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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih (ZVrt-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 13. julija 2005.
Št. 001-22-56/05
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VRTCIH (ZVrt-C)
1. člen
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00,
78/03) se v 34. členu za četrtim odstavkom doda nov peti
odstavek, ki se glasi:
"O izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena
odloča ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.".

Cena 1540 SIT

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-01/90-1/31
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EPA 235-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

"52. člen
(nadzor nad izvrševanjem zakona)
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja
inšpektor, pristojen za šolstvo.".

"53. člen
(globe za prekrške)
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost predšolske
vzgoje:

Leto XV

1. če nima publikacije, v kateri so predstavljeni programi, ki jih izvaja, njihovi cilji, vsebine in metode dela (prvi
odstavek 11. člena);
2. če je v oddelek vključenih več otrok, kot je najvišje
predpisano število (prvi in drugi odstavek 17. člena);
3. če se sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika
vzgojitelja s sistemizacijo delovnih mest ne zagotavlja vsaj
6 ur dnevno v oddelku prvega starostnega obdobja in vsaj
4 ure dnevno v oddelku drugega starostnega obdobja (tretji
odstavek 17. člena);
4. če ne določi organizacije in podrobne vsebine življenja in dela z letnim delovnim načrtom (prvi in drugi odstavek
21. člena);
5. če je letni delovni načrt sprejet brez predhodne uskladitve vseh tistih elementov, ki imajo ﬁnančne posledice za
zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja (tretji odstavek
21. člena);
6. če ne vodi dokumentacije o vzgojnem delu, ki jo je
predpisal minister (22. člen);
7. če zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki
ne izpolnjuje pogojev (40. člen);
8. če ne vodi predpisanih zbirk podatkov (43., 44., 45.
in 46. člen).
Z globo od 30.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.".

2. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:

3. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku od prometa zavarovalnih poslov
(ZDPZP-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davku od prometa
zavarovalnih poslov (ZDPZP-A)

Št. 434-02/98-17/4
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EPA 249-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
13. julija 2005.

3212.

Št. 001-22-57/05
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (ZZRZI-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU OD PROMETA ZAVAROVALNIH
POSLOV (ZDPZP-A)

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-A)

1. člen
V Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov
(Uradni list RS, št. 57/99) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem oziroma življenjskem
zavarovanju.".

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(ZZRZI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 14. julija 2005.
Št. 001-22-58/05
Ljubljana, dne 22. julija 2005.

2. člen
V 8. členu se v 2. točki prvega odstavka besedilo "osebnih (zdravstvenih, nezgodnih in življenjskih)" nadomesti z
besedilom "premoženjskih (nezgodnih in zdravstvenih) in
življenjskih".
3. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo "Če se zavarovalna pogodba za zavarovanja iz 2. točke 8. člena tega
zakona razdre pred potekom 10 let," nadomesti z besedilom
"Če zavarovalna pogodba za zavarovanja iz 2. točke prvega
odstavka 8. člena preneha pred potekom 10 let,".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na prejšnji odstavek, se davka od zavarovalnih poslov ne obračuna in plača v primerih izrednega prenehanja zavarovalne pogodbe iz 2. točke prvega odstavka
8. člena tega zakona zaradi smrti zavarovanca.".
Besedilo dosedanjega drugega odstavka, ki postane
tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
"Davek iz prvega odstavka tega člena se odmeri od
vsote, ki se izplača zavarovancu ali zavarovalcu, in sicer v
15 dneh po poteku meseca, v katerem je zavarovanje prenehalo.".
4. člen
V 12. členu se v drugem odstavku pred besedilom "zamudnih obresti" doda besedilo "obresti in".
5. člen
V 14. členu se v prvem odstavku besedilo "z denarno
kaznijo" nadomesti z besedilom "z globo".
V drugem odstavku se besedilo "Z denarno kaznijo"
nadomesti z besedilom "Z globo".
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI-A)
1. člen
V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (Uradni list RS, št. 63/04) se v prvem odstavku 8.
člena črta četrta alinea.
V drugem odstavku se beseda »štirih« nadomesti z
besedo »treh«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta beseda »družboslovne«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »prvega in drugega odstavka tega člena«
nadomesti z besedama »prejšnjega odstavka«.

si:

3. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se gla-

»(3) Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije se
lahko izvajajo v postopkih za uveljavljanje pravic po drugih
predpisih oziroma kot podporne storitve pri izvajanju poklicne
rehabilitacije po drugih predpisih.«.
4. člen
V drugem odstavku 28. člena se črta zadnji stavek.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»(4) Listo izvedencev, ki so člani rehabilitacijskih komisij, imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo, na
predlog Zavoda.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(sestava rehabilitacijskih komisij)
(1) Rehabilitacijske komisije na prvi in drugi stopnji delujejo v sestavi štirih članov, izvedencev svoje stroke, in sicer:
– predsednika – zdravnika specialista medicine dela;
– enega člana – strokovnjaka s področja invalidskega
varstva z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge
usmeritve;
– enega člana – strokovnjaka s področja zaposlovanja
in trga dela z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in
– enega člana – strokovnjaka s speciﬁčnih področij
glede na telesno oziroma duševno okvaro ali bolezen obravnavane osebe.
(2) Pri delu rehabilitacijske komisije lahko na zahtevo
invalida sodeluje izbrani zaupnik invalid ali predstavnik invalidske organizacije.«.
6. člen
V tretjem odstavku 35. člena se beseda »ﬁnanciranje«
nadomesti z besedo »soﬁnanciranje«.
7. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(primerna delovna mesta za invalide)
(1) Delodajalci pri planiranju zaposlovanja in zaposlovanju invalidov upoštevajo Kodeks Mednarodne organizacije
dela o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu tako, da
zagotavljajo enake možnosti invalidov, njihovo zaposlovanje
in ohranitev njihove zaposlitve.
(2) Primerna delovna mesta za invalide so vsa delovna
mesta, na katerih, ob upoštevanju izjave o varnosti z oceno
tveganja, invalidnost ni ovira za enakovredno opravljanja
dela.
(3) Delodajalci določijo v sistemizaciji delovnih mest
primerna delovna mesta za invalide ter druge ukrepe za
ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu.
(4) V primeru, ko se delo opravlja s prilagoditvijo delovnega časa potrebam zaposlenega invalida, ki izhajajo iz
njegove invalidnosti, ko se delo opravlja na domu ali na
daljavo, se posebnosti take zaposlitve uredijo v pogodbi o
zaposlitvi.«.
8. člen
V prvem odstavku 39. člena se za besedilom »Delodajalec ne sme invalidu« doda besedilo », ki nima statusa
delovnega invalida,«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
9. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(način zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu)
(1) Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma delovnemu invalidu
zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz poslovnega razloga, če mu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delu,
ki ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in
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delovni zmožnosti v skladu s tem zakonom oziroma predpisi
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ali na podlagi
sporazuma z drugim delodajalcem zagotovi, da mu drugi
delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delu pri njem.
(2) Če je invalidu pri drugem delodajalcu ponujena
v podpis pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas v smislu
prejšnjega odstavka oziroma invalid v roku 30 dni od prejema
pisne ponudbe ne sprejme ponudbe sklenitve nove pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen čas, nima pravice do odpravnine
in nima pravice do nadomestila za čas brezposelnosti po
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
(3) V primeru, da drugi delodajalec invalidu iz prvega
odstavka tega člena kasneje odpove pogodbo o zaposlitvi,
se pri določanju minimalnega odpovednega roka in višini odpravnine v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, upošteva
delovna doba invalida pri obeh delodajalcih.
(4) Če delodajalec invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena ali če delodajalec invalidu oziroma delovnemu invalidu ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi v
skladu s prvim odstavkom tega člena, o čemer odloči komisija za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi v
skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas
brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi.
(5) Stroški dela komisije iz prejšnjega odstavka se za
invalide, ki niso delovni invalidi, krijejo iz sredstev Sklada za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu:
Sklad).«.
10. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 41. člena se črtajo.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zaščitena delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni
centri.«.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 43. člena se za besedilom »ki jih
predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo« črta pika
in doda besedilo », in ima izdelan poslovni načrt«, v drugem
stavku pa se za besedo »ustanavljanja« dodata besedi »in
delovanja«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zaposlitveni centri in invalidska podjetja morajo
imeti najmanj pet zaposlenih.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
12. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(uporaba predpisov o javnih naročilih)
»Predpisi o javnih naročilih, ki urejajo oddajo javnih
naročil invalidskim podjetjem, se smiselno uporabljajo tudi
za zaposlitvene centre.«.
13. člen
Tretji odstavek 53. člena se črta.
14. člen
V 56. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda pravilnik, s katerim opredeli postopek in način za ugotavljanje
pogojev za pridobitev statusa invalidskega podjetja, za nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa in za
nadzor nad uporabo ﬁnančnih sredstev iz naslova oprostitev
in olajšav.«.
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15. člen
Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se gla-

»(2) Invalidsko podjetje je dolžno predhodno pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, o sprejetju
sklepa o prenehanju gospodarske družbe, drugih statusnih
spremembah in pomembnih razvojnih odločitvah, ki lahko
vplivajo na ohranjanje delovnih mest za invalide.«.
V tretjem odstavku se številka »15« nadomesti s številko »30«.
V četrtem odstavku se za besedami »nad 20 delavcev«
doda besedilo »v posameznem koledarskem letu«.
16. člen
Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Invalidska podjetja, katerih povprečno število zaposlenih invalidov v poslovnem letu presega število 25, so
dolžna računovodske izkaze revidirati vsako leto na način in
pod pogoji, ki jih določa zakon o revidiranju.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Invalidska podjetja, ki niso dolžna revidirati računovodske izkaze v skladu s prejšnjim odstavkom, so dolžna
računovodskih izkazov revidirati najmanj vsako tretje poslovno leto.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

si:

17. člen
Drugi odstavek 63. člena se spremeni tako, da se gla-

»(2) Invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, se šteje za
dva zaposlena invalida.«.
18. člen
V prvem odstavku 64. člena se številka »18« nadomesti
s številko »12«.
19. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
(določanje višine subvencije plače)
(1) Osnova za izračun subvencije plače invalida na zaščitenih delovnih mestih, v podporni zaposlitvi in pri zaposlitvi
v invalidskih podjetjih je minimalna plača.
(2) Višina subvencije plače invalida je odvisna od stopnje invalidnosti.
(3) Merila in postopek za določitev višine subvencije
plače za invalide predpiše minister, pristojen za invalidsko
varstvo.«.

Uradni list Republike Slovenije
22. člen
V prvem odstavku 73. člena se številka »15« nadomesti s številko »30«, za besedilom »za nedoločen čas«
pa se doda besedilo »oziroma za določen čas najmanj 24
mesecev«.
23. člen
V sedmi alinei 85. člena se črta besedilo »z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih
mestih v običajnem delovnem okolju«.
24. člen
V 94. členu se v naslovu člena doda besedilo »in zaposlitvenih centrov«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z globo od 3,000.000 do 10,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek zaposlitveni center, če:
– uporablja odstopljena sredstva v nasprotju z nameni
iz 61. člena tega zakona;
– razdeli dobiček v nasprotju z določbo 57. člena tega
zakona.«.
Drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»(3) Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka
tega člena.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
25. člen
V 101. členu se besedilo »v roku treh let po uveljavitvi tega zakona.« nadomesti z besedilom »do 1. januarja
2007.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Pravilnik iz 14. člena tega zakona izda minister, pristojen
za invalidsko varstvo, najkasneje do 31. decembra 2005.
27. člen
Merila in postopek za določitev višine subvencije plače
za invalide iz 19. člena tega zakona določi minister, pristojen
za invalidsko varstvo, najkasneje do 31. decembra 2005.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-04/03-2/2
Ljubljana, dne 14. julija 2005.
EPA 238-IV

20. člen
V napovednem stavku 70. člena se beseda »osnov«
nadomesti z besedo »osnove«, tretja alinea pa se spremeni
tako, da se glasi:
»– v invalidskem podjetju od 5 do 30%.«.
21. člen
V 72. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Plačilo stroškov prilagoditve konkretnega delovnega mesta in sredstev za delo iz prejšnjega odstavka lahko
znaša največ 70% dejanskih stroškov.«.
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v
prvem stavku besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z
besedilom »prvega odstavka tega člena« ter se na koncu
drugega stavka črta pika in doda besedilo »oziroma za določen čas najmanj 24 mesecev«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

3213.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodiščih (ZS-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-E)

Uradni list Republike Slovenije
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 14. julija 2005.
Št. 001-22-59/05
Ljubljana, dne 22. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SODIŠČIH (ZS-E)
1. člen
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo) se v sedmem odstavku 62. člena črtata
besedi »največ treh«.
2. člen
V tretjem odstavku 75. člena se za besedami »prostorskih pogojev sodišč« črta vejica in besedilo »z izjemo
sredstev za najemna razmerja,«.
3. člen
V 99. členu se v IV. točki pika na koncu stavka črta in
doda besedilo »in za opravljanje mednarodne pravne pomoči
v zadevah o prekrških«.
4. člen
V 101. členu se v V. točki pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »če zakon za posamezne vrste
zadev ne določa drugače«.
5. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 73/04) se 36. člen spremeni tako,
da se glasi:
»36. člen
CIP in strokovni svet se ustanovita najkasneje do
31. decembra 2006.«.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1F)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1F),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
15. julija 2005.
Št. 001-22-60/05
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU (ZPIZ-1F)
1. člen
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02 in
135/03) se v tretji alinei točke d) prvega odstavka 4. člena
črta besedilo »dodatka za rekreacijo ali pravica do enkratnega«.
2. člen
V drugem odstavku 47. člena se številka »150.« nadomesti s številkama »150.a in 150.b«.
3. člen
V tretjem odstavku 48. člena se številka »150.« nadomesti s številkama »150.a in 150.b«.

6. člen
V postopkih imenovanja predsednikov sodišč, ki so
se začeli pred uveljavitvijo tega zakona in je sodni svet do
uveljavitve tega zakona ministru, pristojnemu za pravosodje,
že poslal predlog po sedmem odstavku 62. člena Zakona
o sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo), ministrstvo, pristojno za pravosodje, predlog vrne
sodnemu svetu, da izpelje postopek v skladu s sedmim odstavkom 62. člena zakona.

4. člen
V 53. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Polna starost iz prejšnjega člena se zniža za toliko
mesecev, kolikor jih je zavarovanec pridobil na račun štetja
zavarovalne dobe s povečanjem.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

7. člen
Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati
1. januarja 2006.

5. člen
V drugem odstavku 57. člena se številka »150.« nadomesti s številkama »150.a, 150.b«.

8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6. člen
Četrti odstavek 123. člena se nadomesti z novima četrtim in petim odstavkom, ki se glasita:
»(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena,
se lahko vdovi oziroma vdovcu, če je to zanj ugodneje, poleg
starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi 15% zneska
vdovske pokojnine, ki mu gre po pokojnem zavarovancu ali
uživalcu pravic po tem zakonu, vendar največ do zneska v
višini 15% povprečne mesečne pokojnine, izplačane v državi
v predhodnem koledarskem letu.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se
vdovi oziroma vdovcu ne izplača dela vdovske pokojnine

Št. 700-04/93-16/23
Ljubljana, dne 14. julija 2005.
EPA 264-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.
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oziroma se del vdovske pokojnine zmanjša tako, da skupno
izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine ne presega starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske
osnove za 40 let pokojninske dobe.«.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Zgornja meja za izplačilo dela vdovske pokojnine,
določena v četrtem odstavku tega člena, se usklajuje po 150.
a in 150.b členu tega zakona.«.
7. člen
Za VI. poglavjem se doda VI.a poglavje in 136.b, 136.c,
136.č in 136.d členi, ki se glasijo:
»VI.a poglavje
Letni dodatek
136.b člen
(Določitev zneska letnega dodatka)
(1) Letni dodatek se določi v dveh različnih višinah tako,
da prejmejo:
– višji znesek uživalci pokojnin, katerih pokojnina je v
mesecu izplačila letnega dodatka enaka ali nižja od zneska
osnove iz 57. člena tega zakona;
– nižji znesek uživalci pokojnin, katerih pokojnina v mesecu izplačila letnega dodatka presega znesek osnove iz 57.
člena tega zakona;
– nižji znesek uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98; ZPIZ),
veljavnem do vključno 31. 12. 1999 ter uživalci delne invalidske pokojnine, nadomestila za čas poklicne rehabilitacije,
začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost.
(2) Uživalcem denarnih prejemkov iz tretje alinee prejšnjega odstavka se letni dodatek izplača, če ne prejemajo
plače oziroma niso vključeni v obvezno zavarovanje, ali pa
so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani kot uživalci pravice iz invalidskega zavarovanja.
(3) Letni dodatek se ne izplača uživalcem delne invalidske pokojnine iz 58. člena in pokojnine iz drugega odstavka
178. člena tega zakona.
136.c člen
(Določitev sorazmernega dela letnega dodatka)
Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v
sorazmernem delu, uživalcem družinskih oziroma vdovskih
pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina
izplačuje ločeno, se znesek letnega dodatka, določen v prejšnjem členu, izplača v sorazmernem delu.
136.č člen
(Odmera letnega dodatka v letu uveljavitve ali prenehanja
prejemkov)
(1) Uživalcem pokojnine oziroma nadomestila iz prvega
odstavka 136.b člena tega zakona, ki pravico do prejemkov
pridobijo v tekočem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas
trajanja pravice do pokojnine oziroma nadomestila v tem
letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni
dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu.
(2) Na enak način se izplača letni dodatek tudi upravičencem, ki jim pravica do pokojnine oziroma nadomestila
preneha do konca meseca, v katerem se izplača letni dodatek. Kot mesec uživanja prejemka se šteje mesec, v katerem
jo je upravičenec prejemal najmanj 15 dni.
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136.d člen
(Rok za izplačilo)
(1) Letni dodatek se izplača skupaj z izplačilom rednih
pokojnin za mesec maj. Zavod lahko s soglasjem ministra,
pristojnega za ﬁnance, v izjemnih primerih izplača letni dodatek v dveh obrokih oziroma kasneje.
(2) V primeru, da je pravica do pokojnine oziroma nadomestila priznana po roku iz prejšnjega odstavka, se letni
dodatek upravičencem izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine oziroma prvega nadomestila.
(3) Razlika med zneski iz prvega odstavka tega člena
in zneski dodatka za rekreacijo, ki so bili v letu 2005 že izplačani pred uveljavitvijo tega zakona, se izplača najkasneje
ob koncu prvega meseca po mesecu, v katerem začne veljati
ta zakon.«.
8. člen
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
»150. člen
(Usklajevanje pokojnin)
(1) Pokojnine se usklajujejo glede na rast zneska povprečne mesečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih
osebah, ki ga Statistični urad RS objavlja v Uradnem listu RS
(v nadaljnjem besedilu: povprečna plača).
(2) Osnova za uskladitev pokojnin je pokojnina, ki upravičencu pripada za mesec pred mesecem, v katerem se izvede uskladitev oziroma ob odmeri, če je odmerjena v mesecu
izvedbe uskladitve.
(3) Uskladitev pokojnin iz prvega odstavka tega člena
velja od 1. januarja leta, v katerem se opravi uskladitev.«.
9. člen
150.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»150.a člen
(Redna letna uskladitev pokojnin)
(1) Pri izplačilu pokojnin za februar se pokojnine uskladijo največ za toliko odstotkov, za kolikor je povprečna plača
za preteklo koledarsko leto porasla v primerjavi s povprečno
plačo za koledarsko leto pred tem.
(2) Pri izračunu odstotka uskladitve pokojnin v februarju
se upošteva odstotek uskladitve pokojnin, ki je bila v skladu
s 150.b člena tega zakona opravljena v novembru preteklega leta. Izračun odstotka uskladitve se opravi tako, da se
povprečno plačo za obdobje januar–december preteklega
leta deli s povprečno plačo za obdobje januar–september
tega leta.
(3) Odstotki uskladitve pokojnin v obdobjih, določenih s
tem členom, se izračunavajo na podlagi sprememb najnižje
pokojninske osnove, veljavne v teh obdobjih.«.
10. člen
150.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»150.b člen
(Uskladitev pokojnin glede na rast plač v tekočem letu)
(1) Pri izplačilu pokojnin za november se pokojnine
uskladijo za toliko odstotkov, za kolikor je povprečna plača
za obdobje januar–september tekočega leta porasla v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar–december
predhodnega leta.
(2) Pokojnine se po prejšnjem odstavku uskladijo največ
za toliko odstotkov, da povprečen mesečni porast najnižje
pokojninske osnove, veljavne v tekočem letu, po opravljeni
februarski in novembrski uskladitvi, v primerjavi z mesečnim
povprečjem te osnove, veljavne v preteklem letu, ne preseže
z jesensko napovedjo ocenjenega porasta povprečne plače,
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za obdobje januar–december tekočega leta v primerjavi z
njenim povprečjem za obdobje januar–december preteklega
leta.«.
11. člen
153. člen se spremeni tako, da se glasi:
»153. člen
(Usklajevanje letnega dodatka)
Znesek letnega dodatka se v vsakem koledarskem letu
uskladi najmanj za toliko odstotkov, kot je za uskladitev
regresa za letni dopust določeno za zaposlene v javnem
sektorju.«.
183. člen se črta.
184. člen se črta.

12. člen
13. člen

14. člen
209. člen se spremeni tako, da se glasi:
»209. člen
(Določitev zavarovalnih osnov za samozaposlene
zavarovance in za druge zavarovance, ki ne prejemajo
plače)
(1) Osnova iz druge alinee prvega odstavka 207. člena
tega zakona (v nadaljevanju: zavarovalna osnova) se za
samozaposlene in kmete določi glede na doseženi dobiček
zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne
osnove, razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja
dohodnino, in sicer:
– če dosežena davčna osnova ne preseže minimalne
letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini
minimalne plače;
– če je davčna osnova med zneskom minimalne letne
plače in povprečno letno plačo, najmanj v višini 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se
določa zavarovalna osnova;
– če je davčna osnova med eno in enoinpolkratno povprečno letno plačo, najmanj v višini 90% povprečne plače
za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa
zavarovalna osnova;
– če je davčna osnova med enoinpolkratno in dvakratno
povprečno letno plačo, najmanj v višini 1,2 povprečne plače
za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa
zavarovalna osnova;
– če je davčna osnova med dvakratno in dvainpolkratno
povprečno letno plačo, najmanj v višini 1,5 povprečne plače
za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa
zavarovalna osnova;
– če je davčna osnova med dvainpolkratno in trikratno
povprečno letno plačo, najmanj v višini 1,8 povprečne plače
za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa
zavarovalna osnova;
– če je davčna osnova med trikratno in triinpolkratno
povprečno letno plačo, najmanj v višini 2,1 povprečne plače
za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa
zavarovalna osnova;
– če je davčna osnova nad triinpolkratno povprečno
letno plačo, najmanj v višini 2,4 povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna
osnova.
(2) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma
zadnjega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti oziroma zadnje odločbe
o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni plači
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oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti. Kot povprečna plača iz tega člena se šteje zadnji
objavljeni podatek Statističnega urada Republike Slovenije.
(3) Prispevki se plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem
obdobju.
(4) Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne
osnove, ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero
je uvrščen skladno s prvim odstavkom tega člena, vendar
največ od zneska v višini 2,4 povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določi zavarovalna
osnova.
(5) Zavarovanec se ob vstopu v zavarovanje zavaruje
najmanj od zneska osnove iz prve alinee prvega odstavka
tega člena.
(6) Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne
ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu,
in bi plačevanje prispevkov od osnove iz drugega odstavka
tega člena ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, lahko zahteva znižanje zavarovalne osnove, vendar največ do zneska
iz druge alinee prvega odstavka tega člena. O zahtevi odloči
zavod.
(7) Zavarovanci iz pete, šeste, sedme, devete in enajste alinee prvega odstavka 34. člena tega zakona plačujejo
prispevke od polovice zavarovalne osnove iz druge alinee
prvega odstavka tega člena.
(8) Podrobnejše določbe o postopku za razvrščanje
v zavarovalne osnove in drugih postopkih določi minister,
pristojen za ﬁnance, v soglasju z ministrom, pristojnim za
delo.«.
15. člen
V drugem odstavku 210. člena se besedilo »najnižje
pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za
davke in prispevke, po stopnjah, določenih skladno s tretjim
odstavkom 47. člena tega zakona« nadomesti z besedilom
»v višini 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred
mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova«.
16. člen
221. člen se spremeni tako, da se glasi:
»221. člen
(Naknadno plačilo prispevkov za vštevanje določenih
obdobij v pokojninsko dobo)
(1) Osnova za plačilo prispevka za vštevanje obdobij iz
198. in 420. člena tega zakona v pokojninsko dobo je enaka
znesku povprečne plače zavarovanca iz koledarskega leta
pred vložitvijo zahteve, povečane za odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva
za vštetje navedenih obdobij v zavarovalno dobo.
(2) Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od
zneska v višini 60% povprečne plače za predzadnji mesec
pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za vštetje navedenih obdobij v zavarovalno dobo.
(3) Če zavarovanec v zadnjem koledarskem letu pred
vložitvijo zahteve ni prejel plače najmanj za šest mesecev, se
osnova iz prvega odstavka tega člena določi v znesku v višini
60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem,
v katerem je vložena zahteva za vštetje navedenih obdobij
v zavarovalno dobo.
(4) Osnova za plačilo prispevka za vštevanje obdobij
iz prvega odstavka 198. člena tega zakona, za katera prispevek še ni bil plačan, je znesek v višini 60% povprečne
plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je
vložena zahteva za vštetje navedenih obdobij v zavarovalno
dobo.«.
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17. člen
228. člen se spremeni tako, da se glasi:
»228. člen
(Pobiranje, izterjava in nadzor nad plačevanjem prispevkov)
(1) Davčna uprava Republike Slovenije opravlja nadzor
nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pobira, izterjuje,
odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno
odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje skladno s
kriteriji, ki jih določi svet zavoda ter v roku treh let od uveljavitve tega zakona vzpostavi in vodi evidence o prispevkih,
ki so jih izplačevalci plač ali nadomestil plačali za vsakega
zavarovanca.
(2) Za način izterjave zapadlih prispevkov, nadzor nad
plačevanjem in obračunavanjem prispevkov, zastaranje in
zamudne obresti se smiselno uporablja zakon, ki ureja davčni postopek.«.
18. člen
229. člen se spremeni tako, da se glasi:
»229. člen
(Zapadlost plačila prispevkov)
Izplačevalci plač oziroma nadomestil morajo plačati prispevke po tem zakonu ob izplačilu plače oziroma nadomestila za vsakega posameznega zavarovanca.«.
19. člen
V naslovu 230. člena se črtata besedi »oziroma vračilo«. Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek se nadomestijo z novimi prvim, drugim, tretjim, četrtim, petim in šestim
odstavkom, ki se glasijo:
»(1) V primerih, ko je obveznost plačila prispevkov
ugotovljena za nazaj, se prispevki obračunajo po prispevnih
stopnjah, veljavnih na dan plačila obveznosti.
(2) Kadar se prispevki za nazaj plačujejo od plače ali
nadomestila, je osnova za obračun prispevkov iz prejšnjega
odstavka mesečna plača iz obdobja, na katero se nanaša.
Od te osnove obračunani prispevki se valorizirajo na dan
plačila prispevkov tako, da se povečajo za porast povprečnih
plač od meseca v koledarskem letu, na katerega se osnova
nanaša, do predpreteklega meseca pred mesecem plačila
prispevkov. Če se plača nanaša na koledarsko leto, se od
nje obračunani prispevki valorizirajo na dan plačila tako, da
se povečajo od vključno naslednjega januarja po tem letu do
predpreteklega meseca pred mesecem plačila prispevkov.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka, ko ni podatkov o
plači iz obdobja, na katero se nanaša, se prispevki obračunajo od 60% zneska povprečne plače iz tega obdobja in se
povečajo na način iz prejšnjega odstavka.
(4) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega
člena so zavarovanci zavezanci za plačilo prispevka zavarovanca, obračunanega brez povečanja iz drugega odstavka
tega člena od določenih osnov, zavezanci za plačilo zneska
povečanja prispevka zavarovanca pa izplačevalci plač ali
nadomestil. Zavezanci za plačilo prispevka delodajalca so
izplačevalci plač ali nadomestil.
(5) Kadar se prispevki za nazaj obračunajo od zavarovalne osnove, se obračunajo od najnižje mesečne osnove za
posamezno vrsto zavarovanja, veljavne v obdobju, na katero
se prispevek nanaša. Od te osnove obračunani prispevki se
povečajo na način iz drugega odstavka tega člena.
(6) Zavezanec je dolžan plačati prispevke iz drugega
odstavka tega člena v roku 30 dni od dokončnosti odločbe,
s katero je ugotovljeno obdobje zavarovanja, oziroma od
datuma vložitve prijave v zavarovanje, če takšna odločba ni
bila izdana.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
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20. člen
Za 230. členom se dodata 230.a in 230.b člena, ki se
glasita:
»230.a člen
(Upoštevanje osnov pri plačilu prispevkov za nazaj za
izračun pokojninske osnove)
(1) Če so bili v primerih iz prvega odstavka prejšnjega
člena prispevki plačani, kljub določbam tega zakona, od
osnov, veljavnih na dan plačila, se te osnove pri določitvi
pokojninske osnove preračunajo na raven leta, na katero se
nanašajo.
(2) Če se je plačilo prispevkov nanašalo na mesečni
znesek, se osnove iz prejšnjega odstavka preračunajo glede
na gibanje povprečnih plač od predpreteklega meseca pred
mesecem plačila prispevkov do meseca v koledarskem letu,
na katerega se nanašajo. Če se plačilo prispevkov nanaša
na koledarsko leto, pa se osnove iz prejšnjega odstavka
preračunajo glede na gibanja povprečnih plač od predpreteklega meseca pred mesecem plačila prispevkov do vključno
januarja pred letom, na katerega se nanašajo.
230.b člen
(Vračilo prispevkov)
Vračilo prispevkov se izvaja po predpisih, ki veljajo za
vračilo preveč ali neupravičeno plačanih davkov.«.
21. člen
V četrtem odstavku 236. člena se besedilo »skupščina
zavoda« nadomesti z besedilom »svet zavoda«.
22. člen
Drugi in tretji odstavek 253. člena se spremenita tako,
da se glasita:
»(2) O pravicah iz obveznega zavarovanja, ki se uveljavljajo z uporabo mednarodnih sporazumov in o transferju
pokojnin odloča:
– na prvi stopnji – območna enota zavoda;
– na drugi stopnji – enota na sedežu zavoda.
(3) Odločbe iz prvega in drugega odstavka tega člena
izdaja predstojnik pristojne enote zavoda.«.
23. člen
V petem odstavku 254. člena se črta besedilo »enote
na sedežu zavoda«.
24. člen
266. člen se spremeni tako, da se glasi:
»266. člen
(Svet zavoda)
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja 27 članov, od tega:
– 10 članov imenuje Vlada Republike Slovenije;
– 6 članov imenujejo sindikati, reprezentativni za območje države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfederacije, ki so po registru reprezentativnih sindikatov reprezentativne za območje države, najmanj enega predstavnika;
– 4 člane imenujejo delodajalska združenja na ravni
države;
– 5 članov imenujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države;
– 1 člana imenuje organizacije delovnih invalidov na
ravni države;
– 1 člana izvolijo delavci zavoda.
(2) Svet zavoda izmed svojih članov izvoli predsednika
in namestnika predsednika.
(3) Mandat članov sveta zavoda, predsednika in namestnika predsednika traja štiri leta.
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(4) Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejema kriterije za določitev različnih prispevnih
stopenj prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni;
– sprejema kriterije za odpis, delni odpis ter obročno
plačevanje prispevkov;
– spremlja gmotni položaj upokojencev in delovnih invalidov;
– odloča o uskladitvah pokojnin in drugih pravic iz tega
zakona;
– odloča o višini letnega dodatka;
– sprejema programe dejavnosti, ﬁnančni načrt, zaključni račun ter poslovna poročila zavoda;
– določa način uporabe sredstev za pokojninsko zavarovanje;
– določa način uporabe sredstev za invalidsko zavarovanje;
– odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavlja materialna
podlaga ter možnosti za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje delovnih invalidov;
– imenuje in razrešuje generalnega direktorja zavoda;
– sprejema statut zavoda, splošne akte za izvajanje
zavarovanja in druge splošne akte zavoda.
(5) Svet zavoda sprejema izvršilne akte, s katerimi ureja
vprašanja obveznega zavarovanja iz tega zakona, za katera
ni izrecno določena pristojnost državnih organov.
(6) Izvršilni akti iz prejšnjega odstavka se začnejo uporabljati, ko k njim da soglasje minister, pristojen za delo.«.
267. člen se črta.

25. člen

26. člen
V tretjem odstavku 268. člena se beseda »skupščina«
nadomesti z besedo »svet«.
27. člen
Drugi odstavek 269. člena se spremeni, tako da se
glasi:
»(2) Statut zavoda določa način imenovanja in izvolitve
članov sveta zavoda, njegovega predsednika in namestnika,
konstituiranje, pristojnosti, organizacijo in način njegovega
delovanja, organizacijo službe zavoda in položaj delavcev
zavoda, njihova delovna razmerja in materialni položaj ter
druga vprašanja.«.
28. člen
V drugem in tretjem odstavku 270. člena se besedilo »skupščine in upravnega odbora« oziroma »skupščina
ali upravni odbor« nadomesti z besedo »sveta« oziroma
»svet«.
29. člen
Napovedni stavek drugega odstavka 402. člena se dopolni tako, da se za besedo »starosti« doda besedilo »za
pridobitev pravice do starostne pokojnine«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) V prehodnem obdobju znašajo najnižje možne polne starosti za zavarovance (moški) po stopnjah povečanja:

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

12/18
45,5
46,5
47,5
48,5
49,5
50,5
51,5

12/17
47
48
49
50
51
52
53

12/16
49
50
51
52
53
54
55

12/15
51
52
53
54
55
56
57

12/14
53,5
54,5
55,5
56,5
57,5
58,5
59,5

2007
2008
2009
2010
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52,5
53,5
54,5
55

54
55
56
56,5

56
57
58
58,5
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58
59
60
60,5

7689
60,5
61,5
62,5
63

.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.
428.b člen se črta.

30. člen

31. člen
V 445. členu se datum »1. 1. 2006« nadomesti z datumom »1. 1. 2009«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(Določanje dela vdovske pokojnine v prehodnem obdobju)
(1) Ne glede na določbo novega petega odstavka 123.
člena zakona se vdovi ali vdovcu v prehodnem obdobju ne
izplača dela vdovske pokojnine oziroma se del vdovske pokojnine zmanjša tako, da skupno izplačilo starostne ali invalidske pokojnine in dela vdovske pokojnine ne presega:
– v letu 2005 zneska povprečne mesečne pokojnine,
izplačane v državi v predhodnem koledarskem letu;
– v letu 2006 zneska 1,5 povprečne mesečne pokojnine, izplačane v državi v predhodnem koledarskem letu;
– v letu 2007 zneska 2 povprečnih mesečnih pokojnin,
izplačanih v državi v predhodnem koledarskem letu;
– v letu 2008 zneska 3 povprečnih mesečnih pokojnin,
izplačanih v državi v predhodnem koledarskem letu, vendar
pa ne sme znašati več kot znesek starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let
pokojninske dobe;
– od 1. 1. 2009 zneska starostne pokojnine moškega,
odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe.
(2) Meja za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine iz prejšnjega odstavka se usklajuje po 150.a in 150.
b členu tega zakona.
33. člen
(Določitev zneska letnega dodatka v letu 2005)
(1) Ne glede na določbe VI.a poglavja se letni dodatek
za leto 2005 določi:
– uživalcem pokojnin, katerih pokojnina je v mesecu
izplačila letnega dodatka enaka ali nižja od zneska osnove
iz 57. člena zakona, v znesku 79.401 tolarjev;
– uživalcem pokojnin, katerih pokojnina v mesecu izplačila letnega dodatka presega znesek osnove iz 57. člena
zakona, v znesku 48.241 tolarjev;
– uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja,
priznanih po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98; ZPIZ) ter
uživalcem delne invalidske pokojnine, nadomestila za čas
poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost, v znesku 48.241 tolarjev.
(2) Uživalcem denarnih prejemkov iz tretje alinee prejšnjega odstavka se letni dodatek izplača, če ne prejemajo
plače oziroma niso vključeni v obvezno zavarovanje, ali pa
so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani kot uživalci pravice iz invalidskega zavarovanja.
34. člen
(Prva uskladitev pokojnin)
Ne glede na prvi odstavek 150.b člena zakona se pri
izplačilu pokojnin za november 2005 pokojnine izjemoma
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uskladijo za razliko med porastom povprečne plače za obdobje januar–september 2005, v primerjavi s povprečno plačo
za obdobje januar–december 2004 in porastom pokojnin
po uskladitvi od 1. marca 2005 dalje, ugotovljeno tako, da
se indeks porasta plač deli z indeksom porasta pokojnin.
Uskladitev pokojnin velja od 1. oktobra 2005.
35. člen
(Konstituiranje sveta zavoda)
(1) Svet zavoda se konstituira v skladu z določbo 24.
člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Skupščina in upravni odbor zavoda, ki delujeta ob
uveljavitvi tega zakona, delujeta še naprej v isti sestavi do
konstituiranja prvega sveta zavoda po tem zakonu.
36. člen
(Uskladitev splošnih aktov zavoda)
(1) Zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte
zavoda najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Statut in drugi splošni akti zavoda, ki so se uporabljali do uveljavitve tega zakona, se uporabljajo še naprej, do
sprejema novih, kolikor niso v nasprotju z določbami tega
zakona.
37. člen
(Uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 172-01/89-2/332
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EPA 222-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

3215.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalnih volitvah (ZLV-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
Št. 001-22-62/05
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-E)
1. člen
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 – odl. US in 54/04 – ZDoh-1)
se v 5. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta
ima pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi državljan
druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »prvega« črta beseda »in« ter doda vejica,
za besedo »drugega« pa se dodata besedi »in tretjega«.
2. člen
Doda se nov 70.a člen, ki se glasi:
»70.a člen
Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo
več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo
določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada
vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma
mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično
po spolu.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma
kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero
so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en
predstavnik vsakega od spolov.«.
3. člen
V 103. členu se beseda »občan« nadomesti z besedo
»volivec«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na določbo 70.a člena zakona morajo po
uveljavitvi tega zakona politične stranke ali volivci, ki v volilni
enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega
sveta, določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov za prve redne volitve najmanj
20% in za naslednje redne volitve najmanj 30% kandidatur
oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma
kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično najmanj vsakega tretjega kandidata po spolu.
Občinska volilna komisija ne zavrne potrditve kandidatur oziroma kandidatnih list, ki jih je vložila politična stranka
v občini, če je na ravni občine upoštevala razmerje med spoloma iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/45
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EPA 234-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.
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3216.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-M)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-M)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
Št. 001-22-63/05
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-M)
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95
– odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00,
51/02 in 108/03 – odl. US) se besedilo 10. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Samoupravne lokalne skupnosti imajo pravico do uporabe lastnega grba in zastave. Grb in zastava se morata razlikovati od grba in zastave Republike Slovenije, tujih držav in
narodov ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti.
Grb in zastavo določi samoupravna lokalna skupnost
s predpisom.
Samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo žig, ki mora
vsebovati označbo in ime samoupravne lokalne skupnosti.«.
2. člen
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek 12. člena,
ki se glasijo:
»Območje občine je določeno z zakonom o ustanovitvi
občine.
Območje občine se lahko spremeni oziroma nova občina se lahko ustanovi z zakonom po opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev.
Z zakonom, s katerim se ustanovi nova občina se določi
njeno območje, ime in sedež, število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve, pomembne za konstituiranje
občine.«.
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se prva alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– popolna osnovna šola;«.
Tretja in šesta alinea se črtata.
V oklepaju sedme alinee se besedi »splošno izobraževalna« nadomestita z besedo »splošna«.
4. člen
Tretji odstavek 13.a člena se spremeni tako, da se
glasi:
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»Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov se lahko izjemoma ustanovi
občina, ki ima manj kot 5000, vendar ne manj kot 2000 prebivalcev.«.
5. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za spremembo območja občine oziroma za
ustanovitev nove občine začne državni zbor na predlog, ki
ga vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona ali občinski
svet.
Državni zbor mora postopek za spremembo območja
občine oziroma za ustanovitev nove občine končati najkasneje tri mesece pred rokom, ki je z zakonom, ki ureja
lokalne volitve, določen kot prvi rok za razpis rednih volitev
v občinske svete.
V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni
razlogi, ki utemeljujejo spremembo območja občine oziroma
ustanovitev nove občine, podatki, iz katerih je razvidno, da
območje, na katerem naj bi se ustanovila nova občina, izpolnjuje pogoje za občino ter podatki, iz katerih je razvidno, da
občina, katere območje se spreminja, še izpolnjuje pogoje
za občino.
Če predloga iz prvega odstavka tega člena ni vložil občinski svet, mu državni zbor pošlje predlog, da poda svoje
mnenje.
Predlog in mnenje iz prejšnjih odstavkov pošlje državni
zbor vladi, ki poda svoje mnenje in predlog.«.
6. člen
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se
glasita:
»14.a člen
Državni zbor obravnava predlog za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine skupaj
z mnenji in predlogom vlade iz 14. člena tega zakona in če
oceni, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev občine oziroma
spremembo njenega območja, razpiše referendum, s katerim
se ugotovi volja prebivalcev.
Če državni zbor ob obravnavi posameznega predloga
oceni, da niso izpolnjeni pogoji za ustanovitev občine oziroma spremembo njenega območja, to ugotovi s sklepom, ki
ga pošlje predlagatelju.
Predlagatelj lahko poda pobudo ustavnemu sodišču za
oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa državnega zbora iz
prejšnjega odstavka v roku 15 dni od prejema sklepa.
14.b člen
Z odlokom o razpisu referenduma za ustanovitev nove
občine oziroma spremembo območja občine se določi referendumsko območje oziroma več referendumskih območij,
besedilo vprašanja na posameznem območju, dan razpisa
referenduma in dan glasovanja.
Pravico glasovati na referendumu ima vsak, ki ima na
referendumskem območju volilno pravico za volitve v občinski svet.
Referendum se opravi v skladu z zakonom, ki ureja
referendum in ljudsko iniciativo, kolikor ni s tem zakonom
določeno drugače.
Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška
volilna komisija, volilne komisije referendumskih območij,
ki jih imenuje republiška volilna komisija in volilni odbori.
Republiška volilna komisija lahko za izvedbo referenduma
pooblasti občinsko volilno komisijo. Glede oblikovanja in dela
volilnih organov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja lokalne volitve.«.
7. člen
V tretjem odstavku 15.a člena se besedi »Državnega
zbora« nadomestita z besedo »vlade«.
Četrti odstavek se črta.
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8. člen
Doda se nov 15.b člen, ki se glasi:

– enotno matično številko občana;
– osebno ime;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
– datum in kraj rojstva;
– podatke o osebnih vozilih;
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki
nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne
podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra
prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali
drugega upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine
mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma pod enakimi pogoji, kot
veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki,
na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti.
Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini
odobri, ko zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi
se v skladu z zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti
v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke ﬁzičnim in pravnim osebam.«.

Št.

»15.b člen
Volitve v občinski svet in volitve župana nove občine
se izvedejo ob prvih rednih lokalnih volitvah po njeni ustanovitvi.
Občinsko volilno komisijo nove občine imenuje občinski
svet oziroma občinski sveti občin, na območju katerih je bila
nova občina ustanovljena.
Občinsko volilno komisijo je treba imenovati najkasneje
do objave razpisa rednih lokalnih volitev v občinske svete,
sicer jo imenuje republiška volilna komisija.
Nova občina se konstituira in začne opravljati svoje
naloge s prvim dnem proračunskega leta, ki sledi letu, v
katerem so bile opravljene volitve.
Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na
kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan, prvo
sejo občinskega sveta nove občine pa predsednik občinske
volilne komisije. Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega
sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.
Občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev
izvolitve župana.
Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo
občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi
članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe
kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila komisije o pregledu potrdil o
izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso
sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem
mandatu odločil o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
Občinski svet odloči o morebitnih pritožbah kandidatov
ali predstavnikov kandidatur za župana na podlagi potrdila
občinske volilne komisije o izvolitvi župana.
Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika
kandidature za župana oziroma kandidata, predstavnika
kandidature oziroma predstavnika liste kandidatov za člane
občinskega sveta ne ugodi, lahko pritožnik uveljavlja sodno
varstvo.«.
16.a člen se črta.

9. člen

10. člen
V tretjem in šestem odstavku 19.c člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi,
kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji
del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.«.
11. člen
Besedilo 21.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri
varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati
v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje
osebne podatke:

12. člen
V 22. členu se drugi stavek in alinee, ki mu sledijo,
črtajo.
13. člen
V drugem odstavku 29. člena se osma alinea črta.
14. člen
Doda se nov sedmi odstavek 32. člena, ki se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi
minister, pristojen za ﬁnance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
15. člen
V prvem odstavku 33.a člena se spremeni drugi stavek
tako, da se glasi:
»Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta
župan, ki ga lahko tudi razreši.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki
ga določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi,
kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov
občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«.
16. člen
V prvem odstavku 46.a člena se črta besedilo »o samoprispevkih in«.
17. člen
Doda se nov drugi odstavek 47.a člena, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve
za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko
občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do
izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o
zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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18. člen
Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.«.

»Reprezentativno je združenje, v katerega je včlanjenih
najmanj 30% občin.«.

19. člen
Prvi odstavek 49.č člena se spremeni tako, da se gla-

28. člen
Besedilo 90.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če občina ne opravlja ali v nasprotju z zakonom opravlja z zakonom določene naloge iz svoje izvirne pristojnosti,
mora pristojno ministrstvo opozoriti pristojni občinski organ
in mu predlagati način izvršitve posamezne naloge ter določiti rok.
Če občina ne ravna v skladu z opozorilom in predlogom
iz prejšnjega odstavka in pristojno ministrstvo ugotovi, da
občina ne zagotavlja skupnih potreb in interesov svojih prebivalcev in bi utegnile nastati škodljive posledice za življenje
ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje, mora pristojno ministrstvo občini naložiti izvedbo
naloge z odločbo. Če občina ne izvrši odločbe v določenem
v roku, jo izvrši ministrstvo v skladu z določbami zakona, ki
ureja upravno izvršbo.«.

si:

»Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh
prebivalcev občin, za katere se opravljajo, če ni z odlokom
določeno drugače.«.
20. člen
Za 50.a členom se doda nov 50.b člen, ki se glasi:
»50.b člen
Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine
podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu,
javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše
opravljanje nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno ﬁnancirajo
s plačili uporabnikov.
Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali
posameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju.
Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci
pravice in dolžnosti občinske uprave.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila
odloči župan.«.
21. člen
Drugi in tretji odstavek 56. člena se črtata.
22. člen
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 57. člena se črtajo.
23. člen
Drugi odstavek 59. člena se črta.
24. člen
V drugem odstavku 68. člena se črta besedilo »in na
podlagi javnih pooblastil« in vejica, ki sledi temu besedilu.

90. člen se črta.

27. člen

29. člen
Za 90.a členom se dodajo novi 90.b, 90.c in 90.č člen,
ki se glasijo:
»90.b člen
Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo
z ustavo in zakonom skladno ravnanje;
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in
pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku
leta ali
– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj
trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.
Župana se lahko predčasno razreši, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor
razpiše predčasne volitve v občinski svet, v primeru razrešitve župana pa nadomestne volitve župana.

25. člen
V drugem odstavku 86. člena se spremeni prvi stavek
tako, da se glasi:
»Zveza ima svet, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic ter z aktom o ustanovitvi zveze določeno število
predstavnikov občinskih svetov občin ustanoviteljic.«.
V drugem stavku se beseda »enega« nadomesti z
besedo »dva«.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Z aktom o ustanovitvi zveze se v okviru nalog, ki jih
opravljajo občine v zvezi, določijo predpisi in drugi akti iz
pristojnosti občinskih organov, za katerih sprejemanje bo po
ustanovitvi zveze občin pristojen svet zveze.
Za ﬁnančno poslovanje zveze občin se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja ﬁnančno poslovanje posrednih uporabnikov občinskega proračuna in zakona, ki ureja
ﬁnanciranje občin in se nanašajo na javne zavode, katerih
ustanoviteljica je občina.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

90.c člen
O razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana odloča državni zbor na predlog vlade.
Preden izda sklep o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana, mora državni zbor opozoriti občinski
svet oziroma župana na njegovo nezakonito ravnanje ter
mu predlagati kako naj v primernem roku te nezakonitosti
odpravi. Če občinski svet oziroma župan ravna v skladu
z opozorilom, državni zbor postopek o razpustitvi oziroma
razrešitvi s sklepom ustavi.
Državni zbor razpusti občinski svet oziroma razreši
župana, če ugotovi, da razlogi niso odpravljeni, da so bili
uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi in je predčasna razpustitev občinskega sveta oziroma razrešitev župana v danem
primeru primeren in nujen ukrep za zagotovitev lokalne samouprave v občini.
Občinski svet oziroma župan lahko v tridesetih dneh po
prejemu vloži zahtevo za presojo ustavnosti sklepa državnega zbora iz prejšnjega odstavka. Če zahteva ni vložena
v roku oziroma, če ji ni ugodeno, je občinski svet razpuščen
oziroma župan razrešen z dnem objave odločitve državnega
zbora oziroma ustavnega sodišča.«.

26. člen
V sedmem odstavku 86.a člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

90.č člen
Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz
njegove pristojnosti v času do izvolitve novega občinskega
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sveta župan. Župan mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta
sestane na prvi seji.
Če je razrešen župan, opravlja nujne naloge iz njegove
pristojnosti do izvolitve novega župana podžupan oziroma
član občinskega sveta, ki je v skladu s tem zakonom določen
za začasno opravljanje funkcije župana, če je ta predčasno
razrešen.
V primeru hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana imenuje vlada začasnega upravitelja, ki do
izvolitve novih občinskih organov opravlja nujne naloge. Začasni upravitelj mora svoje odločitve predložiti v potrditev
novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane
na prvi seji. Za začasnega upravitelja ni mogoče imenovati
osebe, ki opravlja funkcijo ali delo, ki je nezdružljivo s funkcijo
člana občinskega sveta in župana.«.
30. člen
Dodata se nov drugi in tretji odstavek 93. člena, ki se
glasita:
»Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na
podlagi predpisov občine.
Pristojni državni organ, ki vodi postopek iz prejšnjega
odstavka, mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega
postopka v osmih dneh.«.
31. člen
V petem odstavku 100.b člena se v drugem stavku za
besedo »župan« dodata besedi »oziroma podžupan«.
V šestem odstavku se prvi, drugi, tretji in četrti stavek
črtajo.
Deseti in enajsti odstavek se spremenita tako, da se
glasita:
»Merila za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja določi s svojim aktom
občinski svet občine ustanoviteljice oziroma organ občin
soustanoviteljic iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona.
V skladu z merili določena plača direktorja javnega podjetja
ne sme presegati plače župana občine ustanoviteljice, plača
direktorja skupnega javnega podjetja pa ne sme presegati
najvišje plače župana občin soustanoviteljic. Za primerjavo
se ne upošteva dodatkov za delovno dobo.
Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja ali
direktorja skupnega javnega zavoda, skupne javne agencije
ali skupnega javnega sklada določi s soglasjem ministra,
pristojnega za posamezno področje, organ občin soustanoviteljic iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona.«.
32. člen
V 16. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) se peti
odstavek črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Naselja, za katera je bilo s sklepom državnega zbora
ugotovljeno, da imajo status mesta, ta status ohranijo.
34. člen
V občinah, v katerih je podžupan imenovan, se začne
uporabljati določba 15. člena tega zakona, ki spreminja prvi
in drugi odstavek 33.a člena zakona, po prenehanju mandata
podžupana oziroma po prvih rednih volitvah po uveljavitvi
tega zakona. Do začetka uporabe 15. člena tega zakona pa
se še naprej uporablja določba prvega in drugega odstavka
33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95
– odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96
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– odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00,
51/02 in 108/03 – odl. US).
Določba 31. člena tega zakona se v delu, s katerim
sta spremenjena peti in šesti odstavek 100.b člena zakona,
začne uporabljati z dnem, ko se začne uporabljati odlok, ki
razporeja funkcije v plačne razrede, do takrat pa se še naprej
uporabljata določbi petega in šestega odstavka 100.b člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in
108/03 – odl. US).
35. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
postopku za ustanovitev občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 44/96).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati peti
odstavek 24. člena in tretji odstavek 104. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95,
51/02, 73/03 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1).
36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-4/187
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EPA 248-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

3217.

Zakon o soglasju Republike Slovenije
DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski
investicijski banki za projekt slovenskih
avtocest/VII (ZSDSA7)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o soglasju Republike
Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita
pri Evropski investicijski banki za projekt
slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7)
Razglašam Zakon o soglasju Republike Slovenije
DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki
za projekt slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
Št. 001-22-65/05
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE
DARS, D.D., ZA NAJETJE KREDITA PRI
EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT
SLOVENSKIH AVTOCEST/VII (ZSDSA7)

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje Družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) za najetje kredita pri Evropski investicijski
banki (v nadaljnjem besedilu: EIB) v znesku 250 milijonov
evrov glavnice, s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški
kredita za projekt slovenskih avtocest/VII, to je za gradnjo
avtocestnih odsekov Maribor–Lenart in Lenart–Beltinci (na
etapah: Lenart–Spodnja Senarska, Spodnja Senarska–Cogetinci in Cogetinci–Vučja vas).
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod
naslednjimi osnovnimi pogoji:
– valuta črpanja je evro ali valuta držav članic EIB, ki
niso udeležene v tretji fazi EMU, ali katerakoli valuta, s katero
se trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih;
– najmanj 5-letni moratorij na odplačilo glavnice;
– zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo najkasneje 30 let po črpanju zadnje tranše kredita;
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka
valuti črpanja posamezne tranše;
– višina obrestne mere je določena glede na valuto in
vrsto obrestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko
izbrana obrestna mera spremenljiva ali stalna, pri čemer
je v primeru izbora spremenljive obrestne mere pribitek na
referenčno obrestno mero za izbrano valuto lahko največ 13
bazičnih točk.
3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega
zakona skladno z dinamiko gradnje, določeno v Resoluciji o
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih planih razvoja in obnavljanja avtocest.
Črpanje sredstev po tej pogodbi mora biti v skladu s
kvoto zadolževanja DARS d.d. za posamezno proračunsko
leto.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/05-136/1
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EPA 328-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

3218.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d.
pri Evropski investicijski banki za projekt
slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame
DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za
projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski in-
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vesticijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
15. julija 2005.
Št. 001-22-66/05
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME DARS
D.D. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI
ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/VII
(ZPDSA7)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) iz naslova kredita, ki ga DARS, d.d., najame
pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v
znesku 250.000.000 evrov glavnice s pripadajočimi obrestmi
in drugimi stroški kredita, za projekt slovenskih avtocest/VII,
to je za gradnjo avtocestnih odsekov Maribor–Lenart in Lenart–Beltinci (na etapah: Lenart–Spodnja Senarska, Spodnja
Senarska–Cogetinci in Cogetinci–Vučja vas), pod naslednjimi osnovnimi pogoji:
– najmanj 5-letni moratorij na odplačilo glavnice;
– zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo najkasneje 30 let po črpanju zadnje tranše kredita;
– valuta črpanja je evro ali valuta države članice EIB, ki
ni udeležena v tretji fazi EMU, ali katerakoli valuta, s katero
se trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih, ali slovenski
tolar, glede na dodatne pogoje, o katerih se za vsako tako
črpanje sporazumeta EIB in kreditojemalec;
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka
valuti črpanja posamezne tranše;
– višina obrestne mere je določena glede na valuto in
vrsto obrestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko
izbrana obrestna mera spremenljiva ali stalna pri čemer je
v primeru izbora spremenljive obrestne mere pribitek na
referenčno obrestno mero za izbrano valuto lahko največ 13
bazičnih točk.
Če DARS, d.d., ne poravna svojih dospelih obveznosti
po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika
Slovenija na pisni poziv EIB plačala te obveznosti namesto
DARS, d.d.
2. člen
Pogodbo o poroštvu z EIB podpiše v imenu in za račun
Republike Slovenije minister, pristojen za ﬁnance.
Ministrstvo, pristojno za ﬁnance, skrbi za izvajanje tega
zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki
izhajajo iz njega.
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega
zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz
kreditne pogodbe namesto DARS, d.d., pridobi Republika
Slovenija v razmerju do DARS, d.d., pravico do regresiranja
plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s
tem nastali.
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Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči po
vseh virih, ki so namenjeni izgradnji avtocest.
V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2.
člena tega zakona skleneta minister, pristojen za ﬁnance,
in DARS, d.d., pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja
poroštva Republike Slovenije. S pogodbo podrobneje uredita vire za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, in
instrumente zavarovanja.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/05-137/1
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EPA 330-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

3219.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Javne agencije za železniški
promet iz naslova kreditov, najetih za
zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za
projekte, ki se izvajajo v okviru programa
investicij, soﬁnanciranih s sredstvi EU in za
pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita,
ki ga je Agencija za železniški promet najela
za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje
železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004
(ZPOJAZPEU)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti Javne agencije za
železniški promet iz naslova kreditov, najetih
za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005
za projekte, ki se izvajajo v okviru programa
investicij, soﬁnanciranih s sredstvi EU in za
pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita,
ki ga je Agencija za železniški promet najela
za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje
železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004
(ZPOJAZPEU)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova
kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005
za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, soﬁnanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz
naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela
za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
Št. 001-22-67/05
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBVEZNOSTI JAVNE AGENCIJE ZA ŽELEZNIŠKI
PROMET IZ NASLOVA KREDITOV, NAJETIH ZA
ZAGOTAVLJANJE LASTNE UDELEŽBE V LETU
2005 ZA PROJEKTE, KI SE IZVAJAJO V OKVIRU
PROGRAMA INVESTICIJ, SOFINANCIRANIH S
SREDSTVI EU IN ZA POKRIVANJE STROŠKOV
OBRESTI IZ NASLOVA KREDITA, KI GA JE
AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET NAJELA
ZA VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
V LETU 2003 IN 2004 (ZPOJAZPEU)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti iz naslova kreditov, ki jih bo Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije najela za zagotavljanje lastne udeležbe
pri pripravi in izvedbi projektov v okviru programa investicijskih projektov skupnih evropskih politik (Phare, kohezija,
TEN-T) in za pokrivanje stroškov obresti in glavnice iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za
vzdrževanje in modernizacijo železniške infrastrukture v letih
2003 in 2004, do skupne višine glavnic 7.995.380.000,00
tolarjev s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov,
pod naslednjimi osnovnimi pogoji:
– krediti se lahko najemajo v več delih;
– višina obrestne mere in stroškov kreditov mora biti
primerljiva z višino obrestne mere in stroškov kreditov z
državnim poroštvom;
– rok odplačila kredita je največ 20 let z vključenim
moratorijem na odplačilo glavnice dve leti;
– rok črpanja kreditov je do konca leta 2005.
Sredstva, zagotovljena s krediti, se črpajo po namenu
in obsegu, kot je prikazano v prilogi 1, ki je sestavni del tega
zakona in se objavi skupaj z njim.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka se
črpana sredstva najprej namenijo za poplačilo celotne obveznosti iz likvidnostnega zadolževanja Javne agencije za
železniški promet Republike Slovenije v sistemu enotnega
zakladniškega računa države.
2. člen
Če Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije ne bo poravnala obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem
zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva
kreditodajalca poravnala zapadle obveznosti namesto Javne
agencije za železniški promet Republike Slovenije.
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenije.
4. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije iz 1.
člena tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom
najetega kredita, za katerega bo dano poroštvo Republike
Slovenije.
5. člen
Poroštvene pogodbe s kreditodajalci sklepa v imenu in
za račun Republike Slovenije minister, pristojen za ﬁnance.
6. člen
V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poroštveno
obveznost po tem zakonu, pridobi v razmerju do Javne
agencije za železniški promet Republike Slovenije pravico

Uradni list Republike Slovenije
regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so
v zvezi s tem nastali.
V roku 90 dni po sklenitvi posamezne poroštvene pogodbe iz 5. člena tega zakona skleneta Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije ter v imenu in za račun
Republike Slovenije minister, pristojen za ﬁnance, pogodbo,
s katero uredita način zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
7. člen
Za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti
Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo,
pristojno za ﬁnance.
Ne glede na prejšnji odstavek izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev kreditov, za katera se daje poroštvo
s tem zakonom, ministrstvo, pristojno za promet.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/05-138/1
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EPA 348-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3220.

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega
predstavništva Republike Slovenije pri
Evropski uniji v Bruslju

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1) izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski
uniji v Bruslju imenujem mag. Igorja Senčarja.
Št. 001-09-13/2005
Ljubljana, dne 22. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
3221.

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem
gibanju gensko spremenjenih organizmov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju
gensko spremenjenih organizmov
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa ravnanja za izvajanje Uredbe (ES) št.
1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija
2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov
(UL L št. 287 z dne 5. 11. 2003, str. 1, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1946/2003/ES).
ORGANI IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
2. člen
(pristojni organi)
Pristojni organi za izvrševanje Uredbe 1946/2003/ES
so ministrstvo, pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za
zdravje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
3. člen
(ministrstvo, pristojno za okolje)
Za izvrševanje Uredbe 1946/2003/ES opravlja ministrstvo, pristojno za okolje naslednje naloge:
1. naloge kontaktne točke skladno s 17. členom Uredbe
1946/2003/ES;
2. kot kontaktna točka pripravlja in pošilja posredovalnici informacije o biološki varnosti (v nadaljnjem besedilu:
BCH) in Komisiji zahtevana poročila, informacije in podatke
v skladu s 15. členom Uredbe 1946/2003/ES;
3. sodeluje s pristojnima organoma iz prejšnjega člena
zaradi uveljavitve te uredbe in izvajanja Uredbe 1946/2003/
ES;
4. sprejema izvod ali kopijo informacij o priglasitvi iz 4.
člena Uredbe 1946/2003/ES in pisnega soglasja iz 5. člena
Uredbe 1946/2003/ES pred prvim namernim čezmejnim gibanjem gensko spremenjenih organizmov, namenjenih za
namerno sproščanje v okolje;
5. v primerih iz drugega odstavka 14. člena Uredbe
1946/2003/ES obvešča javnost, Komisijo, države članice in
druge prizadete ali potencialno prizadete države ter BCH.
4. člen
(zagotavljanje podatkov)
(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pošiljata ministrstvu, pristojnemu za okolje, podatke iz 15. člena Uredbe
1946/2003/ES, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, zagotavlja podatke
iz prejšnjega odstavka nadzornemu organu in carinskemu
organu za izvajanje nalog skladno z Uredbo 1946/2003/ES
in to uredbo.
5. člen
(nadzorni organ)
Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Uredbe
1946/2003/ES in izvajanje kazenskih določb iz te uredbe
opravljajo Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, vsak v skladu s svojimi
pristojnostmi.

Stran

7698 /

Št.

72 / 29. 7. 2005

6. člen
(carinski organ)
(1) Carinski organ opravlja zaradi izvrševanja Uredbe
1946/2003/ES naslednje naloge:
1. preverja v okviru običajnih kontrol, ali gensko spremenjene organizme spremljajo vsi potrebni dokumenti, določeni v Uredbi 1946/2003/ES,
2. sodeluje pri nadzoru čezmejnega gibanja s to uredbo
določenih gensko spremenjenih organizmov z drugimi pristojnimi organi.
(2) O vseh ugotovljenih dejstvih v zvezi z izvajanjem
Uredbe 1946/2003/ES mora carinski organ nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje.
KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. izvaja prvo čezmejno gibanje brez dokumentacije o
priglasitvi iz 4. člena ali pisnega soglasja iz 5. člena Uredbe
1946/2003/ES;
2. ne navede v dokumentaciji, ki spremlja prvo čezmejno gibanje, vseh podatkov, ki jih zahteva 12. člen Uredbe
1946/2003/ES;
3. gensko spremenjeni organizmi ne ustrezajo podatkom, navedenim v dokumentaciji, ki spremlja prvo čezmejno
gibanje gensko spremenjenih organizmov skladno z določbami Uredbe 1946/2003/ES;
4. izvaža gensko spremenjene organizme, namenjene
za neposredno uporabo kot živila ali za predelavo, ki za ta
namen niso odobrena v Skupnosti;
5. izvaža gensko spremenjene organizme, namenjene
za neposredno uporabo kot krma ali za predelavo, ki za ta
namen niso odobrena v Skupnosti;
6. ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 10.
člena Uredbe 1946/2003/ES.
(2) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ravna v nasprotju z
določbo prvega odstavka 6. člena Uredbe 1946/2003/ES.
(3) Z globo od 600.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev
se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena
kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.
(4) Z globo od 200.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se
za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba
samostojnega podjetnika.
(5) Z globo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje
tudi posameznik.
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3222.

Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), prvega
odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena,
tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 62/05 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04,
43/04, 58/04, 138/04, 35/05 in 60/05) se v štirinajsti alinei 13.
člena črta besedilo »Direktorat za upravne enote«.
2. člen
V 15. členu se peti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(5) Ne glede na določbe tega člena se podporne službe za potrebe Ministrstva za obrambo s področja strateškega
načrtovanja in programiranja dela opravljajo v Direktoratu za
obrambno politiko ter s področja informatike v Direktoratu za
obrambne zadeve.«.
3. člen
(1) V prilogi IV »RAZVRSTITEV STROKOVNO – TEHNIČNIH DELOVNIH MEST« se za delovnim mestom pod
zaporedno številko 371 doda novo delovno mesto:
372. Delovno POMOČNIK PAZNIKA
mesto
Naloge

KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-69/2005/5
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2511-0173
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih

– opravljanje opravil, ki ne zahtevajo uporabe
posebnih pooblastil po zakonu o izvrševanju
kazenskih sankcij
– vodenje evidenc s področja izvrševanja kazni,
zbiranje in obdelava podatkov, priprava manj
zahtevnih analiz, poročil in informacij
– nadzor nad izvrševanjem hišnega reda v zavodu
– uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo
ter njihovo nadziranje in vodenje pri delu
– prevozi zaprtih oseb
– delo v nadzornem centru
– izvajanje drugih nalog s področja dela enake
ali podobne zahtevnosti
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi
dogodki v zaporu
– priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za zaprte osebe

Tarifni razred IV
Delovne
kušnje

iz- 4 mesece

(2) Ostala delovna mesta se ustrezno preštevilčijo.

Uradni list Republike Slovenije
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
se uskladijo s to uredbo najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-24/2005/7
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-3111-0043
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
Predsednik

3223.

Št.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o programih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja
za leti 2005 in 2006
1. člen
V Uredbi o programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
(Uradni list RS, št. 45/04 in 10/05) se v 1. členu prva alinea
spremeni tako, da se glasi:
»– programe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja, nacionalni del, za leto 2005 ter
za leto 2006 ukrepa komasacije in sanacija nedokončanih
komasacij ter pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij;«.
2. člen
(1) Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(4) Upravičenci do podpor so kmetije, ki se uvrščajo
med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v
prilogi I. k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja
2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti
pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10, z
dne 13. 1. 2001, str. 33; z vsemi spremembami), razen pašnih in agrarnih skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v
skladu z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje. Tem upravičencem bo podpora dodeljena v skladu z določili Uredbe Komisije (ES) št. 1/ 2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim
in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo,
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (UL L št. 1, z dne
3. 1. 2004, str. 1; z vsemi spremembami).«.
(2) Šesta alinea 3. točke petega odstavka se spremeni
tako, da se glasi:
»– prvi lastniški prevzem kmetije mora biti opravljen
najkasneje v 12 mesecih pred izdajo odločbe o dodelitvi
sredstev,«.

Stran
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(3) Sedma alinea 3. točke petega odstavka se spremeni
tako, da se glasi:
»– kot datum prvega lastniškega prevzema se šteje datum zaprtja javnega razpisa, kolikor predlog za vpis lastnine,
ki je bila predmet prevzema, v zemljiško knjigo ni bil vložen
več kot 24 mesecev pred zaprtjem javnega razpisa,«.
(4) 2. točka sedmega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»2. vsa merila se točkujejo. Kolikor na razpis prispe več
vlog, kakor je razpoložljivih sredstev po tem razpisu, se za
izplačilo sredstev prevzame obveznost v breme proračuna
prihodnjega leta, v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-38/2005/9
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2311-0204
Vlada Republike Slovenije

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti
2005 in 2006

Na podlagi 5. in 7. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1,
58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike
Slovenije

72 / 29. 7. 2005 /

Janez Janša l. r.
Predsednik

3224.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena, drugega odstavka 7. člena, prvega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 9.
člena Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni
list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99, 105/00, 109/02, 3/04 in
131/04 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih cest
in višine cestnine
I
V Sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
(Uradni list RS, št. 135/04, 52/05 in 58/05) se v tabeli cestninskih cest v točki I. vrstica:
»AC Blagovica-Ljubljana Blagovica-Ljubljana 23,4 km
Lukovica-Ljubljana 13,6 km
Krtina-Ljubljana
11,7 km

spremeni tako, da se glasi:

»AC Trojane-Ljubljana

Trojane-Ljubljana
Blagovica-Trojane
Lukovica-Ljubljana
Krtina-Ljubljana

32,8 km
8,7 km
13,6 km
11,7 km

Kompolje
Lukovica
Krtina

odprt
odprt
dprt«

Kompolje
Blagovica
Lukovica
Krtina

odprt
odprt
odprt
odprt«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za cestninski odsek avtoceste
od Trojan do Ljubljane se sklep začne uporabljati z dnem
predaje avtocestnega odseka od Trojan do Blagovice v promet, za cestninski odsek od Blagovice do Trojan pa z dnem
začetka obratovanja cestninske postaje Blagovica.
Št. 00721-15/2005/5
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2411-0086
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

Stran
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3225.

Št.
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Sklep o razrešitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v Celovcu

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter
na predlog ministra za zunanje zadeve št. DKP-8/05-18 z
dne 14. 3. 2005 je Vlada Republike Slovenije na 17. seji dne
31. 3. 2005 sprejela

SKLEP
o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Celovcu
1. člen
Jurček Žmavc se razreši dolžnosti generalnega konzula
Republike Slovenije v Celovcu.

nije.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Uradni list Republike Slovenije
3227.

Odločba o imenovanju za okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 111-18/05-0515 z dne 14. 6.
2005 na 30. seji dne 23. 6. 2005 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Borut Markošek, rojen 11. 3. 1965, dosedanji višji pravosodni svetovalec na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
se i m e n u j e za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 701-10/2005
Ljubljana, dne 23. junija 2005.
EVA 2005-2011-0041
Vlada Republike Slovenije

Št. 111-10/2005
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2005-1811-0076

Janez Janša l. r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

3226.

Odločba o imenovanju za pomočnico
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. člena ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) in
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo),
je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 111-124/04-0515 z dne 1. 6. 2005 na 29. seji dne
15. 6. 2005 sprejela naslednjo

MINISTRSTVA
3228.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00
– ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1) v zvezi
s 196. členom stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja

ODLOČBO

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 209,46 SIT.

Dragica Abrahamsberg, rojena 5. 5. 1957, direktorica
invalidskega podjetja Inles d.d., se imenuje za pomočnico
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 60/05).

Št. 701-9/2005
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2005-2011-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-13/2005
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EVA 2005-2511-0213
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije
3229.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o prehranskih dopolnilih

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ)
izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prehranskih dopolnilih
1. člen
V Pravilniku o prehranskih dopolnilih (Uradni list RS, št.
82/03 in 44/04) se v 1. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
''Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju
zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L št.
183 z dne 12. 7. 2001, str. 51) določa pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati prehranska dopolnila, ki se dajejo v promet kot
živila in se predstavljajo kot živila (v nadaljnjem besedilu:
prehranska dopolnila).''.
2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku:
– v prvi alinei za besedo "embalažo" doda vejica in
besedilo "če izdelek ni proizveden v Republiki Sloveniji ali
proizvodno speciﬁkacijo, če je izdelek proizveden v Republiki
Sloveniji,",
– v tretji alinei za besedo "dopolnilo" se doda vejica in
besedilo "če ni proizvedeno v Republiki Sloveniji".
3. člen
V 13. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
''Vitamini in minerali in njihove kemijske oblike, ki se
lahko dajo v promet po prejšnjem odstavku, so določeni v
Prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.''.
4. člen
Za prilogo IV se doda nova Priloga V, ki je v Prilogi tega
pravilnika.

Št.

Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
Priloga

7701

2. Vitamini in minerali, za katere je za posamezno kemijsko
obliko posredovana strokovna dokumentacija o oceni varnosti in o biološki razpoložljivosti pristojnemu organu države
članice Evropske unije, ki ga je do 12. 7. 2005 poslal Evropski komisiji, kar mora proizvajalec, dobavitelj ali uvoznik
prehranskega dopolnila dokazati z dokumentom pristojnega
organa države članice Evropske unije.''.

3230.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih

Na podlagi šestega odstavka 87. člena ter 91. in
92. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o sodnih izvedencih
in sodnih cenilcih
1. člen
V Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
(Uradni list RS, št. 7/02 in 75/03) se v 47. členu za četrtim
odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Za porabljeni čas na ogledu pripada izvedencu oziroma
cenilcu za vsake začete pol ure 20 točk.".
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-04-60/2005
Ljubljana, dne 14. julija 2005.
EVA 2005-2011-0042

''Priloga V

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje

Kemijske oblike vitaminov in mineralov, ki jih je dovoljeno uporabljati za proizvodnjo prehranskih dopolnil
do 31. 12. 2009 oziroma do ocene Evropske agencije za
varnost živil
1.
vitamin K2 (menakinon)
kromov polinikotinat
kromov pikolinat
s kromom (III) obogaten kvas (s kromovovim (III) kloridom
obogatene kvasovke Saccharomyces cerevisiae)
kromov aminokislinski kelat

Stran

cinkov L-monometionin
cinkov pikolinat
cinkov aminokislinski kelat
s selenom obogaten kvas (z natrijevim selenitom obogatene
kvasovke Saccharomyces cerevisiae)
natrijev borat
kalcijev askorbat/treonat
kalcijev aminokislinski kelat
bakrov aminokislinski kelat
železov aminokislinski kelat
magnezijev aminokislinski kelat
manganov aminokislinski kelat

5. člen
Ta pravilnik začne veljati 2. avgusta 2005.
Št. 0220-13/2005
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2711-0113
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3231.

Pravilnik o določitvi seznama držav, ki
ne upoštevajo standardov na področju
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja

Na podlagi tretjega odstavka 9.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02)
izdaja minister za ﬁnance

Stran
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo
standardov na področju preprečevanja
in odkrivanja pranja denarja
1. člen
S tem pravilnikom se določa seznam držav, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov in po podatkih Urada Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja ne upoštevajo standardov na
področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
2. člen
Države iz prejšnjega člena so:
– države afriškega kontinenta, razen Arabske republike
Egipt, Republike Južne Afrike in Republike Mavricius,
– države Azije in Bližnjega vzhoda, razen Hong Konga
– posebnega administrativnega območja Ljudske republike
Kitajske, Kraljevine Bahrain, Republike Gruzije, Republike
Indonezije, Države Izraela, Kraljevine Japonske, Republike
Južne Koreje, Republike Libanona, Malezije, Republike Singapurja, Kraljevine Tajske, Republike Turčije in Združenih
Arabskih Emiratov,
– Republika Moldova.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja (Uradni
list RS, št. 1/04).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 470-4/2005
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EVA 2005-1611-0140
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance

3232.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v juniju 2005

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja,
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
(Uradni list RS, št. 48/99) in Uredbe o določitvi zneska tro-

šarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št.
1/05, 5/05, 9/05, 19/05, 25/05, 32/05, 46/05, 51/05, 55/05,
59/05 in 63/05) minister za ﬁnance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v juniju 2005
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo) je za obdobje od 1. 6. 2005 do 30. 6. 2005 znašal
75.153 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/59
Ljubljana, dne 12. julija 2005.
EVA 2005-1611-0141
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3233.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Tarifnega pravilnika o nadomestilu za
kreditiranje naložb varstva okolja

Na podlagi 43. člena ustanovitvenega akta Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS,
št. 85/04), uprava Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Tarifnega
pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb
varstva okolja
1. člen
V Tarifnem pravilniku o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (Uradni list RS, št. 92/02, 55/03, 74/04 in
38/05) se v 4. členu (Tarifa nadomestil za kreditiranje naložb
– tabela Kreditiranje naložb za zmanjšanje onesnaževanja
zraka in drugih okoljskih naložb občanov) tabela A –Kreditiranje ﬁzičnih oseb, v celoti črta in nadomesti z naslednjima
tabelama:

A1) Kreditiranje ﬁzičnih oseb – velja za razpis 33OB05A, objavljen v Uradnem listu RS, dne 29. 7. 2005
Tarifna
številka
6

Vrsta posla

Višina plačila

Način plačila

sklenitev pogodbe

9.188,70 SIT

7

vodenje kredita

6.737,60 SIT za čas od 1. 8. 2005
do 30. 6. 2006; po 30. 6. 2006
znesek 28,12 EUR

znesek se obračuna in plača na dan
podpisa pogodbe s strani kreditojemalca
za čas od 1. 8. 2005 do 30. 6. 2006 je
strošek vodenja kredita ﬁksen in znaša
6.737,60 SIT; po 30. 6. 2006 se znesek
stroškov vodenja kredita iz EUR preračuna
v SIT po srednjem tečaji Banke Slovenije
na dan obračuna; v primeru predčasnega
odplačila kredita se obračuna sorazmeren
del stroškov za dobo vodenja kredita v
tekočem letu in zapade v plačilo v roku 15
dni od prejema računa

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Tarifna
številka
8

Vrsta posla

Višina plačila

Način plačila

zavarovalna premija

1,14% za dobo odplačila do 36
mesecev, 1,62% za dobo odplačila
do 72 mesecev in 1,80% za dobo
odplačila do 120 mesecev

9

predčasno poplačilo
kredita

v višini stroškov izdelave obračuna
predčasnega odplačila kredita

osnova za obračun je glavnica odobrenega
kredita brez pripisanih interkalarnih obresti,
povečana za pogodbene obresti, znane ob
sklenitvi kreditne pogodbe in obračunane
za dobo kreditiranja; znesek premije se
obračuna in plača na dan podpisa pogodbe
s strani kreditojemalca
znesek se obračuna na dan poplačila
kredita in zapade v plačilo v roku 15 dni od
prejema položnice

A2) Kreditiranje ﬁzičnih oseb – za vse predhodne razpise
Tarifna
številka

Vrsta posla

Višina plačila

10

sklenitev pogodbe

tolarska protivrednost 38,35 EUR

11

vodenje kredita

tolarska protivrednost 28,12 EUR

12

zavarovalna premija

1,84% za dobo odplačila do 36 mesecev in 2,50% za dobo odplačila
nad 36 mesecev

13

predčasno poplačilo
kredita

v višini stroškov izdelave obračuna
predčasnega odplačila kredita

2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19-19/01
Ljubljana, dne 19. julija 2005.
Marko Slokar l. r.
predsednik uprave
Franc Beravs l. r.
član uprave

3234.

Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije
»Dobim podarim«

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
134/03 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika o delu
uprave je Uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d.,
na seji dne 11. 7. 2005 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
kviz loterije »Dobim podarim«

Način plačila
znesek se obračuna v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan izpisa pogodbe in zapade v plačilo
na dan podpisa pogodbe s strani kreditojemalca
znesek se obračuna enkrat letno, v tolarski
protivrednosti, preračunan po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan obračuna, to
je 30.4.; v primeru predčasnega odplačila
kredita se obračuna sorazmeren del stroškov za dobo vodenja kredita v tekočem
letu in zapade v plačilo v roku
15 dni od prejema računa
osnova za obračuna je glavnica odobrenega kredita, povečana za ob odobritvi kredita znane revalorizacijske (TOM) in realne
obresti, obračunane za dobo kreditiranja in
zapade v plačilo na dan podpisa pogodbe
s strani kreditojemalca
znesek se obračuna na dan poplačila
kredita in zapade v plačilo v roku 15 dni od
prejema položnice

1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel
nadzorni svet na svoji seji dne 20. 10. 1998, spremembe in
dopolnitve pravil pa uprava družbe na seji dne 26. 3. 1999,
29. 7. 1999, 13. 12. 1999, 14. 9. 2000, 29. 11. 2000, 29. 1.
2001, 16. 3. 2001, 21. 3. 2001, 17. 9. 2001, 19. 8. 2002,
27. 1. 2003 in 16. 1. 2004 se 2. člen črta.
2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da glasi:
»Na vsaki kartici je polje s premazom, pod katerim so
natisnjeni različni denarni zneski in znaki, ter polje za vpis
podatkov udeleženca za sodelovanje v žrebanjih za igro
VZEMI ALI PUSTI (v nadaljnjem besedilu: kviz) in v zaključnem žrebanju.
Če so odkriti trije enaki denarni zneski, udeležencu
pripada denarni dobitek v enkratni vrednosti treh odkritih
zneskov.
Če so odkriti trije enaki znaki »KVIZ«, lahko udeleženec
s to kartico sodeluje v žrebanjih iz prvega odstavka tega
člena.«
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se število »2.000.000« nadomesti s številom »1.000.000«.
V drugem odstavku 7. člena se vrednost »350 SIT« nadomesti z vrednostjo »300 SIT«.
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4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»Kartice 12. serije so v prodaji pet mesecev. Prvi dan
prodaje je 1. 8. 2005, zadnji dan prodaje kartic 12. serije pa
31. 12. 2005.«
5. člen
Spremeni se 11. člen tako, da glasi:
»Sklad za dobitke znaša 50% od vrednosti izdanih
kartic in se lahko poveča za znesek iz sredstev neizplačanih
dobitkov. Sklad za dobitke se razdeli na dobitke, ki se odkrijejo na kartici, izžrebajo ali osvojijo v kvizu.
Na kartici se lahko odkrijejo naslednji dobitki:
Štev. dobitkov

3
50
500
1.000
5.000
10.000
20.000
160.000
220.000
416.553

Vrednost dobitka Skupna vrednost dobitkov

1.000.000,00 SIT
100.000,00 SIT
10.000,00 SIT
5.000,00 SIT
1.000,00 SIT
600,00 SIT
500,00 SIT
300,00 SIT
150,00 SIT

3.000.000,00 SIT
5.000.000,00 SIT
5.000.000,00 SIT
5.000.000,00 SIT
5.000.000,00 SIT
6.000.000,00 SIT
10.000.000,00 SIT
48.000.000,00 SIT
33.000.000,00 SIT
120.000.000,00 SIT

V kvizu se vrednosti posameznih dobitkov odkriva v
vsaki oddaji iz štiriindvajsetih škatel oziroma s ponudbo prireditelja. Vrednost posameznega dobitka je 1,00 SIT, 5,00
SIT, 10,00 SIT, 50,00 SIT, 100,00 SIT, 250,00 SIT, 500,00
SIT, 1.000,00 SIT, 2.500,00 SIT, 5.000,00 SIT, 10.000,00
SIT, 25.000,00 SIT, 100.000,00 SIT, 200.000,00 SIT,
300.000,00 SIT, 400.000,00 SIT, 500.000,00 SIT, 600.000,00
SIT, 750.000,00 SIT, 1.000.000,00 SIT, 2.000.000,00 SIT,
2.500.000,00 SIT, 5.000.000,00 SIT in 15.000.000 SIT. Ponudba prireditelja – vrednost dobitka, ki se udeležencu ponudi v zamenjavo, je odvisna od tega, kakšne so vrednosti
neizločenih dobitkov, vendar je posamezna ponujena zamenjava vedno manjša kot znaša največji preostali neizločeni
dobitek, hkrati pa ne more biti manjša kot 10.000,00 SIT,
končna vrednost posameznega dobitka pa je odvisna od
izida v kvizu.
Prireditelj lahko v posameznem kvizu dobitke do vrednosti 10.000,00 SIT v protivrednosti zamenja za blagovne
dobitke (vžigalnik, obesek za ključe, lizika, zobotrebci, ščepec soli, leskova šiba, sredstvo proti moljem, kresilni kamen,
pingpong žogica, frača, vezalke, bučne pečke, žemlja, česen,
čebula, feferoni, čokoladni bonbon, balon, papirnati robčki,
limona, šivanka, odvajalno sredstvo, toaletni papir, kranjska
klobasa, varikina, med, strgalo za jezik, mišelovka, krvavica, epruveta, plišasti medvedek, vazelin, osvežilec WC,
pasja hrana, zlata ribica, depilacijska krema, zobna nitka,
kuhalnica, ptičje mleko, glasbena voščilnica, hrček, nagelj,
pleskarski komplet, nočna posoda, modrček, šah, plavutke,
šampanjec, hišni zajček, umetni nohti, motorno olje, plenice,
papiga, morski prašiček, kondomi, motika, pesmarica, lasni
vložek, kaktus, metla, budilka, grablje, orehova potica, prstan, kavni avtomat, damski električni brivnik, svilena pižama,
vrtni palček, dolge moške spodnjice, merilec tlaka, palični
mešalnik, kombineža, osebna tehtnica, kopenska želva, pršut, lopata, tarok karte, parfum, termofor, poštni nabiralnik,
bikinke, toaster, macola, daljnogled).
V zaključnem žrebanju so naslednji denarni dobitki:
Štev. dobitkov

Vrednost dobitka

Skupna vrednost
dobitkov

3

100.000,00 SIT

300.000,00 SIT«.

6. člen
Spremeni se 12. člen tako, da glasi:
»Udeleženec odkrije dobitek na kartici, ko odstrani premaz na kartici. Če so na kartici odkriti trije enaki denarni
zneski, prejme udeleženec dobitek v enkratni vrednosti treh
odkritih zneskov, pod pogojem, da pravilno odgovori na KVIZ
vprašanje. Če na kartici ni odkritih treh enakih zneskov, kartica nima takojšnjega denarnega dobitka.
Za sodelovanje v žrebanjih za kviz ali v zaključnem
žrebanju, udeleženec izpolni prijavnico na kartici, odgovori na
kviz vprašanje in kartico pošlje na naslov prireditelja: Športna
loterija d.d., 1543 Ljubljana.
Za sodelovanje v kvizu prireditelj izvede tri javna žrebanja.
V prvem žrebanju prireditelj na svojem sedežu vsak
petek ob 12:00 uri izžreba 32 udeležencev (v nadaljnjem
besedilu: igralec), po 4 iz vsake poštne regije (upošteva se
poštna regija, ki jo navede igralec v prijavnici), in jih povabi
v kviz. Prva žrebanja so vsak petek, začenši 26. 8. 2005 in z
zaključkom 25. 11. 2005.
Naslove oseb iz prvega žrebanja prireditelj objavi na
svojih spletnih straneh ter jih obvesti po pošti. Igralec lahko
za sodelovanje v kvizu pooblasti drugo osebo (pooblaščenec), osvojeni dobitek pa pripada igralcu.
V drugem žrebanju, pred začetkom kviza, prireditelj
v studiu iz 8 posebnih posod, v katerih se nahajajo kartice
igralcev po poštnih regijah (v nadaljnjem besedilu: regija),
izžreba po 3 igralce, ki bodo sodelovali v kvizu. Če igralec ali
njegov pooblaščenec ni prisoten na žrebanju, ga nadomesti
preostali igralec iz iste regije, kot je bil izžreban igralec v prvem žrebanju. Druga žrebanja so v času snemanja oddaje,
praviloma tri tedne po izvedbi žrebanja iz prvega odstavka
tega člena. O natančnem času in kraju drugega žrebanja
prireditelj obvesti igralce najkasneje 14 dni pred izvedbo
drugega žrebanja.
V tretjem žrebanju v kviz oddaji iz posebne posode,
v kateri je 24 kartic iz drugega žrebanja, voditelj kviza izžreba osebo (v nadaljnjem besedilu: glavni igralec), ki bo
sodelovala v odpiranju škatel v prvem delu kviza. V drugem
delu kviza pa se v kvoto 24 igralcev uvrsti preostali igralec
(izžreban v prvem žrebanju) tiste regije, kot je bila regija izžrebanega glavnega igralca prvega dela kviza. Izmed teh 24
igralcev se nato izžreba glavnega igralca za drugi del kviza.
Tretja žrebanja se izvajajo v času in kraju, kot se izvajajo
druga žrebanja.
7. člen
Spremeni se 13. člen tako, da glasi:
»Kartice, ki so prispele na naslov prireditelja po zadnjem
žrebanju za sodelovanje v kvizu, sodelujejo v zaključnem žrebanju. Iz bobna, v katerem so vse prispele kartice prireditelj
6. 1. 2006 ob 12. uri na svojem sedežu izžreba tri udeležence
in vsakemu pripada dobitek v vrednosti 100.000,00 SIT.«
8. člen
Spremeni se 14. člen tako, da glasi:
»V žrebanjih se upoštevajo samo kartice s tremi znaki
KVIZ in pravilnim odgovorom na kviz vprašanje ter izpolnjenimi podatki v polju prijavnice. Če je izžrebana kartica,
na kateri ni treh znakov KVIZ, pravilnega odgovora na kviz
vprašanje ali podatkov o udeležencu oziroma so podatki nepopolni ali nečitljivi, kartica ni veljavna in žrebanje se ponovi.
Kartice, ki niso bile izžrebane, prireditelj shrani v trezor.
Celoten potek vseh žrebanj nadzoruje tričlanska komisija, skladno s Poslovnikom o delu komisij.«
9. člen
Spremeni se 15. člen pravil tako, da glasi:
»Prireditelj istočasno ob izvedbi prvega žrebanja izvede
tudi žrebanje za kupce kompletov, in sicer se za vsako odda-
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Št.

jo izžreba dobitnika, ki prejme dobitek v vrednosti 100.000,00
SIT, dobitnika pa se objavi v oddaji.
Za kupce kompletov so naslednji denarni dobitki:
Štev. dobitkov

Vrednost dobitka

Skupna vrednost dobitkov

28

100.000,00 SIT

2.800.000,00 SIT«.

10. člen
Spremeni se 16. člen pravil tako, da glasi:
»Sodelovanje v kvizu je javno in se prevaja na televizijskem programu POP TV, v oddaji Vzemi ali pusti (v nadaljnjem besedilu: oddaja), praviloma vsak petek (prvi del kviza)
in soboto (drugi del kviza), v času od 23. 9. 2005 do 24. 12.
2005. Celoten potek iger vodi voditelj kviza.«
11. člen
Spremeni se 17. člen pravil tako, da glasi:
»V vsakem kvizu sodeluje 24 igralcev, ki so bili izžrebani
v drugem žrebanju, dobitek pa odkriva glavni igralec, ki je bil
izžreban v tretjem žrebanju. V drugem delu kviza preostali
igralec iz prvega žrebanja, ki je bil izžreban za isto regijo kot
glavni igralec prvega dela kviza, zamenja tega igralca tako,
da se popolni kvota 24 igralcev, izmed katerih se v tretjem
žrebanju izžreba glavnega igralca za drugi del kviza. Vsak
od igralcev prejme oštevilčeno škatlo v kateri je navedena
vrednost dobitka. Glavni igralec, ki odkriva škatle, mora odpreti vse škatle sodelujočih igralcev, pripada pa mu dobitek,
ki ga ima v svoji škatli.
Glavni igralec, ki odkriva škatle, ima možnost, da se
odloči za ponujeni znesek s strani prireditelja ali pa nadaljuje
z odpiranjem škatel.
Če se glavni igralec odloči za ponujeni znesek, se igra
konča, glavni igralec pa mora odpreti še vse preostale škatle.
Prireditelj v času odpiranja škatel lahko glavnemu igralcu
kadarkoli ponudi, da svojo škatlo zamenja s katerokoli od
preostalih, še neodprtih škatel. Zamenjava škatle ne vpliva
na nadaljevanje kviza.
Prireditelj v času trajanja igre večkrat ponudi glavnemu
igralcu določen znesek ali zamenjavo škatle. Prva ponudba
določenega zneska se izvede po odpiranju šeste škatle,
zadnja ponudba pa se lahko izvede, če se igra pred tem ne
konča, pred odpiranjem zadnjih dveh škatel.
V skladu za dobitke so tudi blagovni dobitki do vrednosti
10.000,00 SIT. V primeru, da glavni igralec blagovni dobitek
izloči iz nadaljevanja igre, potem ta blagovni dobitek pripada
tistemu igralcu, ki mu je pripadla škatla.
En igralec ima v vsakem delu kviza možnost, da v škatli
odkrije znak za dodatni dobitek – JOKER. V tem primeru igralec odkriva eno izmed dveh polj, pri čemer se v enem polju
nahaja dobitek za 100.000 SIT, v drugem polju pa ni dobitka.
Če udeleženec odkrije znak »100.000 SIT«, mu pripada dobitek v tej vrednosti. «
12. člen
Spremeni se 18. člen pravil tako, da glasi:
»V primeru, da je igralec mlajši od 18 let, ga morajo na
oddaji spremljati starši oziroma skrbniki, ki tudi sodelujejo v
kviz oddaji v njegovem imenu.
Igralci, ki sodelujejo v kviz oddaji, dovoljujejo časovno
neomejeno uporabo slikovnih in zvočnih podatkov oddaje
»Vzemi ali pusti«, za potrebe TV programov, katerih izvršni
producent je Produkcija Plus d.o.o.«.
13. člen
Spremeni se 20. člen pravil tako, da glasi:
»Denarne dobitke, ki so odkriti na kartici, do vključno
10.000 SIT izplačujejo prodajalci, do vključno 100.000 SIT
pa prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo.
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Dobitke, ki jih igralci pridobijo v kvizu, izplačuje oziroma
izdaja prireditelj neposredno takoj po tekmovanju, in sicer
dobitke do vključno 10.000 SIT v blagu oziroma v gotovini,
ostale vrednosti pa se izplača brezgotovinsko.
Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, vsak delavnik
od 8 do 12 ure.«
14. člen
Spremeni se 26. člen pravil tako, da glasi:
»Žrebanje iz četrtega odstavka 12. člena teh pravil
lahko prireditelj preloži le v soglasju s pooblaščenim uradom
Ministrstva za ﬁnance RS. V tem primeru mora prireditelj
preložitev javno objaviti. Hkrati objavi tudi nov čas in datum
žrebanja.«
15. člen
V 28. členu se številka »11« nadomesti s številko
»12«.
Št. 131/05
Ljubljana, dne 27. julija 2005.
Tone Černe l. r.
član uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro
na srečo kviz loterijo »Dobim podarim« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom
številka 470-04/97-3 (V), z dne 11. 12. 1997 1997 in jo podaljšala dne 11. 12. 1998 s sklepom številka 473-01/98-11(N).
Ministrstvo za ﬁnance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe kviz loterije »Dobim podarim«
potrdilo pod številko 471-212-2/05-9 dne 25. 7. 2005.

3235.

Poročilo o gibanju plač

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 januar 2005 – končni podatki
(začasni podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 29, z
dne 22. 3. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za januar 2005 je znašala 267.138 SIT in je bila za
6,9 odstotka nižja kot decembra 2004.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za januar 2005 je znašala 171.118 SIT in je bila za
6,2 odstotka nižja kot decembra 2004.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje november
2004–januar 2005 je znašala 280.057 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za februar 2005 – končni podatki
(začasni podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 42, z
dne 25. 4. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2005 je znašala 262.659 SIT in je bila za
1,7 odstotka nižja kot januarja 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2005 je znašala 168.463 SIT in je bila za
1,6 odstotka nižja kot januarja 2005.
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Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december
2004–februar 2005 je znašala 272.058 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za marec 2005 – končni podatki
(začasni podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 52, z
dne 27. 5. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2005 je znašala 272.361 SIT in je bila za
3,7 odstotka višja kot februarja 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2005 je znašala 172.907 SIT in je bila za
2,6 odstotka višja kot februarja 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–marec 2005 je znašala 267.394 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za april 2005 – končni podatki
(začasni podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 61, z
dne 30. 6. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
v Sloveniji za april 2005 je znašala 269.543 SIT in je bila za
1,0 odstotek nižja kot marca 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2005 je znašala 171.874 SIT in je bila za 0,6
odstotka nižja kot marca 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar–
april 2005 je znašala 268.195 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju
določamo enotni usklajevalni znesek za leto 2005 v višini
5.515 tolarjev.
2. člen
Enotni usklajevalni znesek določen s tem aneksom
se uporablja za plače v mesecu avgustu 2005, izplačane v
mesecu septembru 2005.
Enotni usklajevalni znesek se prišteva k enotnem usklajevalnem znesku za leto 2004 in izplačuje kot dodatek k izplačani plači, vse dokler se ne vključi v sistem plač.
3. člen
Enotni usklajevalni znesek določen s tem aneksom se
izplačuje za poln delovni čas. Če delavec ni delal poln delovni
čas se višina dodatka preračuna na opravljene delovne ure.
Enotni usklajevalni zneski, določeni s tem aneksom
se ne prištevajo k obračunanim nadomestilom plač, ker so
vključeni v osnovo za izračun nadomestil.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja od 1. 8. 2005.
Ljubljana, dne 5. julija 2005.
Podpisniki:
Predstavnik delojemalcev:
ZSSS – Sindikat delavcev prometa
in zvez Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l. r.
Predstavnika delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije
Predsednik združenja delodajalcev
Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.

POROČILO
o gibanju plač za maj 2005 – končni podatki
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2005 je znašala 273.803 SIT in je bila za 1,6
odstotka višja kot aprila 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2005 je znašala 173.719 SIT in je bila za 1,1
odstotka višja kot aprila 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec–maj
2005 je znašala 271.904 SIT.
Št. 9611-16/2005/7
Ljubljana, dne 22. julija 2005.

Gospodarska zbornica Slovenije:
Združenje za promet in zveze
Predsednik Upravnega odbora
Zdenko Pavček l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih
pogodb z datumom 13. 7. 2005 pod zap. št. 55/3 in št. spisa
02047-7/2005/2.

mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica

3237.
3236.

Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za cestni
potniški promet

A N E K S Š T. 2 H K O L E K T I V N I
POGODBI
za cestni potniški promet
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 32/98) v skladu z določili Zakona

Datum nastopa poslovanja notarja

Notarska zbornica Slovenije, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) določa in objavlja

DATUM NASTOPA
poslovanja notarja
Z 8. 8. 2005, prične s poslovanjem notarka Katja Fink v
Celju, Stanetova ul. 16.
Predsednica
Notarske zbornice Slovenije
Erika Braniselj l. r.
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Datum nastopa poslovanja notarja

Notarska zbornica Slovenije, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) določa in objavlja

DATUM NASTOPA
poslovanja notarja
Z 8. 8. 2005, prične s poslovanjem notarka Katja Fink v
Celju, Stanetova ul. 16.
Predsednica
Notarske zbornice Slovenije
Erika Braniselj l. r.

OBČINE
AJDOVŠČINA
3239.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) ter 33.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in
Uradni list RS št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na
27. seji dne 12. 7. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005
(Uradni list št. 139/04) se spremeni prvi odstavek 2. člena,
tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

Proračun leta 2005

2.969.497
1.806.656
1.513.040
1.123.331
197.998
191.711
296.628
202.252
10.331
2.937

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 787.097
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transf.pravn. in ﬁz. osebam,
ki niso pror. upor.
430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

5.973
75.135
112.115
51.800
0
60.315
260.617
2.752
257.865
787.097
3.391.642
500.715
126.868
20.108
342.355
384
11.000
972.572
17.500
494.765
66.173
394.134
0
1.522.134
1.522.134
396.221
140.008
256.213
– 422.145

0
0
0
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751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

Uradni list Republike Slovenije
0
0
5.000
5.000

Št. 24/12
Divača, dne 16. junija 2005.

5.000

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

0
0
-5.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.096
55 ODPLAČILA DOLGA 1.096
550 Odplačilo domačega dolga 1.096
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– 428.241
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.096
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 422.145
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
428.241«
Drugi in tretji odstavek 2. člena ostaneta nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-11/2004
Ajdovščina, dne 12. julija 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

DIVAČA
3240.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Odlok o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in
nalogah KS v Občini Divača

Na podlagi 16. in 59. člena Statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na
24. redni seji dne 16. 6. 2005 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah
KS v Občini Divača
1. člen
V Odloku o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
(Uradni list RS, št. 66/00) se v drugem členu pod zaporedno
številko 3. KS VREME na koncu 5. točke doda besedilo:
»stavba in zemljišče na parcelni številki 20/1.S v Škofljah.«

KRŠKO
3241.

Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega
načrta za stanovanjsko območje Globočice pri
Kostanjevici

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in na podlagi 33. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US
RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00
in 51/02) ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine Krško,
dne 22. 7. 2005 izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta
za stanovanjsko območje Globočice
pri Kostanjevici
I
Javno se razgrne predlog zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Globočice pri Kostanjevici, ki ga je izdelal načrtovalec Topos d.o.o. Dolenjske Toplice, pod št.
ZN-04/05.
II
Dokumentacija bo v času uradnih ur javno razgrnjena
v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne
skupnosti Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni od
začetka veljavnosti tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani organi,
organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko
poda pisno ali ustno na javni obravnavi, kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posreduje
v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in
varstvo okolja, CKŽ 14, Krško.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava
v večnamenskem prostoru OŠ Jožeta Gorjupa, dne 25. 8.
2005, ob 19. uri.
V
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 350-05-4/2005 502
Krško, dne 22. julija 2005.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LJUBLJANA
3242.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o
Zazidalnem načrtu za območje Potniškega
centra Ljubljana

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 51. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01) je županja Mestne
občine Ljubljana izdala

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Zazidalnem
načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
I
Javno se razgrne osnutek Odloka o Zazidalnem načrtu
za območje Potniškega centra Ljubljana.
Osnutek odloka bo javno razgrnjen od 8. avgusta 2005
do 3. oktobra 2005, v pisarnah Oddelka za lokalno samoupravo MU MOL, na sedežih četrtnih skupnosti Center, Štefanova 9 in Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.
Poleg tega bo navedeni osnutek odloka razgrnjen še
v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave mestne
občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana.
Javna obravnava osnutka odloka bo v sredo,
14. septembra 2005, ob 16. uri, v veliki sejni sobi na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
II
Pisne pripombe k osnutkom odlokov se lahko vpiše v
knjigo pripomb na krajih razgrnitve ali pošlje na Oddelek za
urbanizem Mestne uprave mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.
Št. 3508-4/2005
Ljubljana, dne 22. julija 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

NOVO MESTO
3243.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne
občine Novo mesto

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/99 – odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga,
73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99
– odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba
US, 87/01 – ZSam-1, 51/02 in 16/02 – sklep US) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22.
seji dne 11. 7. 2005 sprejel

Št.

72 / 29. 7. 2005 /

Stran

7709

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Statuta Mestne občine Novo mesto
1. člen
V Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01 in 44/02 – v nadaljevanju: statut) se v 17. členu doda
nov odstavek, ki se glasi:
Člani občinskega sveta iste volilne liste imajo pravico,
da ustanovijo klub svetnic/svetnikov te liste in imenujejo
vodjo svetniškega kluba.
Delovanje klubov v občinskem svetu se določi s posebnim pravilnikom.
2. člen
V 20. členu se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
Občinski svet dela in odloča na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.
3. člen
V 22. členu se v četrti alineji besedi »treh mesecih« nadomesti z besedama »enem mesecu«.
4. člen
V 23. členu se v drugem odstavku pri zadnji alineji namesto pike vstavi vejico in doda novo alinejo, ki se glasi:
»– Odbor za mladino.«
5. člen
V 29. členu se v prvem stavku beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.
6. člen
Spremeni se 37. člen tako, da se:
– črtata 5. in 7. alineja,
– črta drugi stavek drugega odstavka,
– v drugem stavku tretjega odstavka črta besedo
»peto«,
– v tretjem odstavku črtata tretji in četrti stavek ter namesto njiju vstavi nov stavek, ki se glasi: »O odločitvi o odstopni izjavi župana in podžupana odloča občinski svet.«,
– črta del besedila v četrtem odstavku »…oziroma predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja…«,
– v prvem stavku predzadnjega odstavka črta beseda
»pete«.
7. člen
Spremeni se 50. člen v celoti tako, da se glasi:
»Posamične upravne akte iz lastne in prenesene državne
pristojnosti na I. stopnji izdaja direktor občinske uprave.«
8. člen
Spremeni se 51. člen v celoti tako, da se glasi:
»Župan mora skrbeti, da se v občinski upravi pravilno
izvaja Zakon o splošnem upravnem postopku, zlasti pa, da
se upravne zadeve rešujejo v predpisanih rokih, in skrbeti za
strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, ki odločajo v upravnih
stvareh.«
9. člen
Spremeni se 52. člen v celoti tako, da se glasi:
»Pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah in pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo
odločbe na prvi in drugi stopnji lahko da župan zaposlenemu z ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi
predpisi ter z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega
postopka.«
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10. člen
V 58. členu se:
– v petnajsti alineji črta del besedila, ki se glasi:
»razen hišnih št. 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a, 24, 25 in

– v šestindvajseti alineji črta del besedila, ki se glasi:
»Ulica Ilke Vaštetove s hišnimi št. 18, 18a, 20, 20a, 22,
24, 25 in 27«.
11. člen
Spremeni se zadnji odstavek 85. člena tako, da se
glasi:
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je
za uvedbo izrekla večina glasovalnih upravičencev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je
glasovanja udeležila večina.
12. člen
V 95. členu se na koncu besedila doda nov odstavek,
ki se glasi:
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje organa, ki ga pooblasti župan, če bi
takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo
povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznost za občino.
13. člen
Za 99. členom se dodata nova člena, ki se glasita:
99.a člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero
se nanaša, se ﬁnanciranje občine in njenih nalog iz drugih,
s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za preteklo leto le za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega ﬁnanciranja neposredni
uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na
stanje na dan 31. december preteklega leta.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
99.b člen
Odločitev o začasnem ﬁnanciranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem ﬁnanciranju se objavi v Uradnem listu RS
ali v uradnem glasilu občine.
Obdobje začasnega ﬁnanciranja lahko traja največ tri
mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega ﬁnanciranja, se začasno ﬁnanciranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s
sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za ﬁnanciranje
funkcij občine.
14. člen
Za 101. členom se doda nov člen, ki se glasi:
101.a člen
O izvrševanju proračuna v prvem polletju župan poroča
občinskemu svetu najpozneje do konca septembra tekočega
leta.
Poročilo vsebuje:
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku
ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca
leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju
proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov
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med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih
in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz
naslova poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim
proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-2/2005-1320
Novo mesto, dne 11. julija 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

3244.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 109. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. seji dne 11. 7. 2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 111/01 – v nadaljevanju: poslovnik)
se spremeni besedilo 5. člena tako, da se glasi:
»Svet dela in odloča na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.«
2. člen
V 16. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Član občinskega sveta lahko poda na eni seji največ
tri ustna vprašanja ali pobude in neomejeno število pismenih
vprašanj in pobud.«
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 19. člena tako, da se glasi:
»Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje občinskega
sveta, ne pripada sejnina za to sejo.«
4. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet dela in odloča na rednih, izrednih in
korespondenčnih sejah.«
V tretjem odstavku 21. člena se pred besedo »seje«
doda beseda »redne«.
Pred zadnjim odstavkom 21. člena se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Izredno sejo se skliče za obravnavanje in odločanje o
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Črta se zadnji odstavek 21. člena in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Ob občinskem prazniku se svet sestane na slovesnosti
ob podelitvi najvišjih priznanj in nagrad Mestne občine Novo
mesto, za katero pa se ne uporabljajo določila tega poslovnika, ki govorijo o rednih in izrednih sejah. Določbe tega poslovnika prav tako ne veljajo za žalne seje sveta v primeru
smrti uglednih posameznikov.«
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5. člen
22. člen se spremeni in dopolni tako, da se:
– v prvem odstavku 22. člena se za prvo besedo prvega
stavka doda nova beseda »redne«,
– za drugim odstavkom 22. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Gradivo za sklic seje je članom občinskega sveta praviloma dostopno tudi v elektronski obliki, in sicer na spletni
strani Mestne občine Novo mesto.«
6. člen
Za 24. členom se doda nov 25. člen, ki se glasi:
»Korespondenčno sejo se skliče za odločanje o zadevah, o katerih je nujno takojšnje sprejetje odločitve občinskega sveta.
Sklic in gradivo za korespondenčno sejo morata biti
svetnikom vročena po pošti, z osebno dostavo ali preko
elektronskih medijev. O dostavi se mora voditi evidenco o
tem, katerim svetnikom je bilo gradivo vročeno in na kakšen
način.
Na korespondenčni seji se veljavno sklepa, če je glasovala večina vseh svetnikov.
Svetniki lahko na korespondenčni seji svojo odločitev
(za, proti) sporočijo do roka, ki je določen s sklicem seje in v
vseh oblikah, v katerih se lahko dajejo pravnoveljavne izjave
(pismeno, elektronsko, po faksu).
Za sprejemanje odločitev na korespondenčni seji sveta
se smiselno uporabljajo določila Statuta Mestne občine Novo
mesto in tega poslovnika o odločanju na redni ali izredni seji
sveta.
O korespondenčni seji sveta se napiše zapisnik.
V zapisniku mora biti navedeno: število svetnikov, ki jim
je bilo vročeno gradivo, seznam svetnikov, ki so glasovali,
koliko svetnikov je glasovalo za predlog in koliko proti predlogu, rezultat glasovanja in sklepi, ki so bili sprejeti.
Zapisnik o korespondenčni seji občinski svet potrdi na
prvi naslednji redni seji.«
7. člen
V 32. členu se za predzadnjim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Predsedujoči lahko dovoli sodelovanje v razpravi tudi
drugim udeležencem, in sicer potem, ko ugotovi, o čem želi
udeleženec na seji razpravljati in če temu ne nasprotuje nihče od prisotnih članov občinskega sveta. V primeru nasprotovanja o sodelovanju drugih udeležencev v razpravi o tem
odloči občinski svet z glasovanjem.«
8. člen
V 53. členu se črta prvi stavek 3. odstavka ter dopolni
drugi stavek istega odstavka tako, da se glasi:
»Poslušanje magnetograma zainteresiranih se opravi
v prostorih in v delovnem času občinske uprave po predhodnem dogovoru.«
9. člen
V 54. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Gradiva za občinski svet dobijo status informacije javnega značaja takrat, ko so posredovana v proceduro sprejemanja članom občinskega sveta.«
10. člen
Za 65. členom se doda nov 66. člen, ki se glasi:
»Odbor za mladino obravnava:
– potrebe in zahteve mladih ter daje mnenja in pobude
ob reševanju mladinske problematike,
– izvajanje mladinske politike ter predlaga ukrepe za
spodbujanje delovanja lokalnih mladinskih organizacij,
– daje predloge in pobude za sodelovanje in vključevanje predstavnikov mladinskih organizacij.«
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11. člen
V 89. členu se v celoti črta zadnji odstavek.
12. člen
Spremeni se 94. člen tako, da se glasi:
»Župan je dolžan predložiti občinskemu svetu predlog
proračuna za prihodnje leto v drugo obravnavo pred zaključkom tekočega leta tako, da je omogočena uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.«
13. člen
Spremeni se prvi odstavek 97. člena tako, da se glasi:
»Na dopolnjen oziroma nespremenjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta in delovna telesa vložijo
amandmaje v pismeni obliki najkasneje tri delovne dni pred
sejo občinskega sveta.«
14. člen
V 114. členu se za predzadnjim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Splošni del proračuna se objavi v Uradnem listu RS.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.«
15. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-1/2005-1320
Novo mesto, dne 11. julija 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3245.

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. in 40. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02 in 110/02),
3. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št.
80/91, 45/97, 56/98, 1/99, 61/99 79/99 in 89/99) in 15. člena
Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list št. 29/00) je
Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 22. redni seji
dne 14. 7. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za
leto 2005 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

Proračun leta 2005 v 000 SIT

Skupaj prihodki (70+71+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

503,447
261,841
214,068
79,200
9,489
125,379
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III.

706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
47,773
710 Udeležba na dobički in dohodki
od premoženja
33,727
711 Takse in pristojbine
895
712 Denarne kazni
162
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
12,989
Kapitalski prihodki
1,279
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišče
in neopred. dolg. sredstev
1,279
Prejete donacije
5,390
730 Prejete donacije iz domačih virov
5,390
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
234,937
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnanč. institucij
234,937
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
502,899
Tekoči odhodki
102,858
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
30,163
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 4,324
402 Izdatki za blago in storitve
66,371
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
2,000
Tekoči transferi
144,554
410 Subvencije
9.200
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
64,660
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanov.
19,190
413 Drugi tekoči domači transferi
51,504
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
226,173
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
226,173
Investicijski transferi
29,314
430 Investicijski transferi
29,314
Proračunski presežek (I.-II.)
548

B)

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb

71

72

73
74
II.
40

41

42
43

Skupina/Podskupina kontov
IV.
75

V.
44

VI.

Proračun leta 2005

Prejeta vračila danih posojil in
403
prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
403
750 Prejeta vračila danih posojil
403
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
Dana posojila in povečanje kapitalskih
–
deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
Prejeta minus dana posojila in spremembe
403
kapitalskih deležev (IV.-V.)

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)
55 Odplačilo dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje
(VII.-VIII.)
XI. Neto ﬁnanciranje
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
XII. Stanje sred. na računu ob koncu pret. leta

–
–
–
–
–
–
951
–
548
13,976

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-00001/2005
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 14. julija 2005.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.

ŠKOFJA LOKA
3246.

Odlok o komunalnem prispevku v Občini
Škofja Loka

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in p. 8/2003) in 15. člena Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 117/2004) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji
13. redni seji, dne 7. 7. 2005 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Škofja Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izračuna komunalnega
prispevka na območju Občine Škofja Loka ter določajo temelji za določitev višine njegove odmere.
Komunalni prispevek predstavlja plačilo dela stroškov
opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: opremljanje), pri tem pa je potrebno upoštevati površino gradbene parcele, neto tlorisno površino objekta
in možnost izvedbe priključkov na javno infrastrukturo.
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) je:
– investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja komunalne javne infrastrukture,
– investitor oziroma lastnik objekta, ki povečuje priključno moč,
– investitor oziroma lastnik, ki gradi nadomestni objekt.
– lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, zgrajeni objekt pa ima možnost
priključitve na javno infrastrukturo.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ima pravico zahtevati sklenitev pogodbe z Občino Škofja Loka o
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta
na lokalno komunalno infrastrukturo
3. člen
Komunalni prispevek se odmerja na podlagi izračunov
komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na tistih območjih urejanja, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne
infrastrukture ali rekonstrukcija oziroma povečanje zmogljivosti obstoječe, na podlagi programa opremljanja, ki ga
sprejme Občinski svet Občine Škofja Loka.
4. člen
Na območjih, za katera programi opremljanja še niso
sprejeti, vendar so komunalno že opremljena, se komunalni
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Št.

prispevek izračuna na podlagi elementov, določenih s tem
odlokom.
II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
V primerih iz 4. člena tega odloka se komunalni prispevek izračuna na podlagi naslednjih elementov:
1. površina gradbene parcele,
2. neto tlorisna površina objekta (seštevek vseh tlorisnih
površin objekta, izračunanih po standardih SIST ISO 9836),
3. faktorja dejavnosti, ki je odvisen od vrste in namembnosti objekta zavezanca,
4. dejanske možnosti priključitve na javno infrastrukturo
po pogojih upravljavcev (koncesionarja), ki se ugotovijo iz
predložene dokumentacije.
6. člen
Povprečni strošek opremljanja s posamezno javno komunalno infrastrukturo na območju Občine Škofja Loka je
razviden iz tabele 1. Povprečne cene so izražene v SIT/m2
zemljišča, veljavne na dan 31. 12. 2004.
TABELA 1
Posamezna javna
Komunalna infrastruktura
A – Individualna raba
Odovod
Kanalizacija
plin (vročevod)
elektro omrežje*
telefonsko omrežje*
B – splošna raba
Ceste
Parkirišča
javna razsvetljava
Odvodnjavanje
ekološki otoki

Povprečni stroške za posamezno komunalno infrastrukturo v SIT/m2 zemljišča
840
1150
560
1050
560
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III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
Komunalni prispevek predstavlja vsoto stroškov opreme
zemljišča s posamezno javno infrastrukturo, upoštevajoč:
1. Povprečni strošek opremljanja s posamezno javno
infrastrukturo iz 6. člena, ki se porazdeli:
– 30% na površino gradbene parcele
– 70% na neto tlorisno površino objekta
2. faktor dejavnosti objekta zavezanca
Komunalni prispevek se plača, če je dejansko možna
priključitev na določeno komunalno infrastrukturo.
9. člen
Stroški opremljanja se izračunajo po formulah, ki sledijo, pri čemer imajo posamezne oznake naslednji pomen:
KP – komunalni prispevek (v SIT);
PCOinf – povprečna cena opremljanja za posamezno
komunalno infrastrukturo, na katero je mogoča dejanska priključitev (SIT/m2), prikazana v tabeli 1 v 6. členu;
COinf – cena opremljanja s posamezno infrastrukturo,
na katero je mogoča dejanska priključitev – npr. na vodovod,
kanalizacijo, cesto, itd. (v SIT);
PGP – površina gradbene parcele (v m2);
NTP – neto tlorisna površina objekta, ki je seštevek
vseh tlorisnih površin objekta, izračunanih po standardu SIST
ISO 9836 (v m2);
FD – faktor dejavnosti objekta, prikazan v tabeli 2 v
7. členu.
10. člen
Cena komunalnega opremljanja (COinf) se za posamezno komunalno infrastrukturo izračuna po formuli
COinf = PCOinf x (0,30 PGP + 0,70 NTP)
11. člen
Komunalni prispevek (KP) je vsota stroškov opremljanja s posamezno komunalno infrastrukturo,na katero se zavezanec dejansko lahko priključi, pomnožena s faktorjem
dejavnosti (FD).

1250
320
120
200
60

KP = Σ COinf x FD

Stroški pod točko A.3* in A.4* iz tabele 1 se upoštevajo
pri izračunu komunalnega prispevka na tistih območjih, kjer
je občina ﬁnancirala izgradnjo te infrastrukture.
7. člen
Faktor dejavnosti je odvisen od vrste in namembnosti
objekta zavezanca in je razviden iz tabele 2.
TABELA 2
Počitniške hiše
Objekti za proizvodnjo dejavnost
Objekti za poslovno in trgovsko dejavnost
Stanovanjski objekti – individualna gradnja
Večstanovanjski objekti
Šolski in kulturni objekti, objekt zdravstvenega in
socialnega varstva, objekti zaščite in reševanja
Garaže, zaprte rekreacijske in športne površine
Nadstrešnice ob trgovskih, poslovnih in
industrijskih objektih
Parkirišča, odprte rekreacijske in športne
površine
Kmetijski gospodarski objekti, rastlinjaki,
nadstrešnice
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1.2
1.0
1.0
1.0
0.9
0.6
0.4
0.4
0.3
0.2

12. člen
V primeru novogradenj in povečanja priključne moči se
komunalni prispevek izračuna na podlagi določil 8., 9. 10. in
11. člena tega odloka.
Za povečanje priključne moči se šteje sprememba
neto tlorisne površine oziroma sprememba namembnosti
objekta.
Pri spremembi namembnosti objekta se komunalni prispevek izračuna za tisto javno infrastrukturo, za katero je
potrebno povečati priključke oziroma njeno zmogljivost in
sicer v deležu, za kolikor se povečajo priključki oziroma
zmogljivost.
V primerih, da je na gradbeni parceli več različnih vrst
objektov, se za izračun komunalnega prispevka upošteva
delež gradbene parcele v razmerju neto tlorisnih površin posameznih objektov.
13. člen
V primeru gradnje nadomestnega objekta se zavezancu
komunalni prispevek izračuna in odmeri kot sorazmerni delež
stroškov, ki odpade na nadomestni objekt. Če je neto tlorisna
površina novega objekta manjša od neto tlorisne površine
starega objekta, se razlika zavezancu ne vrača.
14. člen
Komunalni prispevek se zavezancu lahko odmeri že
pred tem, ko je omogočena priključitev oziroma uporaba
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posamezne javne infrastrukture, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– da je investicija predvidena v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna občine,
– da je za investicijo v komunalno infrastrukturo sprejet
program opremljanja.
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22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 353-005/1997
Škofja Loka, dne 8. julija 2005.

15. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi
dokumentacije, ki jo mora zavezanec predložiti za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
16. člen
Povprečni stroški opremljanja iz 6. člena se letno revalorizirajo z indeksom rasti cen za »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«, ki jih izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
17. člen
Komunalni prispevek na območju Občine Škofja Loka
se ne plača v primerih, določenih v zakonskih in drugih aktih,
veljavnih na območju RS (gradnja komunalne infrastrukture
ter gradnja neproﬁtnih stanovanj, katerih investitor je občina,
in drugih predpisanih primerih).
Plačila komunalnega prispevka je lahko oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt,
uničen zaradi naravne nesreče, o čemer s sklepom odloči
Občinski svet.
Občinski svet Občine Škofja Loka lahko v odloku o
občinskem lokacijskem načrtu določi še druge oprostitve ali
znižanja komunalnega prispevka ali odloča o dinamiki plačil
komunalnega prispevka.
V. POSTOPEK ODMERE
18. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek, ki se odmeri po uradni dolžnosti, se
v primeru, ko gradbene parcela ni odmerjena, izračuna tako,
da se upošteva fundus zgradbe, pomnožen s faktorjem 1,5.
Komunalni prispevek se odmeri z upravno odločbo.
19. člen
V primeru, da zavezanec z verodostojno dokumentacijo
dokaže, da je v izgradnjo javne komunalne infrastrukture že
vložil svoja ﬁnančna sredstva, in mu vlaganja v preteklosti
še niso bila upoštevala ali zanje še ni prejel plačila, mu Občina Škofja Loka taka vlaganja v dokazani višini upošteva
pri odmeri celotnega komunalnega prispevka, upoštevajoč
revalorizacijo teh vlaganj. Kot ustrezna dokumentacija se
šteje temelj (pogodba, odločba) o namenu vlaganja in dokazilo o plačilu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti
pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po dotlej veljavnih
predpisih.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok se za odmero komunalnega prispevka v občini Škofja Loka preneha uporabljati
Sklep št. 351-145/93 Izvršnega sveta občine Škofja Loka, ki
je bil sprejet na 169. seji dne 19. 7. 1994.

Župan
Občine Škofja Loka:
Igor Draksler l. r.

TRNOVSKA VAS
3247.

Sklep o imenovanju odgovornega urednika
javnega glasila »Trnovski zvon«

Na podlagi 30. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni
list RS, št. 18/94) ter 9. člena Odloka o izdajateljstvu javnega
glasila »Trnovski zvon« (Uradni list RS, št. 74/00) je Občinski
svet občine Trnovska vas na 21. redni seji, dne 3. 6. 2005
sprejel

SKLEP
o imenovanju odgovornega urednika javnega
glasila »Trnovski zvon«
1
Občinski svet Občine Trnovska vas, imenuje Romano
Breznik, rojeno 26. 6. 1981, iz Biša 36/a, za odgovorno urednico časopisa »Trnovski zvon« – glasilo Občine Trnovska
vas.
2
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 034-1/2005 – 21/5
Trnovska vas, dne 3. junija 2005.
Podžupan
Občine Trnovska vas
Franc Pukšič, dipl. inž. str. l. r.

ZREČE
3248.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 8. 2005
spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za
5,87%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije
12.018,26 SIT/MWh.
Pri ﬁksnem delu cene ni sprememb.

Stran
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2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 41/05).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
Št. 58/2005-02
Zreče, dne 26. julija 2005.
Direktor
PITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.
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3219.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih (ZVrt-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZPA)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(ZZRZI-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodiščih (ZS-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalnih volitvah (ZLV-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-M)
Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d.,
za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za
projekt slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski
investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/
VII (ZPDSA7)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova
kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe
v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, soﬁnanciranih s sredstvi EU in za
pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga
je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU)
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VLADA
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PREDSEDNIK REPUBLIKE

3223.
3224.
3225.
3226.
3227.

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem
gibanju gensko spremenjenih organizmov
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih
in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih
cest in višine cestnine
Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Celovcu
Odločba o imenovanju za pomočnico okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Odločba o imenovanju za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
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MINISTRSTVA
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3230.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prehranskih dopolnilih
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
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7701
7701
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Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in
odkrivanja pranja denarja
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2005

7701
7702

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega
pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije »Dobim podarim«
Poročilo o gibanju plač
Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za cestni potniški
promet
Datum nastopa poslovanja notarja
Datum nastopa poslovanja notarja
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OBČINE
AJDOVŠČINA

3239.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2005
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Odlok o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
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DIVAČA

Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Globočice pri Kostanjevici
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Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
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NOVO MESTO

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine
Novo mesto
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto

7709
7710

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici za leto 2005
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Odlok o komunalnem prispevku v Občini Škofja
Loka
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KRŠKO
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Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila »Trnovski zvon«
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Cenik daljinskega ogrevanja
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