprejetimi merili
na osnovi razpisa, ki ga objavi župan.
Za pripravo predloga razpisa, meril in predlog programov je po pooblastilu župana pristojna Komisija za družbene
in društvene dejavnosti.
Razpis se izvede po sprejemu proračuna za tekoče
leto.
Sredstva se nakažejo nosilcem in izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v skladu s podpisano pogodbo med
županom in nosilcem programa.
Odobrena sredstva se nakazujejo kvartalno oziroma v
skladu s planirano dinamiko porabe sredstev in skladno z
likvidnostno stopnjo občine. Poročilo in dokazilo o izvedbi
programa mora biti predloženo najkasneje do konca marca
za preteklo leto.

PRAVILNIK
za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi
v Občini Oplotnica

6. člen
Izvajalci in nosilci ljubiteljske kulturne dejavnosti so
dolžni spoštovati določila pogodbe in predložiti dokazila o
izpolnitvi obveznosti.

OPLOTNICA
62.

Pravilnik za vrednotenje programov v
ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica
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Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje
pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev
ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih
sredstev.
7. člen
Merila so priloga tega pravilnika in se uporabljajo kot
izhodišče za ﬁnanciranje v skladu z dejanskim obsegom in
kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za
delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnim društvom
in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
8. člen
Vrednost točke se določi na podlagi seštevka vseh
točk za izvedene programe v sorazmerju z razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi za področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
V primeru, da upravičenec ne izpolni kriterija števila
nastopov iz meril, se mu število pridobljenih točk zniža sorazmerno za vsak manjkajoči nastop.
III. VREDNOTENJE IZREDNIH DOSEŽKOV V KULTURI
9. člen
Za izredne dosežke v kulturi se vsako leto podelijo
priznanja posameznim izvajalcem kulturnih programov ali
skupini.
Priznanje je izdelano v obliki spominske plakete, in
sicer:
– ena plaketa za izredne dosežke posameznikov na
področju kulture (na predlog društev registriranih za kulturne
dejavnosti),
– ena plaketa za izredne dosežke skupine na področju
kulture.
10. člen
Na podlagi poročil društev o izrednih dosežkih v tekočem letu, Komisija za družbene in društvene dejavnosti,
ovrednoti izredne dosežke v kulturi, v točkah določenih v
merilih, ki so priloga tega pravilnika.
Priznanja za izredne dosežke v kulturi se podelijo praviloma na slovesnosti ob Slovenskem kulturnem prazniku,
8. februarja.
Vsako leto se podeli največ dve priznanji za izredne
dosežke v kulturi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10.7.1/2004
Oplotnica, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

VSEBINA
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Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 80,
o spremembi načel za določanje stroškovne baze
za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za
enoto storitve
Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 81,
o spremembi načel za določanje stroškovne baze
za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za
enoto storitve
Pravilnik o alternativnih metodah za preskušanje
kozmetičnih proizvodov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih
nevarnih snovi in pripravkov
Navodilo o obsegu in vsebini poročila o delovanju
Notarske zbornice Slovenije in o delovanju notarjev
Navodilo o vodenju in vsebini evidenc v čezmejnih
sporih
Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
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55.
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Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila
za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev
za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije
Sklep o spremembah in dopolnitvah navodila o
načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o
naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu
in rokih poročanja
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za december
2004
Koeﬁcienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2004
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