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DRŽAVNI ZBOR
1855. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

trošarinah (ZTro-E)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-E)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah za-
kona o trošarinah (ZTro-E), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 8. aprila 2004.

Št. 001-22-55/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O TROŠARINAH (ZTro-E)

1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04-uradno 

prečiščeno besedilo) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo 
»mineralnih olj in plina« nadomesti z besedilom »energentov 
in električne energije«.

2. člen
V 4. členu se v 1. točki za besedilom »uvoznik troša-

rinskih izdelkov« doda vejica in besedilo »pravna ali fizična 
oseba, ki opravlja dejavnost trgovine na debelo s trošarin-
skimi izdelki«.

3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku doda nova 4. točka, ki 

se glasi:
»4. pri uvozu v obrat oproščenega uporabnika.«.

4. člen
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Preden prejemnik vrne potrjen izvod trošarinskega 

dokumenta pošiljatelju oziroma carinskemu organu, ga mora 
predložiti v potrditev nadzornemu organu.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti od-
stavek, se za besedo »nemudoma« postavi vejica in doda 
besedilo »vendar najkasneje v desetih dneh po poteku roka 
iz prvega odstavka tega člena,«.

5. člen
V 21. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi: »Trošarinskega dovoljenja ni mogoče iz-
dati za opravljanje dejavnosti trgovine s trošarinskimi izdelki 
na drobno.«.

6. člen
V 29.a členu se v četrtem odstavku v prvi alinei za bese-

dilom »zavarovanje plačila trošarine« črtata vejica in besedilo 
»pri čemer se smiselno uporablja 23. člen tega zakona« in 
doda besedilo »za trošarinske izdelke, ki jih kot pooblaščeni 
prejemnik prejema v režimu odloga plačila trošarine«.

V osmem odstavku se za besedo »dovoljenja« doda ve-
jica in besedilo »o načinu zavarovanja in vrste instrumentov 
zavarovanja plačila trošarine v skladu s tem členom«.

7. člen
V dosedanjem 29.b členu, ki postane prvi odstavek tega 

člena, se druga alinea spremeni, tako da se glasi:
»– predložiti carinskemu organu ustrezni instrument za 

zavarovanje plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki jih pre-
jemnik prejema v režimu odloga plačila trošarine, še predno 
mu dobavitelj odpremi trošarinske izdelke;«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podrobnejše določbe o načinu zavarovanja in vrste 

instrumentov zavarovanja plačila trošarine v skladu s tem 
členom predpiše minister, pristojen za finance.«.

8. člen
V 32. členu se v prvem odstavku v 4. točki besedilo »mi-

neralnih olj in plina« nadomesti z besedo »energentov«.

9. člen
V 51. členu se v osmem odstavku v 3. točki besedilo 

»0 tolarjev za en kilogram in 20% od drobnoprodajne cene« 
nadomesti z besedilom »20 evrov v tolarski protivrednosti za 
en kilogram«.

10. člen
V 52. členu se v drugem odstavku za besedama »troša-

rinskega dovoljenja« črta pomišljaj in besedilo »proizvajalec 
tobačnih izdelkov«.

11. člen
V XIII. poglavju se naslov 3. podpoglavja spremeni tako, 

da se glasi: »3. Energenti in električna energija«.
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12. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:

»53. člen
(definicije)

(1) Trošarina se plačuje od energentov in električne 
energije, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za 
ogrevanje.

(2) Vrsta energentov in električne energije se določi gle-
de na uvrstitev v tarifno oznako kombinirane nomenklature 
carinske tarife, veljavne na dan uveljavitve tega zakona ali 
glede na značilnosti posameznega izdelka.

(3) Po tem zakonu se za energente štejejo:
– izdelki iz tarifnih oznak od 1507 do 1518, če so na-

menjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko 
gorivo;

– izdelki iz tarifnih oznak 2701 in 2702;
– izdelki iz tarifnih oznak od 2704 do 2715;
– izdelki iz tarifnih oznak 2901 in 2902;
– izdelki iz tarifne oznake 2905 11 00, ki niso sinte-

tičnega izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo;

– izdelki iz tarifne oznake 3403;
– izdelki iz tarifne oznake 3811;
– izdelki iz tarifne oznake 3817;
– izdelki iz tarifne oznake 3824 90 99, če so namenjeni 

za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.
(4) Za energente po tem zakonu se štejejo tudi:
1. vsak izdelek, razen biogoriva, ki je naprodaj oziroma 

se uporablja oziroma je glede na namen uporabe pogonsko 
gorivo;

2. aditivi oziroma ekstenderji, ki so dodani pogonskim 
gorivom;

3. vsak drug ogljikovodik, ki je naprodaj oziroma se 
uporablja oziroma je glede na namen uporabe gorivo za 
ogrevanje, razen šote ali biomase.

(5) Za biomaso iz prejšnjega odstavka se štejejo bio-
loško razgradljive frakcije izdelkov, odpadkov in ostankov 
iz kmetijstva (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega 
izvora), gozdarstva in povezanih panog, kot tudi biološko raz-
gradljive frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov.

(6) Za biogoriva po tem zakonu se štejejo:
1. bioetanol (etilni alkohol-C2H5OH) iz tarifne oznake 

2207 10 00 – nedenaturiran, koncentracije 80 vol.% ali več 
in iz tarifne oznake 2207 20 00 – denaturiran, kakršnekoli 
koncentracije;

2. biodizel (mono alkil (običajno metil) ester maščobnih 
kislin) iz tarifne oznake 3824 90 99;

3. etil tertio butileter (imenovan tudi etil butil sulfid-
C2H5-S-C4H9) iz tarifne oznake 2930 90 70;

4. bioplin (mešanica plinov: metana-CH4 (več kot 
45 vol.%), ogljikovega dioksida-CO2 in v sledovih dušika-
N2, vodika-H2 in vodikovega sulfida-H2S) iz tarifne oznake 
2705 00 00;

5. biodimetileter (CH3-O-CH3) iz tarifne oznake 
2905 11 00.

(7) Za električno energijo po tem zakonu se šteje ener-
gija iz tarifne oznake 2716.

(8) Ta zakon se ne uporablja za:
– energente, ki se uporabljajo za dvojno rabo, t.j. kot 

gorivo za ogrevanje ter hkrati za namen, ki ni pogon ali 
ogrevanje (npr. uporaba energentov za kemično redukcijo, 
uporaba v elektrolitskih in metalurških procesih);

– električno energijo, ki se uporablja za kemijsko reduk-
cijo in elektrolitične in metalurške procese;

– električno energijo, kadar ta predstavlja več kot 50% 
stroška izdelka.«.

13. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:

»54. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)

(1) Trošarinska osnova je količina električne energije v 
megavatnih urah oziroma količina energentov v kilogramih, 
kubičnih metrih, litrih ali gigajoulih kalorične vrednosti, kot je 
določeno pri posamezni trošarini po tem členu.

(2) Če je količinska enota za trošarino določena v litrih 
oziroma kubičnih metrih, se liter oziroma kubični meter merita 
pri temperaturi +15 stopinj C.

(3) Trošarina se plačuje v višini:
tolarjev

1. od motornega bencina iz tarifnih oznak 
2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 
2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59
(za 1.000 litrov), in sicer:

1.1. letalski bencin 99.124
1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 

0,013 g/l 99.124
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do

0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do 
manj kot 98 90.371

1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 
0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98 
ali več 90.371

2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od 
2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), 
in sicer:

2.1. za pogonski namen 76.856
2.2. za gorivo za ogrevanje 9.934

3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih 
oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00 
(za 1.000 kilogramov), in sicer:

3.1. za pogonski namen 32.200
3.2. za gorivo za ogrevanje 0

4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
(za 1.000 kilogramov), in sicer:

4.1. za pogonski namen 32.200
4.2. za gorivo za ogrevanje 0

5. od naravnega plina (tarifni oznaki 2711 11 00 
in 2711 21 00) (za en kubični meter), in sicer:

5.1. za pogonski namen 23,50
5.2. za gorivo za ogrevanje 2,70

6. od kerozina iz tarifnih oznak iz tarifnih oznak 
2710 19 21 in 2710 19 25 (za 1.000 litrov), 
in sicer:

6.1. za pogonski namen 71.106
6.2. za gorivo za ogrevanje 5.000

7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 61 
do 2710 19 69 (za 1.000 kilogramov) 5.000

8. od električne energije iz tarifne oznake 2716
(za 1 megavatno uro) 236

9. od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 
2704 (za 1 gigajoul kalorične vrednosti) 70,6

(4) Od drugih energentov iz tretjega odstavka 53. člena 
tega zakona, se trošarina plačuje glede na namen uporabe 
po stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogonsko gorivo 
oziroma gorivo za ogrevanje.

(5) Trošarina za aditive in ekstenderje, ki so dodani 
energentu, je enaka trošarini za energent, kateremu so do-
dani.



Stran 5134 / Št. 42 / 23. 4. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 23. 4. 2004 / Stran 5135

(6) Od izdelkov iz prve in tretje točke četrtega odstavka 
53. člena tega zakona se trošarina plačuje glede na namen 
porabe po stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogon-
sko gorivo oziroma gorivo za ogrevanje.

(7) Za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon 
statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in stroje-
gradnji, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic 
in strojev ter naprav na smučiščih, imajo kupci – osebe, ki 
opravljajo dejavnost, pravico do vračila trošarine v višini 50% 
trošarine, ki je predpisana za pogonski namen.

(8) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za 
vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine 
ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec energentov iz prejš-
njega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance.

(9) Za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in 
gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji), imajo kupci 
pravico do vračila trošarine v višini 50% trošarine, ki je pred-
pisana za pogonski namen.

(10) Količine, na katere se nanaša pravica do vračila 
plačane trošarine, način vračila trošarine, carinski organ, 
pristojen za vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za 
vračilo trošarine ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec 
energentov iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pri-
stojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

(11) Za energente, katerim se v trošarinskem skladišču 
doda biogorivo iz šestega odstavka 53. člena tega zakona 
ali izdelki iz tarifnih oznak od 1507 do 1518, 3824 90 55, 
3824 90 80, 3824 90 85, 2201, 2851 00 10, 4401 in 4402, 
ima imetnik trošarinskega skladišča pravico do vračila pla-
čane trošarine ali do oprostitve plačila trošarine sorazmerno 
deležu dodanega izdelka, vendar do največ 25%.

(12) Količine, na katere se nanaša pravica do vračila 
plačane trošarine ali do oprostitve plačila trošarine, način 
vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo, roke za 
predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine ter pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati imetnik trošarinskega skladišča iz 
prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance 
v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo ter ministrom, 
pristojnim za okolje.

(13) Ne glede na znesek iz 5.1. in 5.2. točke tretjega 
odstavka tega člena, se do 1. maja 2014 trošarina za naravni 
plin za ogrevanje in za pogonski namen plačuje v znesku 
1,50 tolarjev za en kubični meter.

(14) Trošarina iz 8. točke tretjega odstavka tega člena 
se začne plačevati s 1. januarjem 2007.

(15) Ne glede na zneske iz 2.1., 6.1. in 9. točke tretje-
ga odstavka tega člena, se od 1. januarja 2010 trošarina 
plačuje:
– od plinskega olja 

za pogonski namen 330 evrov v tolarski protivrednosti;
– od kerozina 

za pogonski namen 330 evrov v tolarski protivrednosti;
– od trdih goriv 0,30 evrov v tolarski protivrednosti.«.

14. člen
V 55. členu se v naslovu ter v prvem odstavku v napo-

vednem stavku in v 3. točki besedilo »mineralnih olj in plina« 
nadomesti z besedilom »energentov in električne energije« 
v ustreznem sklonu.

Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. ki se uporabljajo za proizvodnjo drugih nekovinskih 

mineralnih izdelkov.«.

15. člen
V 56. členu se v naslovu ter v prvem do četrtem od-

stavku besedna zveza »mineralna olja« v različnih sklonih 
nadomesti z besedo »energenti« v ustreznem sklonu in 
ustrezni množinski obliki.

V prvem odstavku 56. člena se besedilo »oznak 
2710 00 66, 2710 00 67 in 2710 00 68 ter kerozini iz tarif-

ne oznake 2710 00 550« nadomesti z besedilom »oznak 
2710 19 41, 2710 19 45 in 2710 19 49 ter kerozini iz tarifne 
oznake 2710 19 25«.

16. člen
V 57. členu se v naslovu ter v prvem do četrtem od-

stavku besedna zveza »mineralna olja« v različnih sklonih 
nadomesti z besedo »energenti« v ustreznem sklonu in 
ustrezni množinski obliki.

17. člen
V 57.a členu se v naslovu, v napovednem stavku ter v 1. 

in 2. točki besedna zveza »mineralna olja« v različnih sklonih 
nadomesti z besedo »energenti« v ustreznem sklonu.

18. člen
Doda se nov 57.b člen, ki se glasi:

»57.b člen
(posebnosti nadzora)

(1) Določbe tega zakona glede nadzora proizvodnje, 
predelave ali hrambe ter gibanja trošarinskih izdelkov se, gle-
de trošarinskih izdelkov iz tega poglavja, uporabljajo le za:

– izdelke iz tarifnih oznak 1507 do 1518, če so namenje-
ni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;

– izdelke iz tarifnih oznak 2707 10, 2707 20, 2707 30 
in 2707 50;

– izdelke iz tarifnih oznak 2710 11 do 2710 19 69, razen 
za izdelke iz oznak 2710 11 21, 2710 11 25 in 2710 19 29, ki 
so pripravljeni za prodajo na drobno;

– izdelke iz tarifne oznake 2711 (razen 2711 11, 2711 
21 in 2711 29);

– izdelke iz tarifne oznake 2901 10;
– izdelke iz tarifnih oznak 2902 20, 2902 30, 2902 41, 

2902 42, 2902 43 in 2902 44;
– izdelke iz tarifnih oznak 2905 11 00, ki niso sinte-

tičnega izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo;

– izdelke iz tarifne oznake 3824 90 99, če so namenjeni 
za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.

(2) Če nadzorni organ ugotovi kršitve tega zakona in 
izogibanje plačilu trošarine v skladu s tem zakonom v zvezi 
z izdelki ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, na-
menjeni ali ponujeni pa so kot gorivo za ogrevanje oziroma 
kot pogonsko gorivo, nemudoma o tem obvesti ministrstvo, 
pristojno za finance in Evropsko komisijo.

(3) Na podlagi ugotovitev iz prejšnjega odstavka lahko 
vlada razširi seznam izdelkov iz prvega odstavka tega člena 
ali v soglasju z drugimi državami članicami sprejme druge 
ukrepe, ki so potrebni, da se vzpostavi zakonito stanje.«.

19. člen
V 66. členu se v drugem odstavku v prvi alinei besedilo 

»mineralna olja in plin« nadomesti z besedilom »energente 
in električno energijo«, za številko »0« pa se doda vejica in 
naslednje besedilo »vendar ne sme določiti trošarin, nižjih od 
minimalne trošarine, določene z evropskimi predpisi«.

V tretji alinei se besedilo »najbolje prodajanih cigaret« 
nadomesti z besedilom »cigaret iz najbolje prodajanega ce-
novnega razreda«.

20. člen
V 69. členu se v prvem odstavku v 6. točki beseda »če-

trti« nadomesti z besedo »peti«.

21. člen
V 71. členu se v prvem, četrtem, petem in šestem od-

stavku besedna zveza »mineralna olja« v različnih sklonih in 
številu nadomesti z besedo »energenti« v ustreznem sklonu 
in ustrezni množinski obliki.
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22. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.

Št. 434-02/96-14/34
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1199-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1856. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davkih na motorna vozila (ZDMV-A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o davkih na motorna 
vozila (ZDMV-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah za-
kona o davkih na motorna vozila (ZDMV-A), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 2004.

Št. 001-22-56/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DAVKIH NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-A)

1. člen
V naslovu Zakona o davkih na motorna vozila (Uradni 

list RS, št. 52/99 in 2/04-ZPNNVSM) ter v 1. in 2. členu se 
beseda »davki« nadomesti z besedo »davek« v ustreznem 
sklonu.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom »dajo prvič 

v promet« doda besedilo »oziroma se prvič registrirajo«, za 
besedo Slovenije pa se doda besedilo »(v nadaljnjem bese-
dilu: nova motorna vozila)«.

V drugem odstavku se za besedilom »in drugih rabljenih 
motornih vozil« doda besedilo », razen za traktorje«, besedi 
»za katere« pa se nadomestita z besedama »za katera«.

3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »proizvajalec« 

doda besedilo »oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo v 
drugi državi članici Evropske unije«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»Oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici 
Evropske unije, je vsaka pravna ali fizična oseba, ki nabavi 
motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije in ga 
vnese v Slovenijo, ne glede na to, ali je od tega vozila treba 
plačati DDV po slovenskih predpisih ali ne.«

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji od-
stavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z 
besedami »iz prvega odstavka tega člena«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od-
stavek, se besedi »za katerega« nadomestita z besedama 
»za katero«.

4. člen
1. točka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali do-

bavijo v drugo državo članico Evropske unije«.
V 3. točki se v tretji alinei drugega odstavka besedilo 

»po zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno priza-
detih oseb (Uradni list SRS, št. 19/76 in 3/80)« nadomesti z 
besedilom »po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in 
duševno prizadetih oseb;«.

V 5. točki se črta beseda »uvoza«.
V 6. točki se na koncu črta podpičje in doda besedilo 

»in od vozil, ki se vnesejo v Slovenijo iz druge države članice 
Evropske unije zaradi začasne ali stalne preselitve lastnika 
vozila, vendar le, če od teh vozil v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost, ni treba obračunati DDV;«.

Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a od prenosa vozil v primeru statusnega preoblikova-

nja gospodarskih družb ali oseb javnega prava.«

5. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega zakona, se 

za nova motorna vozila, proizvedena ne prej kot 1. januarja 
2003 in katerih uradna specifična emisija ogljikovega dioksi-
da ne presega 110 gramov na prevoženi kilometer, davek ne 
plačuje do 31. decembra 2009.«

6. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Davčni zavezanec – proizvajalec motornih vozil ozi-

roma oseba, ki pridobi motorno vozilo iz druge države čla-
nice Evropske unije zaradi opravljanja dejavnosti trgovine 
z motornimi vozili, mora obračunati davčno obveznost za 
koledarski mesec.«

V drugem odstavku se besedilo »delovno prostornino 
motorja« nadomesti z besedilom »vrednost«.

7. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

»8.a člen
Davčnemu zavezancu, ki pridobi motorno vozilo iz 

druge države članice Evropske unije z namenom opravljanja 
drugih dejavnosti, kot so navedene v prvem odstavku 8. čle-
na tega zakona, odmeri davek pristojni davčni organ.

Davčni organ iz prejšnjega odstavka odmeri davek na 
podlagi napovedi, ki jo davčni zavezanec predloži najpozneje 
v roku 15 dni od dneva pridobitve motornega vozila.

Brez dokazila o plačilu davka oziroma o oprostitvi pla-
čila iz 5. člena tega zakona, se motornega vozila ne sme 
registrirati.«

8. člen
V 10. členu se za besedama »uvozna dajatev« postavi 

pika in črta nadaljnje besedilo.

9. člen
V dosedanjem besedilu 11. člena, ki postane prvi od-

stavek, se besedilo »oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost« 
nadomesti z besedama »davčni zavezanec«, besedi »Repu-
blike Slovenije« pa se nadomestita z besedama »Evropske 
skupnosti«.



Stran 5136 / Št. 42 / 23. 4. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 23. 4. 2004 / Stran 5137

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če davčni zavezanec motorno vozilo, od katerega je 

bil plačan davek, dobavi v drugo državo članico Evropske 
unije, ima pravico do vračila plačanega davka, če davčnemu 
organu predloži dokazilo o plačilu davka, račun, izdan kupcu 
v drugi državi članici Evropske unije, in dokazilo o dejanski 
dobavi vozila v drugo državo članico Evropske unije.«

10. člen
12. člen se črta.

11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 600.000 do 18,000.000 tolarjev se kaznuje 

za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, če:

1. ne obračuna davka ali ne sestavi ali ne predloži 
mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z 
8. členom tega zakona;

2. ne predloži napovedi za odmero davka v skladu z 8.a 
členom tega zakona.

Z globo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za pre-
kršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Če so bila motorna vozila pred 1. majem 2004 uvožena 

na ozemlje Slovenije iz Evropske skupnosti ali iz držav, ki so 
pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004, in je bil za ta vozila 
začet eden od odložnih carinskih postopkov ali so bili vneše-
ni v prosto carinsko cono v skladu s carinskimi predpisi, se 
davek po tem zakonu obračuna in plača po predpisih, ki so 
veljali ob začetku postopka oziroma ob vnosu vozil v prosto 
carinsko cono.

13. člen
Višina globe iz 11. člena tega zakona se začne uporab-

ljati 1. januarja 2005.
Do roka iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prvega 

odstavka 11. člena tega zakona kaznuje:
– pravna oseba z denarno kaznijo od 1,000.000 do 

18,000.000 tolarjev;
– samostojni podjetnik posameznik z denarno kaznijo 

od 300.000 do 12,000.000 tolarjev in
– odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 

200.000 do 1,000.000 tolarjev.

14. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.

Št. 434-02/98-19/7
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1201-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1857. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
bančništvu (ZBan-C)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah za-
kona o bančništvu (ZBan-C), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 8. aprila 2004.

Št. 001-22-57/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O BANČNIŠTVU (ZBan-C)

1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01 in 

55/03) se za 12. točko prvega odstavka 6. člena doda nova 
12.a točka, ki se glasi:

»12.a Svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, 
poslovne strategije in sorodnih zadev«.

V 13. točki prvega odstavka se črta besedilo »oziroma 
investicijskih« in »oziroma investicijske«.

2. člen
V 5. točki drugega odstavka 10. člena se besedilo »kot 

člani uprave ali nadzornega sveta« spremeni tako, da se 
glasi: »kot člani uprave, nadzornega sveta ali prokuristi«.

3. člen
Peti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Banka Slovenije se mora pred odločitvijo o izdaji 

dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža oziroma dele-
ža iz drugega odstavka tega člena posvetovati s pristojnim 
nadzornim organom posamezne države članice, če je bodoči 
kvalificirani imetnik:

1. banka, zavarovalnica ali borzno posredniška družba, 
ki je v tej državi članici pridobila dovoljenje za opravljanje 
bančnih storitev ali zavarovalniških storitev ali storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji;

2. obvladujoča družba banke, zavarovalnice ali borzno 
posredniške družbe iz 1. točke tega odstavka;

3. oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki 
obvladujejo banko, zavarovalnico ali borzno posredniško 
družbo iz 1. točke tega odstavka.«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Banka Slovenije se s pristojnimi nadzornimi organi 
držav članic posvetuje in izmenjuje informacije zlasti glede 
primernosti delničarjev, dobrega imena in izkušenj članov 
uprav družb znotraj iste skupine. Če Banka Slovenije od-
loča o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 
oziroma deleža iz drugega odstavka tega člena v postopku, v 
katerem odloča tudi o dovoljenju za opravljanje bančnih sto-
ritev, se s pristojnim nadzornim organom države članice po-
svetuje tudi glede izpolnjevanja kadrovskih, organizacijskih in 
tehničnih pogojev za opravljanje bančnih storitev.«.

Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in 
osmi odstavek.

V sedmem odstavku se za besedilom »za pridobitev 
kvalificiranega deleža« doda besedilo »oziroma deleža iz 
drugega odstavka tega člena«.
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4. člen
V 2. točki prvega odstavka 29. člena se za besedama 

»član uprave« doda besedilo », prokurist«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Prepoved iz 2.točke prvega odstavka tega člena 

ne velja za osebe, ki so člani nadzornega sveta, uprave ali 
prokuristi nadrejene banke ali druge nadrejene družbe v 
bančni skupini.«.

5. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:

»Pogoji za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta 
banke

29.a člen
(1) Za člana nadzornega sveta banke je lahko imenova-

na le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastno-

sti in izkušnje, potrebne za nadziranje poslov banke;
2. da ni bila pravnomočno obsojena v skladu z 2. točko 

prvega odstavka 24. člena tega zakona;
3. da ni bila član uprave podjetja, nad katerim je bila 

uvedena prisilna poravnava, likvidacija, stečaj ali izredna 
uprava.

(2) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prvega odstavka 
tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj štiriletne izkušnje 
vodenja ali nadziranja poslov družbe primerljive velikosti in 
dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov ali je 
strokovnjak na teh področjih.

(3) Banka Slovenije lahko zahteva od uprave banke, 
da skliče skupščino banke in predlaga razrešitev člana nad-
zornega sveta banke, če:

1. član nadzornega sveta krši dolžnosti iz 31. člena 
tega zakona;

2. so kršene določbe 29. člena tega zakona;
3. ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega čle-

na.«.

6. člen
V 32. členu se za prvim odstavkom dodata novi drugi in 

tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Skupščina banke, ki ima podružnico v drugi državi 

članici, lahko sprejme sklep iz prvega odstavka šele po pri-
dobitvi mnenja Banke Slovenije.

(3) Banka Slovenije v mnenju iz drugega odstavka tega 
člena poda oceno o ustreznosti jamstev za zavarovanje ter-
jatev upnikov banke. Banka Slovenije mora mnenje podati v 
roku 30 dni. V primeru, da Banka Slovenije mnenja ne poda 
v roku 30 dni, lahko skupščina banke, takoj po izteku roka, 
sprejme sklep o prenehanju banke.«.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. Za 
četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Za likvidacijo banke, ki ima podružnico v drugi drža-
vi članici, se smiselno uporabljajo tudi določbe 152.c, 152.č, 
152.d člena ter drugega odstavka 148. člena, pri čemer se 
dolžnost obveščanja o začetku redne likvidacije banke nana-
ša na likvidacijskega upravitelja.«.

Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.

7. člen
V 34. členu se za tretjim odstavkom dodata novi četrti 

in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Če Banka Slovenije izda odločbo iz drugega od-

stavka tega člena banki, ki ima podružnico v državi članici, 
mora še pred izdajo odločbe obvestiti pristojni nadzorni organ 
države članice. V obvestilu mora navesti tudi pravne posledi-
ce in dejanske učinke izdane odločbe.

(5) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma 
zaradi drugih javnih koristi, z izdajo odločbe iz četrtega od-

stavka tega člena ni mogoče odlašati, Banka Slovenije ob-
vesti pristojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.«.

8. člen
V 39. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Banka Slovenije lahko z dovoljenjem za opravlja-

nje bančnih storitev oziroma drugih finančnih storitev določi 
pogoje glede obsega in vrste storitev ter druge pogoje, ki jih 
mora zagotoviti banka pri opravljanju storitev, ki so predmet 
dovoljenja.«.

9. člen
V 1. točki prvega odstavka 40. člena se za besedo »pr-

vega« dodata besedi »oziroma drugega«.

10. člen
V 44. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Banka Slovenije lahko predpiše podrobnejše 

sestavine in lastnosti prilog k obvestilu iz prvega odstavka 
tega člena.«.

11. člen
V prvem odstavku 48. člena se za besedilom »po-

samezne bančne oziroma druge finančne storitve« doda 
besedilo »iz Priloge I, Seznam dejavnosti, za katere velja 
vzajemno priznavanje, k Direktivi 2000/12/ES«.

12. člen
8. točka prvega odstavka 83. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»8. član uprave, član nadzornega sveta oziroma pro-

kurist pravne osebe iz 6. točke tega odstavka.«.

13. člen
V 4. točki prvega odstavka 96. člena se črta besedilo 

»ali borzno posredniška družba«.

14. člen
V drugem odstavku 103. člena se besedilo »tekočih in 

žiro« nadomesti z besedilom »transakcijskih«.

15. člen
V četrtem odstavku 132. člena se beseda »tridesetih« 

nadomesti z besedilom »v dveh mesecih«.

16. člen
V 137. členu se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki 

se glasita:
»(3) Če Banka Slovenije izda odločbo o izredni upravi 

banki, ki ima podružnico v državi članici, mora še pred izdajo 
odločbe obvestiti pristojni nadzorni organ države članice. V 
obvestilu mora navesti tudi pravne posledice in dejanske 
učinke izdane odločbe.

(4) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma 
zaradi drugih javnih koristi, z izdajo odločbe iz tretjega od-
stavka tega člena ni mogoče odlašati, Banka Slovenije ob-
vesti pristojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.«.

17. člen
Za 146. členom se doda nov 146.a člen, ki se glasi:

»Predčasno aktiviranje jamstva za zajamčene vloge v 
banki, ki ima podružnico v drugi državi članici

146.a člen
(1) Kadar Banka Slovenije v času trajanja izredne 

uprave v banki, ki ima podružnico v drugi državi članici, izda 
odločbo o predčasnem aktiviranju jamstva za zajamčene vlo-
ge, mora še pred izdajo odločbe obvestiti pristojni nadzorni 
organ države članice. V obvestilu mora navesti tudi pravne 
posledice in dejanske učinke izdane odločbe.
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(2) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma 
zaradi drugih javnih koristi, z izdajo odločbe iz prvega odstav-
ka tega člena ni mogoče odlašati, Banka Slovenije obvesti 
pristojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.

(3) Banka Slovenije mora odločbo iz prvega odstav-
ka tega člena, v obliki povzetka, objaviti v Uradnem listu 
Evropskih skupnosti in v dveh časopisih države članice, v 
kateri ima banka podružnico. Povzetek odločbe se objavi v 
slovenskem jeziku in v jeziku države članice, v kateri ima 
banka podružnico.

(4) Objava povzetka mora vsebovati zlasti naslednje:
– pravno podlago in razloge za izdajo odločbe;
– ime in naslov organa, ki bo odločal o pritožbi zoper 

odločbo;
– rok za vložitev pritožbe zoper odločbo.«.

18. člen
Besedilo 148. člena postane prvi odstavek tega člena. 

Za njim se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Likvidacijski upravitelj je dolžan redno in na pri-

meren način obveščati vse upnike o poteku postopka likvi-
dacije.

(3) Banka Slovenije z odločbo iz prvega odstavka tega 
člena določi vsebino obvestil in roke iz drugega odstavka 
tega člena.«.

19. člen
Za 152. členom se doda novo podpoglavje 3.6. z novimi 

152.a, 152.b, 152.c in 152.d členi ter novo 3.7. podpoglavje 
z novim 152.e členom, ki se glasijo:

»3.6. Posebne določbe za banko, ki ima podružnico v 
drugi državi članici in za banko države članice, ki ima 

podružnico na območju Republike Slovenije

Neposredni učinek odločb pristojnih organov držav članic

152.a člen
Odločba o začetku postopka, ki ima enak učinek kot 

odločba o prenehanju banke po tem zakonu, nad banko 
države članice, ki ima podružnico v Republiki Sloveniji, ki jo 
izda pristojni organ države članice, kjer je sedež banke, ima 
brez posebnega postopka priznanja in izvršitve, neposredni 
učinek na območju Republike Slovenije in sicer takoj, ko po-
stane izvršljiva v državi članici.

Obveščanje pristojnih nadzornih organov države članice o 
začetku postopka prisilne likvidacije

152.b člen
(1) Če ima banka podružnico v drugi državi članici, 

Banka Slovenije o tem, da bo izdala odločbo o začetku po-
stopka prisilne likvidacije, obvesti pristojni nadzorni organ 
države članice, v kateri ima banka podružnico. V obvestilu 
mora navesti tudi pravne posledice in dejanske učinke iz-
dane odločbe.

(2) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma 
zaradi drugih javnih koristi, z izdajo odločbe iz prejšnjega 
odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Banka Slovenije 
obvesti pristojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.

Objava povzetka odločbe o začetku postopka prisilne 
likvidacije v Uradnem listu Evropskih skupnosti

152.c člen
(1) Banka Slovenije mora odločbo o začetku postopka 

prisilne likvidacije, v obliki povzetka, v slovenskem jeziku 
objaviti v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Povzetek od-
ločbe mora objaviti tudi v dveh nacionalnih časopisih države 
članice, v kateri ima banka podružnico.

(2) Objava povzetka mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov organa, ki bo vodil postopek prisilne 

likvidacije;
– pravo, po katerem bo tekel postopek prisilne likvida-

cije;
– imena likvidacijskih upraviteljev;
– rok za prijavo terjatev in pravne posledice, če upnik 

terjatve ne prijavi.

Prijava terjatev upnikov iz države članice

152.č člen
(1) Upnik prijavi terjatev v likvidacijsko maso v sloven-

skem jeziku ali v uradnem jeziku države članice, kjer ima 
prebivališče oziroma sedež. Likvidacijski upravitelj lahko 
zahteva od upnika, da predloži prevod prijave terjatve v 
slovenski jezik.

(2) Banka Slovenije predpiše vsebino obrazca za pri-
javo terjatev upnikov iz države članice.

Likvidacijski upravitelj

152.d člen
(1) Likvidacijskega upravitelja, ki je imenovan z odločbo 

Banke Slovenije na podlagi tega zakona, se lahko pooblasti 
za izvrševanje njegovih pristojnosti tudi na območju države 
članice, kjer ima banka podružnico.

(2) Likvidacijski upravitelj lahko imenuje tudi osebe za 
pomoč in, če je to primerno, za zastopanje v državi članici, 
kjer ima banka podružnico.

(3) Likvidacijski upravitelj, imenovan z odločbo pri-
stojnega nadzornega organa države članice, lahko opravlja 
dejanja v postopku prisilne likvidacije v Republiki Sloveniji 
s pristojnostmi, ki jih ima v državi članici, razen tistih, ki po-
menijo uporabo prisilnih ukrepov. Pri tem mora spoštovati 
zakonodajo Republike Slovenije.

(4) Imenovanje za likvidacijskega upravitelja se do-
kazuje z overjenim izvodom originalne odločbe, s katero je 
imenovan. Od likvidacijskega upravitelja iz države članice, 
ki opravlja dejanja v postopku prisilne likvidacije v Republiki 
Sloveniji, lahko Banka Slovenije zahteva prevod odločbe v 
slovenski jezik.

3.7. Prisilna likvidacija podružnice tuje banke

152.e člen
(1) Če Banka Slovenije začne postopek prisilne likvi-

dacije nad podružnico tuje banke, mora še pred izdajo od-
ločbe obvestiti vse pristojne nadzorne organe držav članic, v 
katerih ima tuja banka podružnice. V obvestilu mora navesti 
pravne posledice in dejanske učinke takšnega postopka.

(2) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma 
zaradi drugih javnih koristi, s sprejemom odločbe iz prvega 
odstavka ni mogoče odlašati, Banka Slovenije obvesti pri-
stojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.

(3) Banka Slovenije mora v postopku prisilne likvida-
cije iz prvega odstavka tega člena, uskladiti svoja dejanja 
z dejanji pristojnih nadzornih organov drugih držav članic. 
K usklajevanju svojih dejanj so zavezani tudi likvidacijski 
upravitelji.«.

20. člen
1. točka prvega odstavka 153. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»1. pogodbe o vodenju transakcijskega računa,«.

21. člen
Za 164. členom se dodata novi 164.a in 164.b člen, ki 

se glasita:
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»Uporaba določil v postopku stečaja nad banko, ki ima 
podružnico v državi članici

164.a člen
V primeru začetka stečajnega postopka nad banko, ki 

ima podružnico v državi članici, se smiselno uporabljajo tudi 
določbe 152.b, 152.c, 152.č in 152.d člena ter drugega od-
stavka 148. člena, s tem da sklep o začetku stečajnega po-
stopka v obliki povzetka v Uradnem listu Evropskih skupnosti 
in dveh nacionalnih časopisih države članice, v kateri ima 
banka podružnico, objavi stečajno sodišče. Terjatve upnikov 
se prijavijo stečajnemu sodišču.

Obveščanje znanih upnikov o začetku stečajnega postopka 
nad banko, ki ima podružnico v državi članici

164.b člen
(1) O izdaji odločbe o začetku stečajnega postopka 

mora stečajni upravitelj posamično, v slovenskem jeziku, 
obvestiti tudi vse znane upnike banke, ki so poslovali preko 
podružnice banke v državi članici in imajo prebivališče ali 
sedež v državi članici, in sicer z obrazcem, na katerem je v 
vseh uradnih jezikih Evropskih skupnosti naslov: »Poziv za 
prijavo terjatev. Roki, ki jih je potrebno spoštovati«.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati 
zlasti:

– ime in naslov organa, ki bo vodil stečajni postopek;
– rok, v katerem morajo upniki stečajnemu senatu pri-

javiti svoje terjatve in posledice zamujenih rokov;
– informacije o pravicah in dolžnostih upnikov glede na 

uvedbo stečajnega postopka.«.

22. člen
Drugi odstavek 228. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»(2) Hranilnica sme začeti z opravljanjem poslov v tujih 

valutah, če pridobi ustrezno dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev.«.

23. člen
Za 239. členom se dodata novi 239.a in 239.b člen, ki 

se glasita:

»Prekrškovni organ

239.a člen
(1) Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških, storjenih 

po tem zakonu, in izreka globe po tem zakonu, je v skladu z 
zakonom, ki ureja prekrške, Banka Slovenije.

Postopek o prekršku

239.b člen
(1) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča poob-

laščena uradna oseba Banke Slovenije, ki izpolnjuje pogoje 
po zakonu, ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih 
predpisih.

(2) Banka Slovenije z notranjim aktom, ki ureja orga-
nizacijo in sistemizacijo delovnih mest, podrobneje določi 
pogoje in način za podelitev in prenehanje pooblastila osebi, 
ki se šteje za pooblaščeno uradno osebo Banke Slovenije iz 
prvega odstavka tega člena.

(3) Ne glede na določbo 172. člena tega zakona, se 
postopek o prekršku vodi po določilih zakona, ki ureja pre-
krške.

(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, 
lahko Banka Slovenije izreče globo v katerikoli višini pred-
pisanega razpona po tem zakonu.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Banke in hranilnice se morajo uskladiti z določbo 

5. člena tega zakona v roku enega leta po uveljavitvi tega 
zakona.

25. člen
Banka Slovenije mora izdati predpis na podlagi drugega 

odstavka 152.č člena zakona v roku 6 mesecev od uveljavit-
ve tega zakona.

26. člen
Določbe 23. člena tega zakona se začnejo uporabljati 

s 1. januarjem 2005.

27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 450-03/95-16/15
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1171-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1858. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(ZISDU-1A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o o spremembah 

in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih 
in družbah za upravljanje (ZISDU-1A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(ZISDU-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji 8. aprila 2004.

Št. 001-22-58/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH 
ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-1A)

1. člen
V 3. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za 

upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) se v prvem odstavku 
18. točka spremeni tako, da se glasi:

»18. dobro poučen vlagatelj je oseba iz drugega od-
stavka 7.a člena in vsaka fizična ali pravna oseba iz tretjega 
odstavka 7.a člena, ki jo družba za upravljanje obravnava kot 
dobro poučenega vlagatelja.«.
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2. člen
V 5. členu se črta enajsti odstavek.

3. člen
Za 7. členom se doda 7.a člen, ki se glasi:

»Dobro poučen vlagatelj

7.a člen
(1) Dobro poučen vlagatelj je vsaka fizična ali pravna 

oseba, ki nalaga svoje premoženje v vrednostne papirje in 
finančne instrumente z namenom ohranjanja vrednosti tega 
premoženja in doseganja donosov iz takih naložb, in ki iz-
polnjuje kriterije zadostnosti in ustreznosti strokovnih znanj 
in izkušenj o nameravanih poslih ali ponujenih storitvah, po-
trebnih za presojo tveganj, ki jih kot dobro poučen vlagatelj 
v zvezi s tem prevzema, ki zna pridobiti dodatne informacije 
ali strokovno svetovanje kadar to zahteva posamezna vrsta 
naložb ali določena naložba v finančne instrumente ter je na 
podlagi teh znanj in izkušenj sposoben samostojno spreje-
mati naložbene odločitve.

(2) Za dobro poučene vlagatelje iz prvega odstavka 
tega člena se štejejo država, centralne banke, mednarodne 
finančne organizacije, banke, hranilnice, borzno posredniške 
družbe, zavarovalnice, investicijski skladi, družbe za uprav-
ljanje investicijskih skladov, pokojninski skladi in upravitelji 
teh skladov.

(3) Za dobro poučene vlagatelje iz prvega odstavka 
tega člena se štejejo tudi:

1. druge nadzorovane finančne organizacije, ki niso 
finančne organizacije iz drugega odstavka tega člena,

2. gospodarske družbe, ki so izdajatelji vrednostnih pa-
pirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev,

3. gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom za velike 
družbe po ZGD,

4. lokalne skupnosti in
5. fizične osebe in druge pravne osebe, ki niso pravne 

osebe iz 1. do 3. točke tega odstavka,
za katere družba za upravljanje oceni, da izpolnjujejo 

kriterije iz prvega odstavka tega člena.
(4) Pri oceni, ali pravna oseba iz 1., 2., 3., ali 5. točke 

oziroma lokalna skupnost iz 4. točke prejšnjega odstavka 
izpolnjuje kriterije iz prvega odstavka tega člena, družba za 
upravljanje upošteva izpolnjevanje teh kriterijev s strani fizič-
nih oseb, ki so v pravni osebi pooblaščene za sklenitev posla 
s finančnim instrumentom oziroma za podpis pogodbe, kate-
re predmet je finančna storitev oziroma finančni instrument.

Pri oceni, ali pravna oseba iz 3. točke prejšnjega od-
stavka izpolnjuje kriterije iz prvega odstavka tega člena, pa 
družba za upravljanje dodatno upošteva še višino celotnih 
sredstev družbe, višino neto prihodkov iz zadnjega letnega 
izkaza poslovanja ter povprečno število zaposlenih v družbi 
v zadnjem poslovnem letu.

(5) Družba za upravljanje prične osebo iz tretjega od-
stavka tega člena obravnavati kot dobro poučenega vlaga-
telja po tem, ko ta oseba:

1. družbi za upravljanje, ki bo zanjo opravljala storitve 
upravljanja premoženja iz 8. člena tega zakona, predloži 
pisno zahtevo, da jo le-ta prične obravnavati kot dobro po-
učenega vlagatelja,

2. od družbe za upravljanje, ki bo zanjo opravljala sto-
ritve upravljanja premoženja iz 8. člena tega zakona, prejme 
pisno navedbo in opis tveganj, ki jih kot dobro poučen vla-
gatelj prevzema,

3. predloži družbi za upravljanje, ki bo zanjo opravljala 
storitve upravljanja premoženja iz 8. člena tega zakona, pis-
no izjavo, da se zaveda tveganj iz 2. točke tega odstavka.

(6) Podrobnejše kriterije iz prvega odstavka tega člena 
predpiše Agencija.

(7) Dobro poučen vlagatelj sklene z družbo za uprav-
ljanje pisno pogodbo o opravljanju storitev upravljanja 
finančnega premoženja, za katero se smiselno uporabljajo 
določbe 168. člena ZTVP-1, če ni s tem zakonom drugače 
določeno.

(8) Dobro poučen vlagatelj lahko od družbe za upravlja-
nje kadarkoli pisno zahteva, da ga preneha obravnavati kot 
dobro poučenega vlagatelja.

(9) Družba za upravljanje, ki bo opravljala storitve 
upravljanja premoženja iz 8. člena tega zakona, mora pred 
pričetkom opravljanja teh storitev sprejeti notranji akt, v kate-
rem opredeli postopke in politiko razvrščanja vlagateljev med 
dobro poučene vlagatelje.«.

4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe za upravljanje

17. člen
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za uprav-

ljanje je 50.000.000 tolarjev.
(2) Delnice oziroma poslovni deleži družbe za upravlja-

nje se lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti v celoti 
vplačani pred vpisom ustanovitve družbe za upravljanje v 
sodni register oziroma pred vpisom povečanja osnovnega 
kapitala v sodni register.

(3) Če skupna vrednost celotnega premoženja v uprav-
ljanju, ki ga družba za upravljanje upravlja za račun inve-
sticijskih skladov, presega 60 milijard tolarjev, mora družba 
za upravljanje poleg osnovnega kapitala iz prvega odstavka 
tega člena zagotoviti dodaten kapital najmanj v višini 0,02 
odstotka vrednosti razlike med premoženjem v upravljanju, 
ki ga družba za upravljanje upravlja za račun investicijskih 
skladov, in zneskom 60 milijard tolarjev.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je družba 
za upravljanje dolžna zagotoviti dodaten kapital le v takšni 
višini, da vsota dodatnega kapitala in osnovnega kapitala iz 
prvega odstavka tega člena ne presega 2,5 milijard tolarjev.

(5) Ne glede na določbe prvega, tretjega in četrtega od-
stavka tega člena kapital družbe za upravljanje ne sme biti 
nikoli nižji od 25 odstotkov stalnih splošnih stroškov družbe 
za upravljanje v preteklem letu.

(6) Agencija na podlagi predhodnega mnenja Sloven-
skega inštituta za revizijo predpiše postavke stalnih splošnih 
stroškov družbe za upravljanje.«.

5. člen
Za 17. členom se doda 17.a člen, ki se glasi:

»Kapital družbe za upravljanje

17.a člen
(1) Kapital družbe za upravljanje sestavljajo naslednje 

postavke:
1. vplačani osnovni kapital in vplačani presežek kapi-

tala, razen vplačanega osnovnega kapitala in vplačanega 
presežka kapitala iz prednostnih kumulativnih delnic,

2. rezerve,
3. rezervacije, ki jih je družba za upravljanje oblikovala 

za splošna tveganja, namenjena kritju morebitnih izgub zara-
di tveganj, ki izhajajo iz njenega celotnega poslovanja,

4. preneseni čisti dobiček preteklih let,
5. čisti dobiček tekočega poslovnega leta,
6. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake po-

stavkam od 1. do 4. točke tega odstavka (prevrednotovalni 
popravki postavk iz 1. do 4. točke),

7. znesek osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv, 
vplačanih na podlagi prednostnih zbirnih (kumulativnih) del-
nic s fiksnim donosom,

8. podrejeni dolžniški instrumenti, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:
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– so v celoti vplačani,
– so nezavarovani,
– so v primeru stečaja ali likvidacije družbe za uprav-

ljanje podrejeni vsem drugim obveznostim družbe za uprav-
ljanje,

– je rok dospelosti daljši od petih let,
– jih imetnik ne more unovčiti predčasno,
– so razpoložljivi za kritje izgub družbe za upravljanje 

šele ob stečaju oziroma likvidaciji in
– niso na razpolago za kritje izgub med rednim poslo-

vanjem družbe za upravljanje,
9. druge postavke, ki so po lastnostih enake postavkam 

iz 7. in 8. točke tega odstavka (splošni prevrednotovalni po-
pravek postavke iz 7. točke tega odstavka).

(2) Kapital družbe za upravljanje se znižuje za nasled-
nje postavke:

1. lastne delnice oziroma poslovni deleži,
2. neopredmetena dolgoročna sredstva,
3. prenesene izgube iz prejšnjih let in izgube tekočega 

poslovnega leta,
4. nelikvidna sredstva, ki jih ni možno unovčiti v času, 

potrebnem za pravočasno izpolnitev dospelih denarnih ob-
veznosti,

5. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake po-
stavkam od 1. do 4. točke tega odstavka (splošni prevredno-
tovalni popravek postavk iz 1. do 4. točke tega odstavka),

6. naložbe družbe za upravljanje v delnice, poslovne 
deleže, podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v 
osebe, ki pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti izračunavajo 
kapital enako kot družba za upravljanje in pri tem takšne na-
ložbe lahko upoštevajo v izračunu svojega kapitala,

7. naložbe družbe za upravljanje v delnice, poslovne 
deleže, podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v 
osebe, ki pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti izračunavajo 
kapital enako kot družba za upravljanje in pri tem takšne na-
ložbe lahko upoštevajo v izračunu svojega kapitala v obsegu, 
ki presega 10% kapitala družbe za upravljanje, izračunanega 
pred odštetjem postavke iz 6. točke in postavke te točke,

8. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake po-
stavkam iz prejšnjih točk tega odstavka.

Naložbe iz 6. točke tega odstavka so odbitna postavka, 
kadar je družba za upravljanje udeležena v kapitalu druge 
osebe z najmanj 10% deležem. Naložbe iz 7. točke tega od-
stavka so odbitna postavka, kadar je družba za upravljanje 
udeležena v kapitalu druge osebe z manj kot 10%. Med 
postavke iz 7. točke tega odstavka se ne štejejo naložbe v 
delnice, ki so uvrščene na organiziran trg in so pridobljene z 
namenom trgovanja.

(3) Agencija predpiše podrobnejši način izračuna kapi-
tala, s tem da določi zlasti:

1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk 
kapitala in postavk, ki znižujejo kapital družbe pri izračunu 
kapitala družbe za upravljanje in kapitalske ustreznosti,

2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upošte-
vajo pri izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti,

3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instru-
mentov in nelikvidnih sredstev,

4. podrobnejši način izračuna kapitalske ustreznosti.
Agencija predpiše tudi roke, način in podrobnejšo vsebi-

no poročanja družbe za upravljanje o izpolnjevanju kapitalske 
ustreznosti družbe za upravljanje.«.

6. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalifici-

ranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka 19. člena 
tega zakona mora vlagatelj zahteve priložiti seznam z njim 
povezanih oseb z opisom načina povezave ter listine iz 4. 
točke 37. člena tega zakona.«.

7. člen
V 30. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(1) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da razpo-

laga z ustreznim kapitalom glede na obseg premoženja inve-
sticijskih skladov, ki jih upravlja, ter glede na izpostavljenost 
družbe za upravljanje tveganjem, povezanim z opravljanjem 
storitev upravljanja investicijskih skladov in storitev uprav-
ljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev (kapitalska 
ustreznost).

(2) Kapital družbe za upravljanje, ki opravlja izključno 
storitve upravljanja investicijskih skladov, ne sme biti manjši 
od zneska iz prvega, tretjega, četrtega oziroma petega od-
stavka 17. člena tega zakona.«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) Družba za upravljanje, ki poleg storitev upravljanja 
investicijskih skladov opravlja tudi storitve upravljanja pre-
moženja dobro poučenih vlagateljev, mora poleg kapitala iz 
prvega, tretjega, četrtega oziroma petega odstavka 17. člena 
tega zakona, zagotoviti dodaten kapital, ki bo namenjen kritju 
izpostavljenosti družbe za upravljanje tveganjem, povezanim 
z opravljanjem storitev upravljanja premoženja dobro pouče-
nih vlagateljev.

(4) Če se kapital družbe za upravljanje zniža pod zahte-
vani znesek iz 17. člena tega zakona, lahko Agencija dovoli 
družbi za upravljanje, da nadaljuje z opravljanjem storitev 
upravljanja investicijskih skladov oziroma finančnega premo-
ženja dobro poučenih vlagateljev pod pogojem, da v roku, ki 
ga določi Agencija, poveča kapital tako, da ta ni manjši od 
skupnega zneska zahtevanega kapitala po 17. členu tega 
zakona in zahtevanega dodatnega kapitala po prejšnjem od-
stavku. Če družba za upravljanje v roku ne izpolni zahteve 
po kapitalski ustreznosti, je to razlog po 6. točki prvega od-
stavka 39. člena tega zakona za odvzem dovoljenja družbi za 
upravljanje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih 
skladov.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane nov peti od-
stavek, se za besedilom »skupni obseg premoženja« doda 
besedilo »investicijskih skladov«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta nova šesti 
in sedmi odstavek.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane nov osmi 
odstavek, se besedilo »iz tretjega odstavka« nadomesti z 
besedilom »iz petega odstavka«.

8. člen
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(2) Družba za upravljanje je lahko bodisi sama ali sku-

paj z drugimi osebami, povezanimi z družbo za upravljanje, 
udeležena v drugi pravni osebi samo, če ta pravna oseba kot 
dejavnost opravlja najmanj eno od storitev upravljanja inve-
sticijskega sklada iz prvega odstavka 5. člena tega zakona 
ali storitev gospodarjenja z vrednostnimi papirji iz 2. točke 
prvega odstavka 73. člena ZTVP-1, in če je organizirana kot 
kapitalska družba.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi:

»(3) Družba za upravljanje ne sme za svoj račun prido-
biti delnic oziroma poslovnega deleža, na podlagi katerega 
bo dosegla ali presegla kvalificiran delež v skrbniku investi-
cijskega sklada, ki ga upravlja.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

9. člen
V 36. členu se v prvem odstavku pred piko doda be-

sedilo, ki se glasi: », pri čemer pisno zahtevo iz 37. člena 
tega zakona vložijo v imenu družbe za upravljanje njeni 
ustanovitelji«.
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10. člen
V 38. členu se v drugem odstavku v 3. točki za besedo 

»zakona« doda besedilo, ki se glasi: »oziroma zaradi pred-
pisov tuje države, ki urejajo poslovanje ali nadzor poslovanja 
osebe, povezane z družbo za upravljanje oziroma zaradi te-
žav pri izvajanju teh predpisov,«.

11. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Opravljanje storitev v drugi državi članici prek podružnice

42. člen
(1) Družba za upravljanje, ki namerava odpreti podru-

žnico v drugi državi članici, mora o tem obvestiti Agencijo 
in nanjo nasloviti zahtevo za posredovanje tega obvestila 
pristojnemu nadzornemu organu države članice, v kateri 
namerava odpreti podružnico.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati 
naslednje podatke:

1. navedbo države članice, v kateri namerava družba za 
upravljanje odpreti podružnico,

2. splošne podatke o podružnici, ki obsegajo:
– opis storitev, ki jih bo opravljala podružnica in njen 

načrt poslovanja,
– organizacijsko strukturo podružnice,
– imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podru-

žnice,
– naslov, na katerem bo mogoče v državi članici iz 1. 

točke tega odstavka pridobiti dokumentacijo o poslovanju 
podružnice.

Agencija mora posredovati pristojnemu nadzornemu 
organu države članice prejeto obvestilo iz prvega odstavka 
tega člena in podrobne podatke o sistemu jamstev za terjatve 
vlagateljev namenjenemu zaščiti vlagateljev v investicijske 
sklade in vlagateljev, za katere bo družba za upravljanje 
opravljala storitve upravljanja finančnega premoženja.

(3) Družba za upravljanje mora obvestilu iz prvega 
odstavka tega člena za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja 
in katerega enote premoženja bo tržila njena podružnica v 
drugi državi članici, priložiti naslednje podatke oziroma do-
kumentacijo:

1. natančen opis:
– načrtovanega oglaševanja, trženja in prodaje enot 

premoženja vzajemnih skladov,
– načrtovanega razkrivanja, razpoložljivosti in javne 

objave informacij iz 3. točke tega odstavka ter
– poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje 

vzpostavila oziroma jih namerava vzpostaviti v zvezi z na-
črtovanimi aktivnostmi iz prve in druge alinee te točke v 
državi članici,

2. natančen opis načina zagotavljanja zadostnih 
zmogljivosti, denarnih sredstev in poslovnih razmerij, ki jih 
je družba za upravljanje vzpostavila oziroma jih namerava 
vzpostaviti, za:

– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicij-
skih kuponov posameznega vzajemnega sklada,

– ponovni nakup ali odkup enot premoženja oziroma 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in

– razkritje, razpoložljivost oziroma javno objavo po-
datkov in informacij, ki jih je dolžna vlagateljem zagotoviti 
družba za upravljanje in/ali oseba iz 5. člena tega zakona,

3. izvleček prospekta in prospekt, zadnje letno poročilo 
investicijskega sklada in morebitno kasnejše polletno poroči-
lo, pravila upravljanja vzajemnega sklada, in drugo dokumen-
tacijo in informacije, ki jih bo dala na razpolago vlagateljem 
v drugi državi članici.

(4) Družba za upravljanje mora o nameri pričetka 
oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premoženja vza-
jemnega sklada preko podružnice, obvestiti pristojni nadzorni 
organ države članice. Obvestilu o nameri mora družba za 

upravljanje priložiti podatke in dokumentacijo iz tretjega 
odstavka tega člena ter izjavo Agencije, da posamezen 
vzajemni sklad izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo o 
investicijskih skladih.

(5) Agencija mora najkasneje v roku treh mesecev po 
tem, ko je od družbe za upravljanje prejela obvestilo z za-
htevo iz prvega odstavka tega člena ter priloge iz tretjega od-
stavka tega člena, prejeto obvestilo posredovati pristojnemu 
nadzornemu organu države članice in o tem obvestiti družbo 
za upravljanje.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena 
Agencija zavrne zahtevo družbe za upravljanje za posredo-
vanje obvestila iz prvega odstavka tega člena pristojnemu 
nadzornemu organu države članice, če na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga, dokumentacije iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, in ob upoštevanju načrtovanega ob-
sega poslovanja družbe za upravljanje preko podružnice 
oceni, da finančni položaj, organizacijska struktura oziroma 
struktura vodenja in poslovanja družbe za upravljanje niso 
ustrezni.

Agencija določi kriterije, na podlagi katerih ocenjuje 
ustreznost finančnega položaja, organizacijske strukture ozi-
roma strukture vodenja in poslovanja družbe za upravljanje.

(7) Če Agencija v skladu s šestim odstavkom tega člena 
zavrne zahtevo družbe za upravljanje, mora družbi za uprav-
ljanje najkasneje v roku dveh mesecev po tem, ko je od nje 
prejela zahtevo iz prvega odstavka tega člena, obvestilo iz 
drugega odstavka tega člena in priloge iz tretjega odstavka 
tega člena, izdati odločbo o zavrnitvi zahteve. Odločba mora 
biti obrazložena.

(8) Pristojni nadzorni organ države članice lahko, naj-
kasneje v dveh mesecih po tem, ko od Agencije prejme ob-
vestilo iz petega odstavka tega člena, družbo za upravljanje 
obvesti o:

1. pogojih in predpisih, na podlagi katerih sme družba 
za upravljanje preko podružnice v državi članici opravljati 
storitve oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja 
vzajemnih skladov, vključno s predpisi, ki urejajo razkrivanje, 
razpoložljivost in javno objavo informacij, ki so pomembne za 
vlagatelje v vzajemne sklade,

2. pravilih varnega in skrbnega poslovanja ter pravilih 
ravnanja, ki veljajo v državi članici, na podlagi katerih mora 
družba za upravljanje pri opravljanju storitev upravljanju 
premoženja dobro poučenih vlagateljev, ravnati v javnem 
interesu.

(9) Družba za upravljanje sme odpreti podružnico, pri-
četi poslovati preko podružnice in pričeti oglaševati, tržiti in 
prodajati enote premoženja vzajemnega sklada preko pod-
ružnice v državi članici, po izteku dveh mesecev od dne, ko 
je pristojni nadzorni organ države članice od Agencije prejel 
obvestilo in podatke iz drugega odstavka tega člena ter od 
družbe za upravljanje obvestilo iz četrtega odstavka tega 
člena.

(10) Ne glede na določbe devetega odstavka tega 
člena, družba za upravljanje ne sme pričeti tržiti in prodajati 
enot premoženja vzajemnega sklada preko podružnice, če 
pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom roka iz 
osmega odstavka tega člena z odločbo ugotovi, da:

1. načrtovano oglaševanje, trženje in prodaja enot pre-
moženja vzajemnega sklada, razkrivanje, razpoložljivost in 
javna objava informacij iz 3. točke tretjega odstavka tega 
člena ter vzpostavljena pravna razmerja iz tretjega odstavka 
tega člena, niso v skladu s predpisi, ki veljajo na ozemlju te 
države članice, oziroma

2. družba za upravljanje ni zagotovila zadostnih denar-
nih sredstev oziroma zmogljivosti za:

– oglaševanje in trženje enot premoženja vzajemnih 
skladov, plačila imetnikom enot premoženja oziroma investi-
cijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada,

– ponovne nakupe ali odkupe enot premoženja oziroma 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada,
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– razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo podatkov 
in informacij vlagateljem v investicijske sklade.

Obrazloženo odločbo pristojni nadzorni organ države 
članice posreduje Agenciji, Agencija pa mora nemudoma o 
tem obvestiti družbo za upravljanje.

(11) Družba za upravljanje sme pričeti tržiti oziroma pro-
dajati enote premoženja dodatnih vzajemnih skladov preko 
obstoječe podružnice po izteku dveh mesecev od dne, ko je 
o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila pristojni 
nadzorni organ države članice in obvestilu priložila podatke 
in dokumentacijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena, 
razen če pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom 
tega roka v obrazloženi odločbi navede ugotovitve iz 1. ozi-
roma 2. točke desetega odstavka tega člena.

Obrazloženo odločbo pristojni nadzorni organ države 
članice posreduje Agenciji, Agencija pa mora nemudoma o 
tem obvestiti družbo za upravljanje.

(12) Družba za upravljanje mora Agencijo in pristojni 
nadzorni organ države članice iz četrtega odstavka tega čle-
na pisno obvestiti o vsaki nameravani spremembi podatkov 
iz 2. točke drugega odstavka tega člena ali o nameravani 
spremembi podatkov iz tretjega odstavka tega člena, najmanj 
en mesec pred nameravano spremembo.

Agencija mora pristojni nadzorni organ države članice, 
v primeru da je družba za upravljanje vključena v sistem 
jamstev za terjatve vlagateljev, ki je vzpostavljen v Republiki 
Sloveniji, nemudoma obvestiti o morebitni spremembi tega 
sistema.

(13) Za ukrepanje Agencije oziroma pristojnega nad-
zornega organa države članice v zvezi z nameravanimi 
spremembami iz prejšnjega odstavka tega člena se smisel-
no uporabljajo določbe šestega oziroma osmega odstavka 
tega člena.«.

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

»Neposredno opravljanje storitev v državi članici

43. člen
(1) Družba za upravljanje mora o nameri pričetka nepo-

srednega opravljanja storitev upravljanja investicijskih skla-
dov in finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev na 
območju druge države članice obvestiti Agencijo.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora 
vsebovati naslednje podatke:

1. navedbo države članice, v kateri namerava začeti z 
neposrednim opravljanjem storitev,

2. program načrtovanih aktivnosti in opis storitev, ki jih 
bo opravljala,

3. podatke o morebitni vzpostavitvi ali vključitvi v sistem 
jamstev za terjatve vlagateljev v investicijske sklade in terjat-
ve dobro poučenih vlagateljev, za katere družba za upravlja-
nje opravlja storitev upravljanja finančnega premoženja.

(3) Agencija mora najkasneje v roku enega meseca 
po tem, ko je od družbe za upravljanje prejela obvestilo iz 
prejšnjega odstavka, to obvestilo posredovati pristojnemu 
nadzornemu organu države članice in o tem obvestiti družbo 
za upravljanje.

Hkrati z obvestilom Agencija pristojnemu nadzornemu 
organu države članice posreduje tudi podrobne podatke o 
sistemu jamstev za terjatve vlagateljev namenjenemu zaščiti 
vlagateljev v investicijske sklade in terjatve vlagateljev, za 
katere bo družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja 
finančnega premoženja.

(4) Družba za upravljanje mora o nameri pričetka nepo-
srednega oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premo-
ženja posameznega vzajemnega sklada v drugi državi članici 
obvestiti pristojni nadzorni organ te države članice.

Obvestilu o nameri mora družba za upravljanje priložiti 
naslednje podatke in dokumentacijo:

1. natančen opis:
– načrtovanega oglaševanja, trženja in prodaje enot 

premoženja vzajemnih skladov,
– rnačrtovanega razkrivanja, razpoložljivosti in javne 

objave informacij iz 3. točke tega odstavka ter
– poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje 

vzpostavila oziroma jih namerava vzpostaviti v zvezi z na-
črtovanimi aktivnostmi iz prve in druge alinee te točke v 
državi članici,

2. natančen opis načina zagotavljanja zadostnih zmog-
ljivosti, denarnih sredstev in poslovnih razmerij, ki jih je druž-
ba za upravljanje vzpostavila, za:

– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicij-
skih kuponov posameznega vzajemnega sklada,

– ponovni nakup ali odkup enot premoženja oziroma 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in

– razkritje, razpoložljivost oziroma javno objavo poda-
tkov in informacij, ki je dolžna zagotoviti družba za upravlja-
nje oziroma oseba iz 5. člena tega zakona vlagateljem,

3. izvleček prospekta in prospekt, zadnje letno poročilo 
investicijskega sklada in morebitno kasnejše polletno poro-
čilo ter pravila upravljanja vzajemnega sklada, ki jih bo dala 
na razpolago vlagateljem v drugi državi članici, in

4. izjavo Agencije, da posamezen vzajemni sklad izpol-
njuje pogoje, določene z Direktivo o investicijskih skladih.

(5) Pristojni nadzorni organ države članice lahko po 
tem, ko od Agencije prejme obvestilo iz tretjega odstavka 
tega člena, družbo za upravljanje iz prvega odstavka tega 
člena obvesti o:

1. pogojih in predpisih na podlagi katerih sme družba 
za upravljanje neposredno opravljati storitve oglaševanja, 
trženja in prodaje enot premoženja vzajemnih skladov, 
vključno z predpisi, ki urejajo razkrivanje, razpoložljivost in 
javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v 
vzajemne sklade,

2. pravilih varnega in skrbnega poslovanja ter pravilih 
ravnanja, na podlagi katerih mora družba za upravljanje pri 
neposrednem opravljanju storitev upravljanja premoženja 
dobro poučenih vlagateljev, ravnati v javnem interesu.

(6) Družba za upravljanje sme pričeti s poslovanjem v 
državi članici takoj po tem, ko pristojni nadzorni organi drža-
ve članice prejme od Agencije obvestilo iz tretjega odstavka 
tega člena ter od družbe za upravljanje obvestilo iz četrtega 
odstavka tega člena.

(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka sme 
družba za upravljanje pričeti z neposrednim oglaševanjem, 
trženjem in prodajo enot premoženja vzajemnega sklada v 
državi članici šele po izteku dveh mesecev od dne, ko je o 
nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila pristojni 
nadzorni organ države članice in obvestilu priložila podatke in 
dokumentacijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.

(8) Ne glede na določbe sedmega odstavka, družba za 
upravljanje ne sme pričeti neposredno oglaševati, tržiti in pro-
dajati enot premoženja vzajemnega sklada v državi članici, 
če pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom roka 
iz sedmega odstavka tega člena z odločbo ugotovi, da:

1. načrtovano oglaševanje, trženje in prodaja enot pre-
moženja vzajemnega sklada, razkrivanje, razpoložljivost in 
javna objava informacij, ki so pomembne za vlagatelje v te 
vzajemne sklade ter vzpostavljena poslovna razmerja iz še-
stega odstavka tega člena niso v skladu s predpisi, ki veljajo 
na ozemlju države članice, oziroma

2. družba za upravljanje ni zagotovila zadostnih denar-
nih sredstev oziroma zmogljivosti za:

– oglaševanje in trženje enot premoženja vzajemnih 
skladov,

– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicij-
skih kuponov posameznega vzajemnega sklada,

– ponovne nakupe ali odkupe enot premoženja oziroma 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada,

– razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo podatkov 
in informacij vlagateljem v vzajemne sklade.
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Obrazloženo odločbo pristojni nadzorni organ države 
članice posreduje Agenciji, Agencija pa mora nemudoma o 
tem obvestiti družbo za upravljanje.

(9) Družba za upravljanje mora pred nameravanimi 
spremembami, ki se nanašajo na opravljanje storitev, ki jih bo 
neposredno opravljala v državi članici, o tej nameri pisno ob-
vestiti Agencijo in pristojni organ te države članice. Pristojni 
nadzorni organ države članice lahko po prejemu navedenega 
obvestila družbo za upravljanje pozove, da dopolni ali spre-
meni podatke iz drugega odstavka oziroma podatke iz 1., 2. 
oziroma 3. točke četrtega odstavka tega člena.

Agencija mora pristojni nadzorni organ države članice 
v primeru, da je družba za upravljanje vključena v sistem 
jamstev za terjatve vlagateljev, ki je vzpostavljen v Republiki 
Sloveniji, nemudoma obvestiti o morebitni spremembi tega 
sistema.

(10) Družba za upravljanje, ki v skladu s predpisi že ne-
posredno trži investicijske sklade v državi članici, sme pričeti 
neposredno oglaševati, tržiti oziroma prodajati enote premo-
ženja dodatnih vzajemnih skladov v državi članici po izteku 
dveh mesecev od dne ko je o nameri pričetka trženja oziroma 
prodaje obvestila pristojni nadzorni organ države članice in 
obvestilu priložila podatke in dokumentacijo v skladu s četr-
tim odstavkom tega člena, razen če pristojni nadzorni organ 
države članice pred iztekom tega roka v obrazloženi odločbi 
navede ugotovitve iz 1. oziroma 2. točke osmega odstavka 
tega člena.

Obrazloženo odločbo pristojni nadzorni organ države 
članic posreduje Agenciji.

(11) Določbe prvega do desetega odstavka tega člena 
se uporabljajo tudi, kadar družba za upravljanje pooblasti 
drugo osebo za opravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov v državi članici.«.

13. člen
V 45. členu se v tretjem odstavku besedilo »prvega in 

četrtega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega, tretjega, 
šestega, dvanajstega in trinajstega«.

14. člen
V 46. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.

15. člen
Za 46. členom se doda 46.a člen, ki se glasi:

»Opravljanje storitev v Republiki Sloveniji prek podružnice

46.a člen
(1) Družba za upravljanje države članice, ki namerava 

odpreti podružnico v Republiki Sloveniji, mora o svoji nameri 
obvestiti pristojni nadzorni organ v svoji državi.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora 
vsebovati naslednje podatke:

1. navedbo, da namerava družba za upravljanje države 
članice v Republiki Sloveniji odpreti podružnico,

2. splošne podatke o podružnici, ki obsegajo:
– opis storitev, ki jih bo opravljala podružnica in njen 

načrt poslovanja,
– organizacijsko strukturo podružnice,
– imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podru-

žnice,
– naslov, na katerem bo mogoče v Republiki Sloveniji 

pridobiti dokumentacijo o poslovanju podružnice.
Pristojni nadzorni organ države članice mora Agenciji 

posredovati prejeto obvestilo iz prvega odstavka tega člena 
in podrobne podatke o sistemu jamstev za terjatve vlagate-
ljev, namenjenemu zaščiti vlagateljev v investicijske sklade in 
vlagateljev, za katere bo družba za upravljanje države članice 
opravljala storitve upravljanja finančnega premoženja ali sto-
ritve vodenja računov vrednostnih papirjev.

(3) Družba za upravljanje države članice mora Agencijo 
obvestiti o nameri pričetka oglaševanja, trženja oziroma pro-
daje enot premoženja oziroma delnic posameznega investi-
cijskega sklada, opravljanja storitev upravljanja premoženja 
vlagateljev, vodenja računov oziroma hrambe vrednostnih 
papirjev in investicijskega svetovanja v Republiki Sloveniji 
preko podružnice.

Obvestilu o nameri mora družba za upravljanje države 
članice priložiti naslednje podatke in dokumentacijo:

1. natančen opis:
– načrtovanega oglaševanja, trženja in prodaje enot 

premoženja oziroma delnic investicijskega sklada,
– načrtovanega razkrivanja, razpoložljivosti in javne 

objave informacij iz 3. točke tega odstavka in
– poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje 

države članice vzpostavila oziroma jih namerava vzpostaviti 
v zvezi z načrtovanimi aktivnostmi iz prve in druge alinee te 
točke v Republiki Sloveniji,

2. natančen opis načina zagotavljanja zadostnih zmog-
ljivosti, denarnih sredstev in poslovnih razmerij, ki jih je druž-
ba za upravljanje države članice vzpostavila za:

– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicij-
skih kuponov posameznega vzajemnega sklada,

– ponovni nakup ali odkup enot premoženja oziroma 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in

– razkritje, razpoložljivost oziroma javno objavo po-
datkov in informacij, ki je dolžna zagotoviti družba za uprav-
ljanje države članice in/ali pooblaščena oseba družbe za 
upravljanje države članice vlagateljem,

3. izvleček prospekta in prospekt, zadnje letno poročilo 
investicijskega sklada in morebitno kasnejše polletno poroči-
lo, ustanovne dokumente investicijskega sklada oziroma pra-
vila upravljanja investicijskega sklada in druge informacije, 
ki jih bo družba za upravljanje države članice razkrila, javno 
objavila oziroma dala na razpolago vlagateljem v Republiki 
Sloveniji, in

4. izjavo organa, ki je pristojen za nadzor opravljanja 
storitev družbe za upravljanje države članice, da posamezen 
investicijski sklad izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo o 
investicijskih skladih.

(4) Agencija lahko najkasneje v dveh mesecih po tem, 
ko je od pristojnega nadzornega organa države članice 
prejela obvestilo iz prvega odstavka tega člena, družbo za 
upravljanje države članice obvesti o:

1. pogojih in predpisih na podlagi katerih sme družba za 
upravljanje države članice preko podružnice v Republiki Slo-
veniji opravljati storitve oglaševanja, trženja in prodaje enot 
premoženja oziroma delnic investicijskih skladov, vključno s 
predpisi, ki urejajo razkrivanje, razpoložljivost in javno ob-
javo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v investicijske 
sklade,

2. pravilih varnega in skrbnega poslovanja ter pravilih 
ravnanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji, na podlagi katerih 
mora družba za upravljanje države članice pri opravljanju 
storitev upravljanju premoženja vlagateljev, vodenja računov 
oziroma hrambe vrednostnih papirjev vlagateljev ali storitev 
investicijskega svetovanja, ki jih opravlja v Republiki Sloveniji 
preko podružnice, ravnati v javnem interesu.

(5) Družba za upravljanje države članice sme odpre-
ti podružnico, pričeti poslovati preko podružnice in pričeti 
oglaševati, tržiti in prodajati enote premoženja oziroma delnic 
investicijskega sklada preko podružnice v Republiki Sloveniji 
po izteku dveh mesecih od dne, ko je Agencija od organa, 
pristojnega za nadzor družbe za upravljanje države članice, 
prejela obvestilo in podatke iz drugega odstavka tega člena 
ter od družbe za upravljanje države članice obvestilo iz tretje-
ga odstavka tega člena.

(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, družba 
za upravljanje države članice ne sme pričeti oglaševati, tržiti 
in prodajati enot premoženja oziroma delnic investicijskega 
sklada v Republiki Sloveniji preko podružnice, če Agencija 
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pred iztekom roka iz petega odstavka tega člena z odločbo 
ugotovi, da:

1. načrtovano oglaševanje, trženje in prodaja enot pre-
moženja oziroma delnic investicijskega sklada, razkrivanje, 
razpoložljivost in javna objava informacij, ki so pomembne 
za vlagatelje v te investicijske sklade ter vzpostavljena pra-
vna razmerja iz četrtega odstavka tega člena niso v skladu s 
predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, oziroma

2. družba za upravljanje ni zagotovila zadostnih denar-
nih sredstev oziroma zmogljivosti za:

– oglaševanje in trženje enot premoženja oziroma del-
nic investicijskih skladov,

– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicij-
skih kuponov posameznega vzajemnega sklada,

– ponovne nakupe ali odkupe enot premoženja oziroma 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada,

– razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo podatkov 
in informacij vlagateljem v investicijske sklade.

Obrazloženo odločbo Agencija posreduje organu dr-
žave članice, pristojnemu za nadzor družbe za upravljanje 
države članice iz prvega odstavka tega člena in družbi za 
upravljanje države članice.

(7) Družba za upravljanje države članice sme pričeti 
oglaševati, tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma 
delnice dodatnih investicijskih skladov preko svoje podružni-
ce v Republiki Sloveniji po izteku dveh mesecev od dne, ko je 
o nameri iz tretjega odstavka tega člena obvestila Agencijo in 
obvestilu priložila podatke in dokumentacijo v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena, razen če Agencija pred iztekom tega 
roka v obrazloženi odločbi navede ugotovitve iz 1. oziroma 
2. točke šestega odstavka tega člena.

Obrazloženo odločbo Agencija posreduje organu pri-
stojnemu za nadzor družbe za upravljanje države članice in 
družbi za upravljanje države članice.

(8) Družba za upravljanje države članice mora o vsaki 
nameravani spremembi podatkov iz drugega odstavka tega 
člena ali podatkov iz tretjega odstavka tega člena pisno ob-
vestiti Agencijo in organ pristojen za njen nadzor v državi 
članici, najmanj en mesec pred nameravano spremembo.

Pristojni nadzorni organ države članice mora Agencijo v 
primeru, da je družba za upravljanje države članice vključena 
v sistem jamstev za terjatve vlagateljev, ki je vzpostavljen v 
tej državi članici, nemudoma obvestiti o morebitni spremembi 
tega sistema.

(9) Za ukrepe Agencije v zvezi z nameravanimi spre-
membami iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe šestega odstavka tega člena.«.

16. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Neposredno opravljanje storitev družbe za upravljanje 
države članice

47. člen
(1) Družba za upravljanje države članice mora o nameri 

pričetka neposrednega opravljanja storitev upravljanja inve-
sticijskih skladov, storitev upravljanja premoženja vlagateljev, 
storitev vodenja računov in hrambe vrednostnih papirjev ozi-
roma storitev investicijskega svetovanja v Republiki Sloveniji, 
obvestiti organ, ki je v tej državi članici pristojen za nadzor 
njenega poslovanja.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora 
vsebovati naslednje podatke:

1. navedbo, da namerava družba za upravljanje države 
članice pričeti z neposrednim opravljanjem storitev v Repu-
bliki Sloveniji,

2. program načrtovanih aktivnosti in opis storitev, ki jih 
bo opravljala v Republiki Sloveniji.

(3) Organ, pristojen za nadzor poslovanja družbe za 
upravljanje države članice, mora najkasneje v roku enega 

meseca po tem, ko je od družbe za upravljanje države 
članice prejel obvestilo iz prvega odstavka, to obvestilo po-
sredovati Agenciji in o tem obvestiti družbo za upravljanje 
države članice.

Organ, pristojen za nadzor poslovanja družbe za uprav-
ljanje države članice mora Agenciji posredovati tudi podrobne 
podatke o sistemu jamstev za terjatve vlagateljev namenje-
nemu zaščiti vlagateljev v investicijske sklade in vlagateljev, 
za katere bo družba za upravljanje države članice opravljala 
storitve upravljanja finančnega premoženja ali storitve vode-
nja računov vrednostnih papirjev.

(4) Agencija lahko po tem, ko je od organa, pristojnega 
za nadzor poslovanja družbe za upravljanje države članice 
prejela obvestilo iz tretjega odstavka tega člena družbo za 
upravljanje iz tretjega odstavka tega člena obvesti o:

1. pogojih in predpisih na podlagi katerih sme družba za 
upravljanje države članice v Republiki Sloveniji neposredno 
opravljati storitve oglaševanja, trženja in prodaje enot pre-
moženja oziroma delnic investicijskih skladov, vključno z 
predpisi, ki urejajo razkrivanje, razpoložljivost in javno ob-
javo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v investicijske 
sklade,

2. pravilih varnega in skrbnega poslovanja ter pravilih 
ravnanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji, na podlagi katerih 
mora družba za upravljanje države članice, pri neposrednem 
opravljanju storitev upravljanju premoženja vlagateljev, vode-
nja računov oziroma hrambe vrednostnih papirjev vlagateljev 
ali storitev investicijskega svetovanja v Republiki Sloveniji, 
ravnati v javnem interesu.

(5) Družba za upravljanje države članice sme pričeti s 
poslovanjem v Republiki Sloveniji takoj, ko Agencija od pri-
stojnega nadzornega organa države članice prejme obvestilo 
in podatke iz tretjega odstavka tega člena ter od družbe za 
upravljanje države članice obvestilo iz četrtega odstavka 
tega člena.

(6) Družba za upravljanje države članice mora obve-
stiti Agencijo o nameri pričetka neposrednega oglaševanja, 
trženja oziroma prodaje enot premoženja oziroma delnic po-
sameznega investicijskega sklada ki ga upravlja, v Republiki 
Sloveniji.

Obvestilu o nameri mora družba za upravljanje države 
članice priložiti naslednje podatke in dokumentacijo:

1. natančen opis:
– načrtovanega oglaševanja, trženja in prodaje enot 

premoženja oziroma delnic investicijskega sklada,
– načrtovanega razkrivanja, razpoložljivosti in javne 

objave informacij iz 3. točke tega odstavka ter
– poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje 

vzpostavila oziroma jih namerava vzpostaviti v zvezi z na-
črtovanimi aktivnostmi iz prve in druge alinee te točke v 
Republiki Sloveniji,

2. natančen opis načina zagotavljanja zadostnih zmog-
ljivosti, denarnih sredstev in poslovnih razmerij, ki jih je druž-
ba za upravljanje države članice vzpostavila, za:

– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicij-
skih kuponov posameznega vzajemnega sklada,

– ponovni nakup ali odkup enot premoženja oziroma 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in

– razkritje, razpoložljivost oziroma javno objavo poda-
tkov in informacij, ki je dolžna zagotoviti družba za upravlja-
nje države članice vlagateljem,

3. izvleček prospekta in prospekt, zadnje letno poročilo 
investicijskega sklada in morebitno kasnejše polletno po-
ročilo, ustanovni dokument investicijskega sklada oziroma 
pravila upravljanja investicijskega sklada, ki jih bo razkrila, 
javno objavila oziroma dala na razpolago vlagateljem v Re-
publiki Sloveniji, in

4. izjavo organa, pristojnega za nadzor poslovanja druž-
be za upravljanje države članice, da posamezen investicijski 
sklad izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo o investicijskih 
skladih.
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(7) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena 
sme družba za upravljanje države članice pričeti z nepo-
srednim oglaševanjem, trženjem in prodajo enot premoženja 
oziroma delnic investicijskega sklada v Republiki Sloveniji po 
izteku dveh mesecev od dne, ko je o nameri pričetka trženja 
oziroma prodaje obvestila Agencijo in obvestilu priložila po-
datke in dokumentacijo v skladu s šestim odstavkom tega 
člena.

(8) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, družba 
za upravljanje države članice ne sme pričeti neposredno 
oglaševati, tržiti in prodajati enot premoženja oziroma del-
nic investicijskega sklada v Republiki Sloveniji, če Agencija 
pred iztekom roka iz sedmega odstavka tega člena z odločbo 
ugotovi, da:

1. načrtovano oglaševanje, trženje in prodaja enot pre-
moženja oziroma delnic investicijskega sklada, razkrivanje, 
razpoložljivost in javna objava informacij, ki so pomembne 
za vlagatelje v te investicijske sklade ter vzpostavljena pra-
vna razmerja iz četrtega odstavka tega člena niso v skladu s 
predpisi, ki veljajo na ozemlju Republike Slovenije, oziroma

2. družba za upravljanje ni zagotovila zadostnih denar-
nih sredstev oziroma zmogljivosti za:

– oglaševanje in trženje enot premoženja oziroma del-
nic investicijskih skladov,

– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicij-
skih kuponov posameznega vzajemnega sklada,

– ponovne nakupe ali odkupe enot premoženja oziroma 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada,

– razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo podatkov 
in informacij vlagateljem v investicijske sklade.

Obrazloženo odločbo Agencija posreduje organu pri-
stojnemu za nadzor družbe za upravljanje države članice in 
družbi za upravljanje države članice.

(9) Družba za upravljanje države članice, ki v skladu s 
predpisi že neposredno trži investicijske sklade v Republiki 
Sloveniji, sme pričeti neposredno oglaševati, tržiti oziroma 
prodajati enote premoženja oziroma delnice dodatnih investi-
cijskih skladov v Republiki Sloveniji po izteku dveh mesecev 
od dne ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obve-
stila Agencijo in obvestilu priložila podatke in dokumentacijo 
v skladu s šestim odstavkom tega člena, razen če Agencija 
pred iztekom tega roka v obrazloženi odločbi navede ugoto-
vitve iz 1. oziroma 2. točke osmega odstavka tega člena.

Obrazloženo odločbo Agencija posreduje organu pri-
stojnemu za nadzor družbe za upravljanje države članice in 
družbi za upravljanje države članice.

(10) Družba za upravljanje države članice mora pred 
nameravanimi spremembami, ki se nanašajo na opravljanje 
storitev, ki jih bo neposredno opravljala v Republiki Sloveniji, 
o tej nameri pisno obvestiti Agencijo in organ države članice, 
ki je pristojen za nadzor njenega poslovanja. Agencija lahko 
po prejemu navedenega obvestila družbo za upravljanje 
države članice pozove, da dopolni ali spremeni podatke iz 
2. točke drugega odstavka tega člena oziroma podatke iz 
1., 2. oziroma 3. točke šestega odstavka tega člena.

Pristojni nadzorni organ države članice mora Agencijo v 
primeru, da je družba za upravljanje države članice vključena 
v sistem jamstev za terjatve vlagateljev, ki je vzpostavljen v 
tej državi članici, nemudoma obvestiti o morebitni spremembi 
tega sistema.

(11) Določbe prvega do desetega odstavka tega člena 
se uporabljajo tudi, kadar družba za upravljanje države člani-
ce pooblasti drugo osebo za opravljanje posameznih storitev 
v Republiki Sloveniji.«.

17. člen
Za 47. členom se doda 47.a člen, ki se glasi:

»Poročanje družbe za upravljanje države članice za 
statistične namene

47.a člen
(1) Družba za upravljanje države članice, ki ima odprto 

podružnico v Republiki Sloveniji, mora o svojem poslovanju 
preko te podružnice redno poročati Agenciji, pri čemer po-
sreduje vse podatke, ki jih Agencija potrebuje za statistične 
namene.

(2) Družba za upravljanje države članice, ki v Republiki 
Sloveniji neposredno opravlja svoje storitve, mora Agenciji 
poročati o usklajenosti s pravili varnega in skrbnega poslo-
vanja in obvladovanja tveganj, splošnimi pogoji poslovanja, 
s predpisi, ki se nanašajo na razkrivanje, razpoložljivost in 
javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v in-
vesticijske sklade, s predpisi o varstvu potrošnikov oziroma 
vlagateljev ter drugimi predpisi iz 7. člena tega zakona, ki 
sicer veljajo za družbe za upravljanje s sedežem v Republiki 
Sloveniji in katerih namen je zaščita vlagateljev.

(3) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino, način in 
roke poročanja iz prvega in drugega odstavka tega člena.«.

18. člen
V 48. členu se v četrtem odstavku besedilo »z določba-

mi tretjega odstavka 46. člena tega zakona« nadomesti z be-
sedilom, ki se glasi: »s pogoji in predpisi, na podlagi katerih 
lahko družba za upravljanje države članice preko podružnice 
v Republiki Sloveniji opravlja storitve oglaševanja, trženja in 
prodaje enot premoženja oziroma investicijskih kuponov 
oziroma delnic investicijskih skladov, vključno z predpisi, ki 
urejajo razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij, 
ki so pomembne za vlagatelje v investicijske sklade, ki jih 
upravlja, ter splošne pogoje poslovanja, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji in na podlagi katerih mora družba za upravljanje 
države članice pri opravljanju storitev upravljanja premože-
nja vlagateljev, vodenja računov oziroma hrambe vrednostnih 
papirjev vlagateljev ali storitev investicijskega svetovanja, ki 
jih opravlja preko podružnice v Republiki Sloveniji, ravnati v 
javnem interesu.«.

19. člen
V 49. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se 

glasi:
»(1) Če je družba za upravljanje države članice, ki na 

območju Republike Slovenije opravlja storitve bodisi preko 
podružnice bodisi neposredno, kršila pravila in predpise 
iz drugega odstavka 47.a člena tega zakona, ji Agencija z 
odredbo naloži odpravo kršitev.«.

20. člen
V 51. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(4) Agencija kot pogoj za izdajo dovoljenja za usta-

novitev podružnice tuje družbe za upravljanje zahteva, da 
tuja družba za upravljanje pri banki na ozemlju Republike 
Slovenije odpre denarni račun, na katerem mora pred izdajo 
dovoljenja izkazovati stanje denarnih sredstev najmanj v višini 
25 odstotkov vrednosti enot premoženja oziroma delnic vseh 
investicijskih skladov, ki jih namerava prodati v prvem mese-
cu poslovanja podružnice v Republiki Sloveniji, in za katere 
bodo imeli bodoči vlagatelji pravico zahtevati njihov odkup. 
Po pridobitvi dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki 
Sloveniji mora tuja družba za upravljanje na tem denarnem 
računu vedno izkazovati takšno stanje denarnih sredstev, ki bo 
zadostno za poravnavo obveznosti do imetnikov investicijskih 
kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, katerih prodaja 
je bila opravljena na območju Republike Slovenije.«.

21. člen
V 53. členu se v drugem odstavku v 4. točki za besedo 

»družbe« doda besedilo, ki se glasi: », in zagotavljati, da se 
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terjatve iz takšnih poslov izterjajo na način iz 83. člena tega 
zakona,«.

V četrtem odstavku se za 2. točko, na koncu katere se 
pika nadomesti z vejico, doda 3. točka, ki se glasi:

»3. zagotoviti, da se prihodek investicijske družbe 
uporabi v skladu s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi 
sprejetimi podzakonskimi predpisi, kot tudi v skladu s statu-
tom in prospektom investicijske družbe.«.

V šestem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se 
glasi:

»2. stroške hrambe in/ali vodenja računov vrednost-
nih papirjev oziroma finančnih instrumentov posameznega 
investicijskega sklada pri drugih bankah oziroma finančnih 
organizacijah skladno z določbami 61.a člena tega zakona 
ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga (trans-
akcijski stroški),«.

22. člen
Za 56. členom se doda 56.a člen, ki se glasi:

»Evidenca kršitev in poročanje skrbnika

56.a člen
(1) Če skrbnik pri opravljanju skrbniških storitev iz 

drugega do vključno četrtega odstavka 53. člena ugotovi, 
da je prišlo s strani investicijskega sklada oziroma družbe 
za upravljanje do kršitve določb tega zakona ali na njegovi 
podlagi sprejetih podzakonskih predpisov oziroma do ne-
pravilnosti pri njihovem poslovanju, mora o tem nemudoma 
obvestiti družbo za upravljanje.

(2) Skrbnik mora voditi evidenco ugotovljenih nepravil-
nosti in kršitev iz prejšnjega odstavka tega člena, v katero 
za vsako ugotovljeno nepravilnost in kršitev vpisuje najmanj 
naslednje podatke:

1. zaporedno številko ugotovljene kršitve oziroma ne-
pravilnosti,

2. datum in čas ugotovitve in datum nastanka kršitve 
oziroma nepravilnosti,

3. vsebino kršitve oziroma nepravilnosti,
4. navedbo dokumentacije, iz katere je kršitev oziroma 

nepravilnost razvidna,
5. opis ukrepov skrbnika za odpravo kršitve oziroma 

nepravilnosti,
6. v kolikor kršitev oziroma nepravilnost še ni bila od-

pravljena, razloge za to,
7. kdaj se predvideva odprava kršitev oziroma nepra-

vilnosti,
8. datum in čas odprave kršitve oziroma nepravilnosti,
9. način odprave kršitve oziroma nepravilnosti ter
10. oceno morebitne škode povzročene vlagateljem v 

investicijske sklade oziroma posledice, ki nastopijo za vla-
gatelje v investicijske sklade zaradi nastale kršitve oziroma 
nepravilnosti.

(3) Skrbnik mora hraniti vse dokumente iz 4. točke 
drugega odstavka tega člena po zaporedni evidenčni številki 
ugotovljene kršitve oziroma nepravilnosti.

(4) Skrbnik mora o kršitvah oziroma nepravilnostih iz 
prvega odstavka tega člena poročati Agenciji.

(5) Agencija prepiše podrobnejšo vsebino, način in roke 
poročanja iz prejšnjega odstavka.«.

23. člen
V naslovu podpoglavja 4.2. se na koncu doda besedilo, 

ki se glasi: »in od premoženja skrbnika«.

24. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Družba za upravljanje in skrbnik investicijskega skla-

da morata zagotavljati ločitev premoženja investicijskega 
sklada od:

1. premoženja drugih investicijskih skladov na način, 
določen v 61. do 63. členu tega zakona,

2. od svojega premoženja in
3. od premoženja iz drugega odstavka 16. člena tega 

zakona.«.

25. člen
Prvi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje in skrbnik morata s klirinško 

depotno družbo skleniti pogodbo, na podlagi katere postane 
skrbnik član klirinško depotne družbe. Ne glede na določbe 
prvega stavka tega odstavka družbi za upravljanje in skrbni-
ku ni potrebno skleniti pogodbe s klirinško depotno družbo v 
zvezi z odpiranjem in vodenjem računa vrednostnih papirjev 
posameznega investicijskega sklada v primeru, ko družba 
za upravljanje vlaga sredstva posameznega investicijskega 
sklada zgolj v vrednostne papirje oziroma finančne instru-
mente izdajateljev iz drugih držav članic ali tujih izdajateljev 
oziroma v tiste nematerializirane vrednostne papirje, ki jih 
je izdala klirinško depotna družba na podlagi 13. člena 
ZNVP.«.

V šestem odstavku se za prvim stavkom doda drugi 
stavek, ki se glasi:

»Skrbnik lahko s pogodbo iz prvega odstavka 61.a 
člena tega zakona prenese pooblastilo za vnos in izvršitev 
nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji s 
katerimi se trguje na organiziranih trgih drugih držav članic 
oziroma na organiziranih trgih tujih držav ter drugih vred-
nostnih papirjev izdajateljev drugih držav članic oziroma 
tujih izdajateljev, ki predstavljajo naložbe posameznega 
investicijskega sklada, na banko oziroma drugo finančno 
organizacijo, s katero je sklenil pogodbo iz prvega odstavka 
61.a člena tega zakona.«.

Deveti odstavek se črta.

26. člen
Za 61. členom se doda 61.a člen, ki se glasi:

»Prenos opravljanja posameznih skrbniških storitev na 
drugo osebo

61.a člen
(1) Skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona 

lahko s pogodbo pisno pooblasti banko oziroma drugo finanč-
no organizacijo, ki ima dovoljenje pristojnega organa druge 
države članice oziroma tuje države za opravljanje skrbniških 
storitev vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma stori-
tev hrambe vrednostnih papirjev, da za račun enega ali več 
investicijskih skladov za katere skrbnik iz četrtega odstavka 
4. člena opravlja skrbniške storitve na podlagi pogodbe iz 
53. člena tega zakona, vodi račune oziroma vrši hrambo ti-
stih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranih 
trgih drugih držav članic oziroma na organiziranih trgih tujih 
držav ter drugih vrednostnih papirjev izdajateljev drugih držav 
članic oziroma tujih izdajateljev, ki predstavljajo naložbe po-
sameznega investicijskega sklada.

Za pogodbo iz prejšnjega stavka tega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 61. člena 
tega zakona.

(2) Skrbnik lahko da pisno pooblastilo iz prejšnjega od-
stavka tega člena le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. da skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega za-
kona:

– pred sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega odstavka tega 
člena pridobi pisno soglasje družbe za upravljanje, s katero 
je sklenil pogodbo iz 53. člena tega zakona, in

– ni sam član sistema izravnav in izpolnitev obveznosti, 
nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji iz prvega 
odstavka tega člena ter vodenja registra teh vrednostnih pa-
pirjev, katerega član je sicer banka oziroma druga finančna 
organizacija iz prvega odstavka tega člena, in

– o nameravanem opravljanju skrbniških storitev na 
način iz prvega odstavka tega člena in podrobnejšem na-
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činu opravljanja teh storitev obvesti Agencijo, z vsebino in v 
rokih, ki jih določi Agencija, in ji predloži fotokopijo pogodbe 
iz prejšnjega odstavka tega člena in pisno soglasje družbe 
za upravljanje k tej pogodbi, in

– lahko kljub opravljanja skrbniških storitev na način 
iz prvega odstavka tega člena deluje v najboljšem interesu 
vlagateljev v investicijske sklade katerih skrbnik je, in

– z opravljanjem skrbniških storitev na način iz prvega 
odstavka tega člena poveča učinkovitost opravljanja skrbni-
ških storitev za investicijske sklade in to učinkovitost lahko v 
vsakem trenutku utemelji, in

– lahko v vsakem trenutku poda banki oziroma drugi 
finančni organizaciji, katero je pooblastil za opravljanje skrb-
niških storitev hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih 
papirjev oziroma finančnih instrumentov skladno z določba-
mi prejšnjega odstavka tega člena, nadaljnja navodila glede 
opravljanja teh storitev ter lahko v vsakem trenutku prekliče 
dano pooblastilo, pri čemer preklic pooblastila stopi v veljavo 
takoj, če skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona 
presodi, da je to potrebno zaradi zaščite interesov vlagateljev 
v posamezni investicijski sklad, in

– lahko v vsakem trenutku od banke oziroma druge 
finančne organizacije, katero je pooblastil za opravljanje 
skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja računov vred-
nostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov skladno z 
določbami prejšnjega odstavka tega člena, pridobi vse po-
datke in dokumentacijo potrebno za nemoteno opravljanje 
skrbniških storitev in da ima vedno pregled nad izvajanjem 
posameznih skrbniških storitev, in

2. da se z opravljanjem posameznih skrbniških storitev 
na način iz prejšnjega odstavka:

– ne zmanjša možnost opravljanja skrbniških storitev 
oziroma nalog skrbnika iz četrtega odstavka 4. člena tega 
zakona, za posamezen investicijski sklad, in

– ne zmanjša možnost izpolnjevanja navodil družbe 
za upravljanje in drugih pogodbenih obveznosti skrbnika po 
drugem odstavku 53. člena tega zakona, in

– ne zmanjša učinkovitost in možnost nadzora Agencije 
in Banke Slovenije nad skrbnikom po 56. členu tega zakona, 
in

– zagotavlja najmanj enaka raven varstva investitorjev 
v investicijski sklad kot če bi skrbniško storitev neposredno 
opravljal skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona, 
in

3. da banka oziroma druga finančna organizacija, katero 
je skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona poobla-
stil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja 
računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov 
na način iz prejšnjega odstavka tega člena:

– hrani oziroma vodi stanja vrednostnih papirjev in nji-
hov promet za posamezen investicijski sklad tako, da skrbnik 
ali družba za upravljanje lahko kadarkoli preverita stanje in 
promet z vrednostnimi papirji posameznega investicijskega 
sklada, in

– ne opravlja za te investicijske sklade storitev upravlja-
nja njihovega premoženja, in

4. da je banka oziroma druga finančna organizacija, 
katero je skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona 
pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma 
vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih in-
strumentov na način iz prejšnjega odstavka tega člena, pred-
met nadzora pristojnega organa države članice oziroma tuje 
države s katero Agencija izmenjuje podatke in informacije na 
podlagi vzajemnosti in da je zagotovljeno sodelovanje med 
tem organom in Agencijo, in

5. da interes banke oziroma druge finančne organi-
zacije, katero je skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega 
zakona pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe 
oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma 
finančnih instrumentov na način iz prejšnjega odstavka ni 
in ne bo v konfliktu z interesi vlagateljev v posamezen inve-

sticijski sklad, za katerega po pooblastilu opravlja skrbniške 
storitve, in

6. da prospekt investicijskega sklada vsebuje podatke 
o banki oziroma drugi finančni organizaciji, katero je skrb-
nik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona pooblastil za 
opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja ra-
čunov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov 
na način iz prejšnjega odstavka tega člena za račun tega 
investicijskega sklada.

(3) Z opravljanjem skrbniških storitev vodenja računa 
nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma hrambe 
vrednostnih papirjev za račun investicijskega sklada na 
način iz prvega odstavka tega člena ni mogoče niti omejiti 
niti izključiti odškodninske odgovornosti skrbnika iz četrte-
ga odstavka 4. člena tega zakona za opravljanje navedenih 
storitev.

(4) Če pogoji iz drugega odstavka tega člena kadar-
koli niso izpolnjeni, mora skrbnik enostransko odstopiti od 
pogodbe iz prvega odstavka tega člena. V tem primeru 
banka oziroma druga finančna institucija, katero je skrbnik 
iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona pooblastil za 
opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja ra-
čunov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov 
investicijskega sklada, ni upravičena do nadomestila zaradi 
odstopa od pogodbe, ki bi se izplačal v breme premoženja 
investicijskega sklada.«.

27. člen
V 64. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo 

»državi članici« nadomesti z besedilom »državi podpisnici 
Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma 
državi članici OECD«.

V 6. točki se v podtočki a) besedilo »države članice« 
nadomesti z besedilom »države podpisnice Sporazuma o 
Evropskem gospodarskem prostoru oziroma države članice 
OECD«.

V 8. točki se v podtočki c) besedilo »država članica« 
v vseh sklonih nadomesti z besedilom »država podpisnica 
Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma 
država članica OECD« v ustreznem sklonu.

28. člen
V 68. členu se v trinajstem odstavku besedilo »prejšnjih 

odstavkov tega člena« nadomesti z besedilom »tretjega do 
enajstega odstavka tega člena ter ne glede na omejitve iz 
tretjega do petega odstavka 69. člena tega zakona«.

29. člen
V 69. členu se spremenita tretji in četrti odstavek tako, 

da se glasita:
»(3) Ne glede na omejitev iz tretjega odstavka 68. čle-

na tega zakona ima lahko investicijski sklad največ 25% 
sredstev vloženih v določene vrste obveznic izdanih s strani 
istega izdajatelja, ki je banka s sedežem ali podružnico v Re-
publiki Sloveniji ali v državi članici in ki je skladno s posebnim 
zakonom predmet posebnega javnega nadzora z namenom 
zaščite pravic imetnikov teh obveznic.

(4) Denarna sredstva oziroma kupnina od izdaje ob-
veznic iz prejšnjega odstavka mora biti skladno s posebnim 
zakonom vložena le v premoženje, ki bo tekom celotnega 
obdobja do dospelosti obveznice omogočalo plačevanje ob-
veznosti izdajatelja, nastalih na podlagi teh obveznic in ki 
bo v primeru nezmožnosti izpolnitve obveznosti izdajatelja, 
prednostno uporabljen za poplačilo glavnice in natečenih 
obresti.«.

30. člen
1. točka tretjega odstavka 70. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»1. največ 10% vseh delnic posameznega izdajatelja 

brez glasovalne pravice;«.
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V 4. točki tretjega odstavka 70. člena se beseda »do« 
nadomesti z besedo »največ« in se črta besedilo »oziro-
ma takšen delež delnic posamezne investicijske družbe iz 
10. člena tega zakona, ki predstavljajo do 25-odstotno ude-
ležbo v osnovnem kapitalu te investicijske družbe«.

V šestem odstavku se v 1. točki besedilo »63. člena« 
nadomesti z besedilom »71. člena«, besedilo »61. člena« pa 
se nadomesti z besedilom »76. člena«.

31. člen
V 71. členu se v drugem odstavku v 2. točki besedilo 

»usklajenosti z omejitvami iz podtočke d 5. točke prvega 
odstavka 64. člena tega zakona« nadomesti z besedilom« 
omejitev izpostavljenosti iz tretjega do dvanajstega odstavka 
68. člena in prvega ter tretjega do petega odstavka 69. člena 
tega zakona«.

V četrtem odstavku se besedilo »9. člena« nadomesti z 
besedilom »13. člena«.

V petem odstavku se v 1. točki beseda »vrednostni« 
nadomesti z besedo »vrednosti«.

32. člen
V 77. členu se v prvem odstavku v 5. točki besedilo »iz 

69. in 70. člena« nadomesti z besedilom »iz 68. in 69. čle-
na«, besedilo »po 69. členu« pa se nadomesti z besedilom 
»po 68. členu«.

33. člen
V 91. členu se v prvem odstavku v 6. točki beseda »pre-

kinitev« nadomesti z besedilom »z javno objavo obvestila o 
prekinitvi«, beseda »sklenitev« pa se nadomesti z besedo 
»sklenitvi«.

34. člen
V 92. členu se v prvem odstavku besedilo »o pogojih 

za zamenjavo in načinu zamenjave družbe za upravljanje ali 
skrbnika ter zagotavljanju zaščite vlagateljev v investicijski 
sklad v takem primeru«, nadomesti z besedilom »o tveganjih 
povezanih z naložbeno politiko investicijskega sklada«.

Osmi in deveti odstavek se spremenita tako, da se 
glasita:

»(8) Prospekt mora kot sestavni del besedila na vidnem 
mestu natančno navesti pravne in fizične osebe (ime, priimek 
in prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne 
osebe), ki so povezane z družbo za upravljanje investicijske-
ga sklada, vrednostni obseg naložb sredstev investicijskega 
sklada v posamezne pravne osebe, ki so povezane osebe z 
družbo za upravljanje in razloge za takšne naložbe.

(9) Prospekt mora kot sestavni del besedila na vidnem 
mestu navesti:

1. osebe, na katere je družba za upravljanje prenesla 
storitve upravljanja premoženja vzajemnega sklada oziroma 
investicijske družbe, in

2. osebe, na katere je družba za upravljanje prenesla 
opravljanje drugih storitev upravljanja vzajemnega sklada 
oziroma investicijske družbe.

Družba za upravljanje mora pri navedbi oseb iz 1. ozi-
roma 2. točke tega odstavka navesti tudi ali gre za osebo 
povezano z družbo za upravljanje ter vrsto storitve, ki jo je 
prenesla na to osebo.«.

35. člen
V 95. členu se v drugem odstavku besedilo »79. člena« 

nadomesti z besedilom »97. člena«.

36. člen
V 96. členu se za šestim odstavkom doda sedmi od-

stavek, ki se glasi:
»(7) Kadar je družba za upravljanje vložila zahtevo za 

izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada oziroma 
investicijske družbe, se lahko postopek odločanja o izdaji 

soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma 
k statutu investicijske družbe združi s postopkom odločanja 
o dovoljenju za upravljanje vzajemnega sklada oziroma in-
vesticijske družbe.«.

37. člen
V 105. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedi-

lom »vsebino povzetka« doda beseda »revidiranega«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. način, vsebino in roke poročanja podružnic družbe 

za upravljanje, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ki poslujejo 
v državi članici ali v tuji državi.«.

38. člen
V 119. členu se v drugem odstavku 8. točka spremeni 

tako, da se glasi:
»8. navedbo, da so celotni stroški poslovanja vzajemne-

ga sklada navedeni v prospektu in izvlečku prospekta,«.
Dosedanja 9. točka se črta.
Dosedanja 10. točka, ki postane nova 9. točka, se spre-

meni tako da se glasi:
»9. opis metode izračuna stroškov iz 8. točke tega od-

stavka,«.
Dosedanji 11. in 12. točka postaneta novi 10. in 11. 

točka.
Dosedanja 13. točka se črta.
Dosedanji 14. in 15. točka, ki postaneta novi 12. in 13. 

točka, se spremenita tako, da se glasita:
»12. pogoje in način prenosa opravljanja skrbniških sto-

ritev na drugega skrbnika in zagotavljanje zaščite vlagateljev 
v vzajemne sklade v takem primeru,

13. pogoje in način prenosa upravljanja vzajemnega 
sklada na drugo družbo za upravljanje in zagotavljanje za-
ščite vlagateljev v vzajemne sklade v takem primeru,«.

Dosedanje 16. do 21. točka postanejo nove 14. do 19. 
točka.

Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Pravila upravljanja vzajemnega sklada, namenjena 
vlagateljem, ki so rezidenti Republike Slovenije, morajo biti 
izdelana in objavljena v slovenskem jeziku.«.

39. člen
V 121. členu se v sedmem odstavku v 2. točki besedilo 

»iz tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz drugega 
odstavka«.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Družba za upravljanje je dolžna imetnikom enot 

premoženja vzajemnega sklada na njihovo zahtevo poslati 
prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vza-
jemnega sklada ter te imetnike opozoriti na spremembe v 
besedilu.«.

40. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Stroški poslovanja vzajemnega sklada

125. člen
(1) Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada, izra-

ženi v odstotku od čiste vrednosti sredstev vzajemnega skla-
da, so definirani kot celotni stroški poslovanja vzajemnega 
sklada, ki bremenijo vzajemni sklad, vključno z upravljavski-
mi provizijami, deljeni s povprečno čisto vrednostjo sredstev 
vzajemnega sklada.

(2) Družba za upravljanje mora izračunavati celotne 
stroške poslovanja posameznega vzajemnega sklada, ki ga 
upravlja, v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija.

(3) Družba za upravljanje mora izračunavati tudi 
stopnjo obrata naložb vzajemnega sklada. Stopnja obrata 
naložb vzajemnega sklada je stopnja, ki upošteva vrednost 
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pridobitev in odsvojitev naložb iz 64. člena tega zakona, 
vrednost vpisanih oziroma prodanih in vrednost odkupljenih 
enot premoženja vzajemnega sklada ter povprečno vrednost 
sredstev vzajemnega sklada.

(4) Družba za upravljanje mora izračunavati stopnjo iz 
prejšnjega odstavka tega člena v skladu z metodologijo, ki 
jo predpiše Agencija.

(5) Družba za upravljanje mora v pravilih upravljanja in 
prospektu vzajemnega sklada navesti:

1. vrste stroškov, ki bremenijo vzajemni sklad,
2. metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja 

vzajemnega sklada iz drugega odstavka tega člena,
3. najmanjši znesek vplačila v vzajemni sklad.
(6) Družba za upravljanje navede podatke iz 1. in 3. 

točke prejšnjega odstavka tudi v izvlečku prospekta vza-
jemnega sklada.

(7) Družba za upravljanje mora navesti v prospektu in 
izvlečku prospekta vzajemnega sklada ter objavljati na način 
in v rokih, ki jih določi Agencija, tudi naslednje podatke:

1. celotne stroške poslovanja vzajemnega sklada v pre-
teklem letu izražene v odstotku od čiste vrednosti sredstev 
sklada,

2. stopnjo obrata naložb vzajemnega sklada iz tretjega 
odstavka tega člena.«.

41. člen
V 126. členu se spremeni deseti odstavek tako, da se 

glasi:
»(10) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega 

člena, lahko družba za upravljanje oziroma oseba iz šestega 
odstavka 5. člena tega zakona, ki je pooblaščena za oprav-
ljanje storitev prodaje in odkupa enot premoženja oziroma 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, za račun tega 
vzajemnega sklada vrši izven organiziranega trga odkup 
oziroma prodajo prenosljivih investicijskih kuponov vzajem-
nega sklada neposredno vlagateljem oziroma imetnikom teh 
investicijskih kuponov.«.

42. člen
Naslov 137. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pre-

povedani posli z določenimi osebami«.
V prvem odstavku se za besedilom, ki se glasi: »ne sme 

sklepati poslov« doda besedilo, ki se glasi: »katerih predmet 
so naložbe vzajemnega sklada«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Predmet prepovedi iz prvega odstavka tega člena 

niso storitve, ki jih za račun vzajemnega sklada opravljajo 
osebe iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena.«.

43. člen
Za 137. členom se doda 137.a člen, ki se glasi:

»Izjeme od prepovedi sklepanja poslov

137.a člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 54. člena in 

prvega odstavka 137. člena, sme družba za upravljanje vlagati 
sredstva investicijskega sklada v instrumente denarnega trga, 
denarne depozite in v vrednostne papirje v postopku njihove 
prve javne prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik tega investicij-
skega sklada, ter za račun investicijskega sklada, ki ga uprav-
lja, sprejeti javno ponudbo za odkup vrednostnih papirjev po 
zakonu, ki ureja prevzeme, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. da skrbnik investicijskega sklada nima kvalificirane-
ga deleža v družbi za upravljanje, ki upravlja ta investicijski 
sklad, in

2. da skrbnik v pravilniku iz četrtega odstavka 54. člena, 
družba za upravljanje pa v pravilniku, ki ga sprejme za ome-
jitev nasprotja interesov, opredelita možne oblike nasprotja 
interesov v primeru takšnih naložb investicijskega sklada ter 
načine omejitve teh nasprotij interesov, in

3. da se naložbe v denarne depozite in instrumente 
denarnega trga izvršijo pod splošnimi tržnimi pogoji ali 
pod pogoji, ki so ugodnejši za investicijski sklad, upošte-
vaje stroške in provizije v zvezi s tem ter druge naložbene 
možnosti.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 54. člena 
in prvega odstavka 137. člena, sme družba za upravljanje 
v skladu z določbami 64. člena tega zakona s skrbnikom 
investicijskega sklada oziroma z osebo povezano s skrbni-
kom, skleniti za račun investicijskega sklada posel nakupa 
oziroma prodaje instrumentov denarnega trga in obveznic, 
katerih izdajatelj je Banka Slovenije oziroma Republika Slo-
venija, če:

1. skrbnik takšne posle sklepa zaradi zagotavljanja lik-
vidnosti navedenih finančnih instrumentov na podlagi pisne 
pogodbe sklenjene z izdajateljem, in

2. so izpolnjeni pogoji iz 1. točke prvega odstavka tega 
člena, in

3. so izpolnjeni pogoji iz 2. in 3. točke prvega odstavka 
tega člena tudi za te finančne instrumente.

(3) V prospektu investicijskega sklada mora biti razkrit 
odstotek sredstev investicijskega sklada, vloženih skupaj v 
depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne 
papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega investicijskega 
sklada.

(4) Vsaka naložba oziroma posel iz tega člena mora 
biti predmet poročanja Agenciji in predmet pregleda revizorja 
ob rednem letnem revizijskem pregledu poslovanja investi-
cijskega sklada. Revizor mora v revizorskem poročilu podati 
mnenje o izpolnjenosti pogojev iz tega člena in mnenje o tem, 
ali sta skrbnik investicijskega sklada in družba za upravljanje 
v primeru takšne naložbe ravnala v najboljšem interesu vla-
gateljev v investicijski sklad.«.

44. člen
V 143. členu se v petem odstavku besedilo »po prvem 

odstavku« nadomesti z besedilom »po tretjem odstavku«.

45. člen
V 165. členu se v prvem odstavku za 7. točko dodata 8. 

in 9. točka, ki se glasita:
»8. pogoje in način prenosa opravljanja skrbniških sto-

ritev na drugega skrbnika in zagotavljanje zaščite delničarjev 
investicijske družbe v takem primeru,

9. pogoje in način prenosa upravljanja investicijske 
družbe na drugo družbo za upravljanje in zagotavljanje za-
ščite delničarjev investicijske družbe v takem primeru.«.

46. člen
V 167. členu se v petem odstavku v 2. točki besedilo »je 

izdala« nadomesti z besedo »izda«.

47. člen
V 179. členu se v prvem odstavku za besedilom »celo-

tni stroški« in za besedilom »vsi stroški« doda beseda »po-
slovanja«.

V drugem odstavku se za besedilom »celotne stroške« 
doda beseda »poslovanja«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Družba za upravljanje mora v prospektu in izvlečku 

prospekta investicijske družbe navesti vrste stroškov, ki bre-
menijo investicijsko družbo, v prospektu investicijske družbe 
pa tudi metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja 
investicijske družbe iz drugega odstavka tega člena.«.

Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se 
glasi:.

»(4) Družba za upravljanje mora navesti v prospektu in 
izvlečku prospekta investicijske družbe ter objavljati na način 
in v rokih, ki jih določi Agencija tudi podatke o celotnih stro-
ških poslovanja investicijske družbe v preteklem letu izražene 
v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada.«.
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48. člen
V 183. členu se v prvem odstavku pred piko doda bese-

dilo »v kolikor ni v tem členu drugače določeno«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki 

se glasi:
»(3) Zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzem upravlja-

nja investicijske družbe je potrebno priložiti tudi sklep nadzor-
nega sveta investicijske družbe, iz katerega je razvidno, da 
je nadzorni svet investicijske družbe dal soglasje k pogodbi 
o prenosu upravljanja investicijske družbe na prevzemno 
družbo za upravljanje. Agencija zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja za prevzem upravljanja tudi če iz dokumentacije 
priložene zahtevi za izdajo tega dovoljenja ne izhaja, da je 
nadzorni svet investicijske družbe sprejel sklep o soglasju k 
pogodbi o prenosu upravljanja investicijske družbe na pre-
vzemno družbo za upravljanje.«.

49. člen
V 203. členu se v prvem odstavku v 6. točki beseda 

»enajstim« nadomesti z besedo »desetim«.

50. člen
209. člen se črta.

51. člen
V 227. členu se v prvem odstavku besedi »denarno kaz-

nijo« nadomestita z besedo »globo«, število »10.000.000« se 
nadomesti s številom »300.000«, število »100.000.000« pa 
se nadomesti s številom »90.000.000«.

4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. če ne zagotovi ustreznega kapitala v skladu s 

17. členom in četrtim odstavkom 30. člena tega zakona in 
mu Agencija za to ni izdala dovoljenja (30. člen);«.

Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. če za svoj račun pridobi delnice oziroma poslovni 

delež na podlagi katerega bo dosegla ali presegla kvalificiran 
delež v skrbniku investicijskega sklada, ki ga upravlja (tretji 
odstavek 31. člena);«.

Dosedanja 7. do 13. točka postanejo nove 8. do 14. 
točka.

Dosedanja 14. točka, ki postane nova 15. točka se spre-
meni tako, da se glasi:

»15. če pred odprtjem podružnice v drugi državi članici 
o tem ne obvesti Agencije in nanjo ne naslovi zahteve za 
posredovanje obvestila iz prvega odstavka 42. člena tega 
zakona na način, določen v drugem in tretjem odstavku 
42. člena tega zakona;«.

Za novo 15. točko se dodajo nove 16. do 19. točka, ki 
se glasijo:

»16. če pristojni nadzorni organ države članice ne ob-
vesti o nameri pričetka oglaševanja, trženja oziroma prodaje 
enot premoženja vzajemnega sklada preko podružnice na 
način, določen v četrtem odstavku 42. člena;

17. če še pred iztekom roka iz devetega odstavka 
42. člena tega zakona odpre podružnico in prične poslovati 
preko podružnice oziroma prične tržiti in prodajati enote 
premoženja vzajemnega sklada preko podružnice (deveti 
odstavek 42. člena);

18. če prične tržiti in prodajati enote premoženja vza-
jemnega sklada preko podružnice, čeprav ji je pristojni 
nadzorni organ države članice pred iztekom roka iz osmega 
odstavka 42. člena tega zakona izdal odločbo iz desetega 
odstavka 42. člena tega zakona (deseti odstavek 42. člena 
tega zakona);

19. če prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja 
dodatnih vzajemnih skladov preko obstoječe podružnice 
pred iztekom dveh mesecev od dne, ko je o nameri pričetka 
trženja oziroma prodaje obvestila pristojni nadzorni organ dr-
žave članice na način, določen v četrtem odstavku 42. člena 
tega zakona, oziroma če prične tržiti oziroma prodajati enote 
premoženja dodatnih vzajemnih skladov preko svoje pod-

ružnice kljub temu, da ji je pristojni nadzorni organ države 
članice pred iztekom navedenega roka izdal obrazloženo 
odločbo, v kateri je navedel ugotovitve iz 1. oziroma 2. točke 
desetega odstavka 42. člena tega zakona (enajsti odstavek 
42. člena);«.

Dosedanja 15. točka, ki postane nova 20. točka, se 
spremeni tako, da se glasi:

»20. če začne z neposrednim opravljanjem storitev 
upravljanja investicijskih skladov in finančnega premoženja 
dobro poučenih vlagateljev na območju druge države članice 
in o tem ne obvesti Agencije na način določen v drugem od-
stavku 43. člena tega zakona (prvi odstavek 43. člena);«.

Za novo 20. točko se doda nova 21. točka, ki se glasi:
»21. če pristojni nadzorni organ države članice ne obve-

sti o nameri pričetka neposrednega oglaševanja, trženja ozi-
roma prodajaje enot premoženja posameznega vzajemnega 
sklada, na način, določen v četrtem odstavku k 43. člena;«.

Dosedanja 16. točka postane nova 22. točka.
Za dosedanjo 17. točko, ki postane nova 23. točka, se 

dodajo nove 24. do 28. točka, ki se glasijo:
»24. če družba za upravljanje države članice, ki na-

merava preko podružnice v Republiki Sloveniji pričeti ogla-
ševati, tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma 
delnice posameznega investicijskega sklada ki ga upravlja, 
oziroma opravljati storitve upravljanja premoženja vlagateljev 
ali storitve vodenja računov vrednostnih papirjev, o tej nameri 
ne obvesti Agencije na način iz tretjega odstavka 46.a člena 
tega zakona;

25. če družba za upravljanje države članice odpre pod-
ružnico in prične poslovati, oglaševati, tržiti in prodajati eno-
te premoženja oziroma delnice investicijskega sklada preko 
podružnice v Republiki Sloveniji prej, kot je določeno v petem 
odstavku 46.a člena tega zakona;

26. če družba za upravljanje države članice prične ogla-
ševati, tržiti in prodajati enote premoženja oziroma delnice 
investicijskega sklada v Republiki Sloveniji preko podružnice, 
čeprav ji je Agencija pred iztekom roka iz petega odstavka 
46.a člena tega zakona izdala odločbo iz šestega odstavka 
46.a člena tega zakona;

27. če družba za upravljanje države članice prične tržiti 
oziroma prodajati enote premoženja oziroma delnice dodat-
nih investicijskih skladov preko svoje podružnice v Republiki 
Sloveniji pred iztekom dveh mesecev od dne, ko je o nameri 
pričetka trženja oziroma prodaje obvestila Agencijo na način, 
določen v tretjem odstavku 46.a člena tega zakona, oziroma 
če prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma 
delnice dodatnih investicijskih skladov preko svoje podružni-
ce v Republiki Sloveniji, čeprav ji je Agencija pred iztekom 
navedenega roka izdala odločbo iz sedmega odstavka 46.a 
člena tega zakona;

28. če družba za upravljanje države članice pisno ne 
obvesti Agencije in organ države članice, ki je pristojen za 
njen nadzor, o nameravani spremembi podatkov iz drugega 
odstavka 46.a člena tega zakona ali podatkov iz tretjega od-
stavka 46.a člena tega zakona najmanj en mesec pred na-
meravano spremembo (osmi odstavek 46.a člena);«.

Dosedanja 18. točka, ki postane nova 29. točka, se 
spremeni tako, da se glasi:

»29. če družba za upravljanje države članice, prične z 
neposrednim opravljanjem storitev iz 2. točke drugega od-
stavka 47. člena tega zakona prej, kot je to določeno v petem 
odstavku 47. člena tega zakona;«.

Za novo 29. točko se dodata novi 30. in 31. točka, ki 
se glasita:

»30. če družba za upravljanje države članice, ki ima od-
prto podružnico v Republiki Sloveniji, o svojem poslovanju 
preko te podružnice Agenciji ne poroča z vsebino, na način 
in v rokih, ki jih s predpisom predpiše Agencija (prvi in tretji 
odstavek 47.a člena);

31. če družba za upravljanje države članice, ki v Repu-
bliki Sloveniji neposredno opravlja svoje storitve, Agenciji ne 
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poroča o usklajenosti s pravili varnega in skrbnega poslo-
vanja in obvladovanja tveganj, splošnimi pogoji poslovanja, 
s predpisi, ki se nanašajo na razkrivanje, razpoložljivost in 
javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v in-
vesticijske sklade, s predpisi o varstvu potrošnikov oziroma 
vlagateljev ter drugimi predpisi iz 7. člena tega zakona, ki 
sicer veljajo za družbe za upravljanje s sedežem v Republiki 
Sloveniji in katerih namen je zaščita vlagateljev in sicer z vse-
bino, na način in v rokih, ki jih s predpisom predpiše Agencija 
(drugi in tretji odstavek 47.a člena);«.

Dosedanje 19. do 43. točka postanejo nove 32. do 56. 
točka.

Za dosedanjo 44. točko, ki postane nova 57. točka, se 
dodata novi 58. in 59. točka, ki se glasita:

»58. če ne izračunava celotnih stroškov poslovanja 
posameznega vzajemnega sklada ki ga upravlja, v skladu 
z metodologijo, ki jo predpiše Agencija (drugi odstavek 
125. člena);

59. če ne izračunava stopnje obrata naložb vzajemnega 
sklada v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija (četrti 
odstavek 125. člena);«.

Dosedanje 45. do 55. točka postanejo nove 60. do 70. 
točka.

Za dosedanjo 56. točko, ki postane nova 71. točka, se 
doda nova 72. točka, ki se glasi:

»72. če ne izračunava celotnih stroškov poslovanja 
posamezne investicijske družbe, ki jo upravlja, v skladu 
z metodologijo, ki jo predpiše Agencija (drugi odstavek 
179. člena);«.

Dosedanje 57. do 71. točka postanejo nove 73. do 86. 
točka.

V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nado-
mestita z besedo »globo«, število »1.000.000« se nadomesti 
s številom »30.000«, število »15.000.000« pa se nadomesti 
s številom »3.000.000«.

52. člen
V 228. členu se v prvem odstavku besedi, ki se glasita: 

»denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število 
»500.000« se nadomesti s številom »100.000«, število 
»50.000.000« pa se nadomesti s številom »30.000.000«.

4., 5. in 6. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»4. če Agencije in pristojni nadzorni organ države čla-

nice iz četrtega odstavka 42. člena tega zakona pisno ne 
obvesti o vsaki nameravani spremembi podatkov iz 2. točke 
drugega odstavka ali podatkov iz tretjega odstavka 42. člena 
tega zakona najmanj en mesec pred nameravano spremem-
bo (dvanajsti odstavek 42. člena);

5. če prične poslovati v državi članici predno pristojni 
organ države članice prejme od Agencije obvestilo iz tretjega 
odstavka 43. člena tega zakona ter od družbe za upravljanje 
obvestilo iz četrtega odstavka 43. člena tega zakona (šesti 
odstavek 43. člena);

6. če družba za upravljanje države članice ne obvesti 
Agencije o nameri neposrednega oglaševanja, trženja oziro-
ma prodaje enot premoženja oziroma delnic posameznega 
investicijskega sklada ki ga upravlja ter neposrednega oprav-
ljanja drugih storitev v Republiki Sloveniji na način iz šestega 
odstavka 47. člena tega zakona;«.

Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. če pred nameravano spremembo načrtovanih sto-

ritev, ki jih bo opravljala, o tem pisno ne obvesti Agencije in 
pristojni organ države članice, v kateri namerava izvajati te 
storitve oziroma če ne ravna v skladu s pozivom pristojnega 
nadzornega organa iz devetega odstavka 43. člena tega 
zakona;«.

Dosedanje 7. do 26. točka postanejo nove 8. do 27. 
točka.

Dosedanja 27. točka se črta.
Dosedanje 28. do 42. točka postanejo nove 27. do 41. 

točka.

Dosedanja 43. točka se črta, dosedanja 44. točka pa 
postane nova 42. točka.

V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« na-
domestita z besedo »globo«, število »50.000« se nadomesti 
s številom »10.000«, število »2.500.000« pa se nadomesti z 
zneskom »1.000.000«.

53. člen
V 229. členu se v prvem odstavku besedi »denarno kaz-

nijo« nadomestita z besedo »globo«, število »10.000.000« se 
nadomesti s številom »300.000«, znesek »100.000.000« pa 
se nadomesti s številom »90.000.000«.

1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. če ne opravlja storitve vodenja računov in hrambe 

vrednostnih papirjev ter ne izpolnjuje drugih obveznosti iz 
drugega odstavka 53. člena;«.

2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če ne izpolnjuje obveznosti iz tretjega in četrtega 

odstavka 53. člena;«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. če ne loči premoženja investicijskega sklada od 

svojega premoženja in premoženja drugih investicijskih 
skladov, za katere opravlja skrbniške storitve, oziroma od 
drugega premoženja na način, določen v členih 61. do 63. 
tega zakona (60. člen);«.

V dosedanji 5. točki, ki postane nova 6. točka, se 
besedilo, ki se glasi: »z četrtim odstavkom« nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: »s petim odstavkom«, v dosedanji 6. 
točki, ki postane nova 8. točka pa se besedilo v oklepaju, ki 
se glasi: »osmi odstavek« nadomesti z besedilom, ki se glasi: 
»deveti odstavek«.

Dosedanja 7. točka, ki postane nova 9. točka, se spre-
meni tako, da se glasi:

»9. če skrbnik brez pisnega pogodbenega pooblastila 
prenese opravljanje posameznih skrbniških storitev na banko 
oziroma drugo finančno družbo oziroma prenese opravljanje 
skrbniških storitev na banko oziroma drugo finančno družbo, 
ki nima dovoljenja pristojnega organa za opravljanje teh sto-
ritev (prvi odstavek 61. a člena);«.

Za novo 9. točko se dodajo nove 10., 11. in 12. točka, 
ki se glasijo:

»10. če da pisno pooblastilo iz prvega odstavka 61.a 
člena tega zakona v nasprotju s pogoji iz drugega odstavka 
61.a člena tega zakona (drugi odstavek 61.a člena);

11. če enostransko ne odstopi od pogodbe iz prvega 
odstavka 61.a člena tega zakona v primeru, da niso več iz-
polnjeni pogoji iz drugega odstavka 61.a člena tega zakona 
(četrti odstavek 61.a člena);

12. če Agenciji ne poroča o kršitvah oziroma nepravil-
nostih iz prvega odstavka 56.a člena tega zakona oziroma 
ne poroča o navedenih kršitvah oziroma nepravilnostih z 
vsebino, na način in v rokih, določenih s predpisom Agencije 
(četrti in peti odstavek 56.a člena);«.

Dosedanja 8., 9. in 10. točka postanejo 13., 14. in 15. 
točka.

V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nado-
mestita z besedo »globo«, število »1.000.000« se nadomesti 
s številom »30.000«, število »15.000.000« pa se nadomesti 
s številom »3.000.000«.

54. člen
V 230. členu se v prvem odstavku besedi »denarno 

kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »500.000« 
se nadomesti s številom »100.000«, število »50.000.000« pa 
se nadomesti s številom »30.000.000«.

Za dosedanjo 4. točko se dodata novi 5. in 6. točka, ki 
se glasita:

»5. če ne vodi evidence ugotovljenih nepravilnosti in 
kršitev iz prvega odstavka 56.a člena tega zakona, v kateri 
za vsako ugotovljeno nepravilnost in kršitev vpisuje najmanj 
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podatke iz drugega odstavka 56.a člena tega zakona (drugi 
odstavek 56.a člena);

6. če ne hrani vse dokumente iz 4. točke drugega od-
stavka 56.a člena tega zakona po zaporedni evidenčni šte-
vilki ugotovljene kršitve oziroma nepravilnosti (tretji odstavek 
56.a člena);«.

Dosedanje 5. do 8. točka postanejo nove 7. do 10. 
točka.

V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« na-
domestita z besedo »globo«, število »500.000« se nadomesti 
s številom »10.000«, število »2.500.000« pa se nadomesti s 
številom »1.000.000«.

55. člen
V 231. členu se v prvem odstavku besedi »denarno 

kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »500.000« 
se nadomesti s številom »300.000«, število »50.000.000« pa 
se nadomesti s številom »90.000.000«.

V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« na-
domestita z besedo »globo«, število »1.500.000« pa se na-
domesti s številom »3.000.000«.

V tretjem odstavku se besedi »denarno kaznijo« na-
domestita z besedo »globo«, število »450.000« pa se na-
domesti s številom »900.000«.

56. člen
Za 231. členom se dodata 231.a in 231.b člen, ki se 

glasita:

»Višina glob

231.a člen
Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, lahko 

agencija izreče globo v katerikoli višini predpisanega raz-
pona.

Zastaranje

231.b člen
Postopek o prekršku za prekrške, ki jih določa ta zakon, 

ni dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek 
storjen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega 
za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim 
pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se 
postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more več 
začeti ali nadaljevati po preteku šestih let od dneva, ko je bil 
prekršek storjen.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Začetek uporabe posameznih določb zakona

57. člen
(1) Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni 

list RS, št. 7/03, v nadaljnjem besedilu: ZP-1) postopek o 
prekršku za prekrške, ki jih določa ta zakon, ni dopusten, 
če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. 
Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za 
postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim 
pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se 
postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more več 
začeti ali nadaljevati po preteku štirih let od dneva, ko je bil 
prekršek storjen.

(2) Določba 231.b člena se uporablja od 1. januarja 
2005 dalje.

(3) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka 
uporabe ZP-1 v postopku o prekršku izrekajo kot denarne 
kazni in sicer:

1. za prekrške, ki jih ZISDU – 1 opredeljuje kot hujše 
kršitve:

– družbi za upravljanje, skrbniku ter pravnim osebam za 
prekrške iz 231. člena se za prekrške izreče denarna kazen 
od 300.000 do 30.000.000 tolarjev,

– odgovornim osebam subjektov iz prejšnje alinee se 
izreče denarna kazen od 30.000 do 1.500.000 tolarjev,

– fizičnim osebam se za prekrške iz 231. člena izreče 
denarna kazen od 3.000 do 450.000 tolarjev,

2. za prekrške, ki jih ZISDU – 1 opredeljuje kot lažje 
kršitve:

– družbi za upravljanje in skrbniku se izreče denarna 
kazen od 100.000 do 10.000.000 tolarjev,

– odgovornim osebam subjektov iz prejšnje alineje se 
izreče denarna kazen od 10.000 do 500.000 tolarjev.

(4) Določba 231.a člena se uporablja od 1. januarja 
2005 dalje.

Uskladitev družb za upravljanje v zvezi s kvalificiranimi 
deleži v skrbniku

58. člen
Družba za upravljanje, ki je na dan uveljavitve tega za-

kona imetnica delnic oziroma poslovnega deleža v skrbniku, 
na podlagi katerega dosega ali presega kvalificiran delež v 
skrbniku ali na podlagi katerega izvaja pomemben vpliv na 
skrbnika, s katerim ima sklenjeno pogodbo o opravljanju 
skrbniških storitev, mora najkasneje v šestih mesecih po uve-
ljavitvi tega zakona odtujiti delnice oziroma poslovni delež v 
skrbniku tako, da se zaradi tega njen delež zmanjša pod 10% 
oziroma pod mejo, ki ji zagotavlja izvajanje pomembnega 
vpliva na skrbnika.

Nova tripartitna pogodba med družbo za upravljanje, 
skrbnikom in klirinško depotno družbo

59. člen
(1) Družba za upravljanje, skrbnik in klirinško depotna 

družba morajo najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega za-
kona skleniti novo pogodbo, na podlagi katere postane član 
klirinško depotne družbe skrbnik, in s katero se v skladu z 
zakonskimi določbami uredijo razmerja, pravice in obveznosti 
med družbo za upravljanje, skrbnikom investicijskega sklada 
in klirinško depotno družbo, zlasti v zvezi z odpiranjem raču-
na vrednostnih papirjev, če so bili ti izdani v nematerializirani 
obliki za posamezen investicijski sklad, v zvezi z vpogledom 
v stanje in promet z vrednostnimi papirji na tem računu, v 
zvezi z vnosom nalogov za razpolaganje z vrednostnimi pa-
pirji na računih investicijskih skladov in denarno poravnavo 
kupoprodaj vrednostnih papirjev za račun posameznega 
investicijskega sklada.

(2) Z dnem sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka 
tega člena preneha veljati pogodba, sklenjena med družbo 
za upravljanje, skrbnikom in klirinško depotno družbo, na 
podlagi katere je postala članica klirinško depotne družbe 
družba za upravljanje.

Uskladitev družb za upravljanje pri upravljanju premoženja 
dobro poučenih vlagateljev

60. člen
Družbe za upravljanje, ki na dan uveljavitve tega za-

kona že upravljajo premoženje dobro poučenih vlagateljev, 
morajo najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona, 
sprejeti notranji akt iz devetega odstavka 7.a člena.

Izdaja predpisov

61. člen
Predpise, za katere ta zakon določa, da jih predpiše 

Agencija, mora Agencija izdati najkasneje v 6 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.
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Uveljavitev zakona

62. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 412-01/92-4/29
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1197-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1859. Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne 
zaloge določenih kmetijskih proizvodov 
(ZPZDKP)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o popisu zalog in dajatvi 

na presežne zaloge določenih kmetijskih 
proizvodov (ZPZDKP)

Razglašam Zakon o popisu zalog in dajatvi na presež-
ne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP), ki ga 
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 
2004.

Št. 001-22-59/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O POPISU ZALOG IN DAJATVI NA PRESEŽNE 

ZALOGE DOLOČENIH KMETIJSKIH 
PROIZVODOV (ZPZDKP)

I. SPLOŠNO

1. člen
(1) S tem zakonom se določa način izvajanja Uredbe 

Evropske komisije 1972/2003 o prehodnih ukrepih, ki mo-
rajo biti sprejeti pri trgovanju s kmetijskimi proizvodi zaradi 
pridružitve Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, 
Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L 293 
z dne 11. 11. 2003 str. 6, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1972/2003) vključno z vsemi spremembami, ki uvaja obvez-
nost popisa zalog, obračunavanja in plačevanja dajatve na 
presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov v prostem 
prometu na dan 1. maja 2004.

(2) S tem zakonom se določa tudi način ugotavljanja 
zalog sladkorja in proizvodov iz sladkorja iz 4. člena Uredbe 
Evropske komisije 60/2004 o prehodnih ukrepih v sektorju 
sladkorja zaradi pridružitve Češke Republike, Estonije, Cipra, 
Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slova-
ške (UL L 9 z dne 15. 1. 2004 str. 8, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 60/2004) vključno z vsemi spremembami na dan 
1. maja 2004 zaradi izvajanja 6. člena te uredbe.

II. DAJATEV NA PRESEŽNE ZALOGE KMETIJSKIH 
PROIZVODOV

2. člen
(1) Od presežnih zalog tistih kmetijskih proizvodov v 

prostem prometu, ki so na dan 1. maja 2004 uvrščeni na 
seznam kmetijskih proizvodov iz petega odstavka 4. člena 
Uredbe 1972/2003, ki velja za Slovenijo, se pod pogoji in na 
način določen s tem zakonom plačuje dajatev.

(2) Šteje se, da je kmetijski proizvod v prostem prometu, 
če ima na dan 1. maja 2004 v skladu s carinskimi predpisi 
status skupnostnega blaga.

(3) Seznam kmetijskih proizvodov iz prvega odstavka 
tega člena je objavljen v prilogi 1 k temu zakonu in je njegov 
sestavni del. Vlada Republike Slovenije lahko spremeni sez-
nam iz priloge, če se pred 1. majem 2004 seznam iz Uredbe 
1972/2003, ki velja za Slovenijo, spremeni.

3. člen
(1) Zavezanec ali zavezanka (v nadaljnjem besedilu: 

zavezanec) po tem zakonu je pravna ali fizična oseba, ki je 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti, lastnik ali lastnica (v na-
daljnjem besedilu: lastnik) kmetijskih proizvodov iz 2. člena 
tega zakona.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavezanca ne 
šteje pravna ali fizična oseba, ki opravlja izključno kmetijsko 
dejavnost, če ni registrirana tudi za opravljanje trgovske ali 
druge dejavnosti, vendar le za kmetijske proizvode, ki so 
rezultat njene lastne kmetijske dejavnosti.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za zavezan-
ca ne šteje pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s trgovino 
na drobno, katere prodajna površina posamezne prodajalne 
ne presega 2500 m2.

4. člen
(1) Presežna zaloga kmetijskega proizvoda je zaloga 

kmetijskega proizvoda:
– ki na dan 1. maja 2004 za več kot 15% presega pov-

prečje zalog istega kmetijskega proizvoda, izračunanega iz 
stanja zalog na dan 1. maja 2003 in 1. maja 2002, in

– je posledica povečanja uvoznih količin ali pove-
čane domače proizvodnje v obdobju od 1. maja 2003 do 
1. maja 2004 glede na količino uvoženih oziroma proiz-
vedenih kmetijskih proizvodov v preteklih enakih časovnih 
obdobjih.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za presežno ne 
šteje zaloga kmetijskega proizvoda, za katero je mogoče 
predvidevati, da se bo lahko prodala ali v proizvodnji pre-
delala. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če količina zalog ne 
presega količine zalog istega proizvoda, ki jo je zavezanec 
prodal ali predelal povprečno v letih 2002 in 2003.

(3) Če zavezanec ugotovi, da je ob upoštevanju kriterija 
iz 1. točke prvega odstavka tega člena zaloga presežna, ker 
so bile zaloge 1. maja 2002 in 1. maja 2003 v primerjavi s 
prejšnjimi leti nižje, sme pri izračunu presežne zaloge na-
mesto povprečja stanja zalog na dan 1. maja 2002 in 1. maja 
2003 upoštevati povprečje zalog na dan 1. maja v zadnjih 
petih letih.

(4) Če je presežna zaloga na dan 1. maja 2004, ugo-
tovljena v skladu s tem členom, posledica povečanih zalog 
za potrebe predelave in prodaje določenih kmetijskih proiz-
vodov, se odstotek iz 1. točke prvega odstavka tega člena 
poveča glede na razmerje med povprečno predelavo in pro-
dajo v prvih štirih mesecih v letih 2002 in 2003 ter predelavo 
in prodajo v prvih štirih mesecih v letu 2004.

(5) Zavezanec pri ugotavljanju presežnih zalog v skladu 
s tem členom upošteva tudi vpliv organizacijskih in investicij-
skih sprememb ter povprečen trend rasti podjetja v letih, za 
katera ugotavlja zaloge.

(6) V okvir presežnih zalog kmetijskih proizvodov iz 
prvega odstavka tega člena ne sodijo:



Stran 5156 / Št. 42 / 23. 4. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 23. 4. 2004 / Stran 5157

1. zaloge, ki so posledica višje sile,
2. zaloge, ki predstavljajo javne intervencijske zaloge 

ter
3. državne blagovne rezerve.

5. člen
(1) Zavezanec iz 3. člena tega zakona mora ugotoviti 

stanje zalog kmetijskih proizvodov iz 2. člena tega zakona na 
dan 30. aprila 2004 in o popisu zalog sestaviti zapisnik.

(2) Najpozneje do 31. maja 2004 mora zavezanec, ki 
ob popisu ugotovi presežne zaloge, organu, pristojnemu za 
carinski nadzor, predložiti obračun dajatve za presežne zalo-
ge. Zapisnik iz prejšnjega odstavka je priloga obračuna.

(3) Zavezanec mora predložiti zapisnik iz prvega od-
stavka tega člena organu, pristojnemu za carinski nadzor, 
najkasneje do 31. maja 2004 ne glede na to, ali mora obra-
čunati dajatev ali ne. Če se pri ugotavljanju presežnih zalog 
zavezanec sklicuje na okoliščine iz drugega do šestega 
odstavka 4. člena tega zakona, mora zavezanec zapisniku 
priložiti dokazila o teh okoliščinah.

(4) Zapisnik in obračun se sestavita na obrazcih, ki ju 
izda minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, 
pristojnim za kmetijstvo.

6. člen
Dajatev na presežne zaloge kmetijskih proizvodov se 

obračuna v višini, ki je enaka višini nepreferencialnih uvoznih 
dajatev za enakovrstne proizvode, veljavnih na dan 1. maja 
2004, v odstotku od vrednosti oziroma v absolutnem znesku 
na enoto proizvoda.

7. člen
(1) Če se v skladu s prejšnjim členom dajatev obraču-

na v odstotku od vrednosti, je osnova za obračun in plačilo 
dajatve knjigovodska vrednost presežne zaloge kmetijskih 
proizvodov na dan 1. maja 2004.

(2) Če je dajatev iz prejšnjega člena določena v absolut-
nem znesku na enoto proizvoda, je osnova za obračun koli-
čina presežne zaloge kmetijskih proizvodov na dan 1. maja 
2004. Če zavezanec zalog ne vodi v enakih merskih enotah, 
kot so določene za obračun carinskih dajatev po carinskih 
predpisih, zavezanec določi osnovo za obračun z uporabo 
ustreznih faktorjev za preračun po carinskih predpisih.

8. člen
Zavezanec iz 3. člena tega zakona mora plačati obra-

čunano dajatev najpozneje do 30. junija 2004.

III. POSEBNA UREDITEV ZA ZALOGE SLADKORJA

9. člen
Popis zalog zaradi izvajanja Uredbe 60/2004 se nanaša 

na zaloge naslednjih vrst sladkorja in proizvodov iz sladkorja 
(v nadaljevanju: sladkor):

– pesni sladkor in trstni sladkor v trdni obliki, uvrščena 
v tarifno oznako kombinirane nomenklature (v nadaljevanju: 
KN oznaka) 1701;

– sladkorni sirup uvrščen v KN oznake 1702 60 95, 
1702 90 99 in 2106 90 59;

– insulinski sirup uvrščen v KN oznaki 1702 60 80 in 
1702 90 80;

– izoglukoza, ki pomeni proizvode uvrščene v KN 
oznake 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 in 
2106 90 30;

– predelani proizvodi, ki pomenijo proizvode, ki vsebu-
jejo več kot 10% sladkorja ali sladkorju enakovrednih vsebin 
in so nastali s predelavo kmetijskih proizvodov ter

– fruktoza, ki pomeni kemično čisto fruktozo uvrščeno v 
KN oznako 1702 50 00.

10. člen
(1) Zavezanec za popis zalog sladkorja je pravna ali 

fizična oseba, ki je v zvezi z opravljanjem dejavnosti, lastnik 
sladkorja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavezanca ne 
šteje pravna ali fizična oseba, ki opravlja izključno kmetijsko 
dejavnost, če ni registrirana tudi za opravljanje trgovske ali 
druge dejavnosti.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se kot zaveza-
nec ne šteje pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja izključno 
s trgovino na drobno, če prodajna površina posamezne pro-
dajalne ne presega 2.500 m2 in če ima na zalogi le predelane 
proizvode iz pete alinee prvega odstavka 9. člena tega za-
kona. Kot zavezanec se tudi ne šteje pravna ali fizična oseba, 
ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo kot glavno dejavnostjo 
in ima sladkor iz 9. člena tega zakona na zalogi izključno v 
zvezi s to dejavnostjo.

(4) Zaloge sladkorja v okviru državnih blagovnih rezerv 
niso predmet popisa po tem zakonu.

11. člen
Zavezanec iz 10. člena mora ugotoviti stanje zalog slad-

korja na dan 30. aprila 2004 in o popisu sestaviti zapisnik. 
Zapisnik sestavi na obrazcu, ki ga izda minister, pristojen za 
finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo. 
Zapisnik mora predložiti organu, pristojnemu za carinski nad-
zor, najkasneje do 31. maja 2004.

12. člen
(1) Če Evropska komisija v skladu z Uredbo 60/2004 

ugotovi v Sloveniji presežne zaloge sladkorja in zavezanec 
iz 10. člena tega zakona do 30. aprila 2005 ne umakne svojih 
presežnih zalog s trga na način določen z Uredbo 60/2004, 
mora plačati dajatev na presežne zaloge sladkorja, ki jo od-
meri organ, pristojen za carinski nadzor.

(2) Dajatev iz prejšnjega odstavka se odmeri zave-
zancu iz 10. člena tega zakona glede na količine njegovih 
presežnih zalog v skupnih presežnih zalogah vsake vrste 
sladkorja posebej in sicer v višini najvišjih uvoznih dajatev, ki 
za ta proizvod velja v obdobju od 1. maja 2004 do 30. aprila 
2005, povišani za znesek tolarske protivrednosti 1,21 evra za 
100 kilogramov belega sladkorja ali ekvivalenta suhe snovi.

IV. SKUPNE DOLOČBE

13. člen
Dajatve po tem zakonu so prihodek proračuna Repu-

blike Slovenije.

14. člen
Za preračun vseh zneskov, ki so izraženi v tuji valuti se 

uporabi srednji tečaj Banke Slovenije, ki velja na dan 1. maj 
2004.

15. člen
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega zakona, predvsem 

pa za nadzor nad pravilnostjo obračuna in plačila dajatve iz 
6. in 12. člena tega zakona, je pristojen organ, pristojen za 
carinski nadzor.

(2) Organ, pristojen za carinski nadzor, izvaja nadzor 
v skladu s prejšnjim odstavkom v skladu s tem zakonom, 
zakonom, ki ureja davčni postopek in zakonom, ki ureja 
inšpekcijski nadzor.

16. člen
(1) Pristojna strokovna in interesna združenja morajo do 

15. maja 2004 organu, pristojnemu za carinski nadzor, po-
sredovati izpis iz evidenc, ki vsebujejo podatke o članih zdru-
ženja, ki se ukvarjajo s kmetijsko, industrijsko predelovalno 
ali trgovsko dejavnostjo in pri tem nabavljajo, skladiščijo ali 
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predelujejo proizvode iz drugega odstavka 1. člena oziroma 
iz 2. člena tega zakona.

(2) Pri izvajanju nalog iz tega zakona sme pooblaščena 
uradna oseba organu, pristojnemu za carinski nadzor, pre-
gledovati podatke iz evidenc strokovnih in interesnih združenj 
iz prejšnjega odstavka ter zahtevati izpis iz evidenc državnih 
organov.

17. člen
Glede vseh vprašanj, ki niso urejena s tem zakonom, se 

uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.

18. člen
(1) Z globo od 500.000 do 5,000.000 tolarjev se za pre-

kršek kaznuje zavezanec, ki ravna v nasprotju s 5. členom 
ali v nasprotju z 11. členom tega zakona.

(2) Z globo od 50.000 do 500.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje tudi odgovorna oseba zavezanca, ki stori dejanje 
iz prejšnjega odstavka.

(3) Postopek zaradi prekrška po tem zakonu vodi pri-
stojen carinski urad.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, 

št. 7/03) se globe, določene s tem zakonom v postopku o 
prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene 
z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 
– popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, 
št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 
73/98, 31/2000, 24/01 in 110/02 – ZDT-B).

20. člen
Minister, pristojen za finance, v sodelovanju z mini-

strom, pristojnim za kmetijstvo, izda podrobnejše predpise za 
izvajanje tega zakona, predvsem obrazce zapisnikov in ob-
računa dajatve ter podrobnejše predpise glede ugotavljanja 
presežnih zalog kmetijskih proizvodov in sladkorja ter glede 
umika presežnih zalog sladkorja s trga, odmere morebitne 
dajatve na presežne zaloge sladkorja v skladu z 12. členom 
tega zakona ter glede določitve kriterijev za izvajanje 15. čle-
na tega zakona.

21. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 
2004.

Št. 322-01/04-10/1
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1206-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1860. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o reviziji postopkov javnega naročanja 
(ZRPJN-B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja (ZRPJN-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-B), ki ga 
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 
2004.

Št. 001-22-60/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA 
NAROČANJA (ZRPJN-B)

1. člen
V Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Urad-

ni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) se prvi 
odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Predsednika in člane državne revizijske komisije 
imenuje in razrešuje državni zbor na predlog komisije, pristoj-
ne za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi razpis 
za možne kandidate za predsednika in člane najmanj šest 
mesecev pred iztekom mandata ali najkasneje v 15 dneh 
po predčasni razrešitvi. Pri objavi razpisa in imenovanju je 
treba upoštevati, da morajo predsednik in člani izpolnjevati 
naslednje splošne pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada 
slovenski jezik,

– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 
zmožnost,

– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja 

na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju 

javnih naročil.
Predsednik in dva člana morajo imeti univerzitetno iz-

obrazbo pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit, 
ostala člana pa univerzitetno izobrazbo ekonomske oziroma 
tehniške smeri.«.

V tretjem odstavku se doda stavek, ki se glasi:

»V primeru predčasne razrešitve, se novi predsednik in 
član imenuje za preostanek petletnega mandata.«.

2. člen
Naslov in besedilo 10. člena se spremenita tako, da se 

glasita:

»Vlaganje revizijskih zahtevkov za oceno meril 
in omejitvenih postopkov

10. člen
(1) Zahtevek za revizijo je mogoče vložiti tudi zoper 

merila za ocenjevanje ponudb oziroma zoper omejitve za 
sodelovanje v postopkih oddaje javnih naročil.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka državna revizijska 
komisija presoja zahtevek za revizijo s stališča usklajenosti 
s predpisi, ki urejajo postopek oddaje javnih naročil ali uskla-
jenosti z drugimi predpisi.«.
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3. člen
V 11. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Naročnik posreduje predlog iz prejšnjega odstavka 

hkrati tudi vlagatelju zahtevka za revizijo, ki sme o njem po-
sredovati Državni revizijski komisiji in naročniku svoje mnenje 
v treh dneh od njegovega prejema. Mnenje mora vlagatelj 
zahtevka za revizijo obrazložiti.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od-
stavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »dru-
gega«.

4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 16. člena se črta pika 

in doda naslednje besedilo »in jo posredovati v pisni obliki 
vlagatelju zahtevka za revizijo.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Mandat člana Državne revizijske komisije, ki je bil ime-

novan na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, 
št. 110/02) poteče hkrati s potekom mandata predsednika in 
članov prve Državne revizijske komisije, ki bo imenovana na 
podlagi določil tega zakona.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 450-02/99-10/23
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1179-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1861. Sklep o imenovanju ministrov

Na podlagi 112. člena Ustave Republike Slovenije ter 
112. in 232. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne 20. aprila 2004 sprejel

S K L E P
o imenovanju ministrov

Za ministre se imenujejo:
dr. Matej Lahovnik, za ministra za gospodarstvo,
mag. Milan Martin Cvikl, za ministra brez resorja, za-

dolženega za evropske zadeve,
dr. Milan Pogačnik, za ministra za kmetijstvo, gozdar-

stvo in prehrano,
dr. Marko Pavliha, za ministra za promet,
Zdenka Cerar, za ministrico za pravosodje.

Št. 020-05/89-2/144, 146
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1247-III, 1255-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1862. Sklep o imenovanju predsednika, namestnice 
predsednika in treh članov Komisije za 
preprečevanje korupcije

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o pre-
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 20. aprila 2004 sprejel

S K L E P
o imenovanju predsednika, namestnice 

predsednika in treh članov Komisije 
za preprečevanje korupcije

V Komisijo za preprečevanje korupcije se za dobo še-
stih let imenujejo:

Na predlog predsednika Republike Slovenije:
za predsednika: Drago Kos
za namestnico predsednika: Nadja Žnidarčič Ferrari
Na predlog Sodnega sveta Republike Slovenije:
za člana: .....…………………………….
Na predlog Mandatno-volilne komisije Državnega zbora 

Republike Slovenije:
za članico: Barbara Lavtar
Na predlog Vlade Republike Slovenije:
za člana: mag. Marko Hvala

Št. 212-05/04-33/3
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1257-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1863. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000 – ZS-C, 
26/01–PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 20. aprila 2004 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vanja Verdel Kokol, na sodniško mesto okrajne sodnice 

na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1256-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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1864. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000 – ZS-C, 
26/01-PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 20. aprila 2004 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjanca Černač, na sodniško mesto okrožne sodnice 

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 714-01/89-1/88
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1256-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1865. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000 – ZS-C, 
26/01-PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 20. aprila 2004 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Daja Bah Koren, na sodniško mesto okrožne sodnice 

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 714-01/89-1/88
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1256-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1866. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika 
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi 12. člena Zakona o delovnih in socialnih so-
diščih (Uradni list RS, št. 19/94, 20/98 – ZST-G, 42/02 – ZDR 
in 63/03 – odločba US) ter 112. in 201. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne 20. aprila 2004 sprejel

S K L E P
o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega 

in socialnega sodišča v Ljubljani

Razreši se:
iz vrst delodajalcev:
dr. Iztok Purič, funkcije sodnika porotnika Delovnega in 

socialnega sodišča v Ljubljani.

Št. 700-04/90-13/4
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1258-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1867. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika 
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi 12. člena Zakona o delovnih in socialnih so-
diščih (Uradni list RS, št. 19/94, 20/98 – ZST-G, 42/02 – ZDR 
in 63/03 – odločba US) ter 112. in 201. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne 20. aprila 2004 sprejel

S K L E P
o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in 

socialnega sodišča v Ljubljani

Razreši se:
iz vrst delodajalcev:
Franc Prodnik, funkcije sodnika porotnika Delovnega in 

socialnega sodišča v Ljubljani.

Št. 700-04/90-13/4
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1258-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1868. Sklep o razrešitvi sodnice porotnice 
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi 12. člena Zakona o delovnih in socialnih so-
diščih (Uradni list RS, št. 19/94, 20/98 – ZST-G, 42/02 – ZDR 
in 63/03 – odločba US) ter 112. in 201. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne 20. aprila 2004 sprejel

S K L E P
o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega in 

socialnega sodišča v Ljubljani

Razreši se:
iz vrst delodajalcev:
Marija Vrhovnik, funkcije sodnice porotnice Delovnega 

in socialnega sodišča v Ljubljani.

Št. 700-04/90-13/4
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1258-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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1869. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije 
predsednika Računskega sodišča

Državni zbor Republike Slovenije se je na podlagi še-
stega odstavka v zvezi s 1. točko prvega odstavka 10. člena 
Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) 
in 201. členom Poslovnika državnega zbora na seji dne 
20. aprila 2004 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je pred-

sednik Računskega sodišča dr. Vojko Antončič, ki to funkcijo 
opravlja na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o 
računskem sodišču, dne 29. marca 2004 podal izjavo, da 
želi, da mu funkcija preneha, zato v skladu s 1. točko prvega 
odstavka 10. člena Zakona o računskem sodišču izjavlja, 
da odstopa. Na tej podlagi mu v skladu s šestim odstavkom 
10. člena Zakona o računskem sodišču in 201. členom Po-
slovnika državnega zbora z dnem 20. april 2004 preneha 
funkcija predsednika Računskega sodišča.

Št. 700-04/99-18/10
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EPA 1259-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
1870. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi 

dodatnega varstvenega certifikata za zdravila

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 
23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 
52/02 – ZDU-1) in tretjega odstavka 22. člena Zakona o indu-
strijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi 

dodatnega varstvenega certifikata za zdravila

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se določajo postopki za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o uvedbi 
dodatnega varstvenega certifikata za zdravila (UL L št. 
182/1992) (v nadaljnjem besedilu: uredba Sveta) v Repu-
bliki Sloveniji.

(2) Pri postopkih za izdajo dodatnega varstvenega 
certifikata za zdravila (v nadaljnjem besedilu: certifikat) se 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o industrijski lastnini 
(Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo, v nadaljnjem 
besedilu: zakon), če ni z uredbo Sveta drugače določeno.

2. člen
(prijava za certifikat)

Prijava za izdajo certifikata (v nadaljnjem besedilu: pri-
java) se vloži pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno 
lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad). Kot datum vložitve 
prijave se šteje datum, ko je urad prijavo prejel.

3. člen
(vsebina prijave za certifikat)

Prijava mora poleg sestavin, določenih v 8. členu ured-
be Sveta, vsebovati še naziv proizvoda, za katerega se za-
hteva izdaja certifikata.

4. člen
(pristojbine)

(1) Za vložitev prijave in vzdrževanje veljavnosti certifi-
kata se plačujejo pristojbine v naslednji višini:

prijavna pristojbina 100.000 tolarjev
pristojbine za vzdrževanje:
1. leto 400.000 tolarjev
2. leto 500.000 tolarjev
3. leto 600.000 tolarjev
4. leto 700.000 tolarjev
5. leto 800.000 tolarjev
(2) Pristojbine iz tega člena se plačujejo na račun št. 

01100-1000307004 pri Upravi Republike Slovenije za javna 
plačila v Ljubljani ali na blagajni urada.

(3) Če se pristojbina plača na račun iz prejšnjega od-
stavka, se kot datum plačila šteje datum, ko je celotni znesek 
pristojbine knjižen na ta račun.

(4) Pri plačilih pristojbin se smiselno uporabljajo določbe 
109. in 110. člena zakona.

5. člen
(odločanje)

(1) Če prijava in proizvod, na katerega se nanaša, izpol-
njujeta pogoje iz te uredbe in iz uredbe Sveta, urad certifikat 
podeli.

(2) Urad ob upoštevanju 3. člena uredbe Sveta zavrne 
prijavo, če prijava ali proizvod, na katerega se nanaša, ne 
izpolnjuje pogojev iz te uredbe in uredbe Sveta.

(3) Če prijava ne izpolnjuje pogojev iz 8. člena uredbe 
Sveta in 4. člena te uredbe, urad pozove prijavitelja, da v 
roku treh mesecev odpravi nepravilnost ali poravna prijavno 
pristojbino. Prijavitelj lahko pred iztekom tega roka zahteva 
njegovo podaljšanje za največ tri mesece.

(4) Če nepravilnost ni odpravljena ali prijavna pristojbina 
ni poravnana v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je 
prijava umaknjena.

6. člen
(objava)

(1) Urad objavlja v svojem uradnem glasilu podatke o 
vložitvi, zavrnitvi in umiku prijave ter o podelitvi, ugotovitvi 
ničnosti in prenehanju veljavnosti certifikata.

(2) Urad objavi o vloženih in zavrnjenih prijavah na-
slednje podatke:

(a) številko prijave;
(b) ime in naslov prijavitelja;
(c) naziv proizvoda;
(d) številko osnovnega patenta;
(e) naziv izuma;
(f) številko in datum dovoljenja za promet z zdravilom in 

proizvod, opredeljen v tem dovoljenju.
(3) Urad objavi o podeljenih certifikatih naslednje po-

datke:
(a) številko prijave;
(b) ime in naslov imetnika certifikata;
(c) naziv proizvoda;
(d) številko osnovnega patenta;
(e) naziv izuma;
(f) številko in datum dovoljenja za promet z zdravilom in 

proizvod, opredeljen v tem dovoljenju;
(g) v primerih, ko je to potrebno, številko in datum prve-

ga dovoljenja za promet z zdravilom v Evropski uniji;
(h) trajanje certifikata.
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7. člen
(obravnava že vloženih prijav)

Obravnava prijav, vloženih pred uveljavitvijo te uredbe, 
se nadaljuje po določbah te uredbe.

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

dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (Uradni list RS, 
št. 62/03).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.

Št. 391-09/2003-3
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0019

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1871. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o 
uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za 
fitofarmacevtska sredstva

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 
23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 
52/02 – ZDU-1) in tretjega odstavka 22. člena Zakona o indu-
strijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi 

dodatnega varstvenega certifikata 
za fitofarmacevtska sredstva

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se določajo postopki za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi do-
datnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva 
(UL L št. 198/1996) (v nadaljnjem besedilu: uredba Sveta) v 
Republiki Sloveniji.

(2) Pri postopkih za izdajo dodatnega varstvenega cer-
tifikata za fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: 
certifikat) se smiselno uporabljajo določbe Zakona o industrij-
ski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo, v 
nadaljnjem besedilu: zakon), če ni z uredbo Sveta drugače 
določeno.

2. člen
(prijava za certifikat)

Prijava za izdajo certifikata (v nadaljnjem besedilu: pri-
java) se vloži pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno 
lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad). Kot datum vložitve 
prijave se šteje datum, ko je urad prijavo prejel.

3. člen
(vsebina prijave za certifikat)

Prijava mora poleg sestavin, določenih v 8. členu 
uredbe Sveta, vsebovati še naziv sredstva, za katerega se 
zahteva izdaja certifikata.

4. člen
(pristojbine)

(1) Za vložitev prijave in vzdrževanje veljavnosti certifi-
kata se plačujejo pristojbine v naslednji višini:

prijavna pristojbina 100.000 tolarjev
pristojbine za vzdrževanje:
1. leto 400.000 tolarjev
2. leto 500.000 tolarjev
3. leto 600.000 tolarjev
4. leto 700.000 tolarjev
5. leto 800.000 tolarjev
(2) Pristojbine iz tega člena se plačujejo na račun št. 

01100-1000307004 pri Upravi Republike Slovenije za javna 
plačila v Ljubljani ali na blagajni urada.

(3) Če se pristojbina plača na račun iz prejšnjega od-
stavka, se kot datum plačila šteje datum, ko je celotni znesek 
pristojbine knjižen na ta račun.

(4) Pri plačilih pristojbin se smiselno uporabljajo določbe 
109. in 110. člena zakona.

5. člen
(odločanje)

(1) Če prijava in sredstvo, na katerega se nanaša, izpol-
njujeta pogoje iz te uredbe in iz uredbe Sveta, urad certifikat 
podeli.

(2) Urad ob upoštevanju 3. člena uredbe Sveta zavrne 
prijavo, če prijava ali sredstvo, na katerega se nanaša, ne 
izpolnjuje pogojev iz te uredbe in uredbe Sveta.

(3) Če prijava ne izpolnjuje pogojev iz 8. člena uredbe 
Sveta in 4. člena te uredbe, urad pozove prijavitelja, da v 
roku treh mesecev odpravi nepravilnost ali poravna prijavno 
pristojbino. Prijavitelj lahko pred iztekom tega roka zahteva 
njegovo podaljšanje za največ tri mesece.

(4) Če nepravilnost ni odpravljena ali prijavna pristojbina 
ni poravnana v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je 
prijava umaknjena.

6. člen
(objava)

(1) Urad objavlja v svojem uradnem glasilu podatke o 
vložitvi, zavrnitvi in umiku prijave ter o podelitvi, ugotovitvi 
ničnosti in prenehanju veljavnosti certifikata.

(2) Urad objavi o vloženih in zavrnjenih prijavah na-
slednje podatke:

(a) številko prijave;
(b) ime in naslov prijavitelja;
(c) naziv sredstva;
(d) številko osnovnega patenta;
(e) naziv izuma;
(f) številko in datum registracije sredstva za promet kot 

fitofarmacevtskega sredstva in navedbo sredstva, opredelje-
nega v tej registraciji;

(3) Urad objavi o podeljenih certifikatih naslednje po-
datke:

(a) številko prijave;
(b) ime in naslov imetnika certifikata;
(c) naziv sredstva;
(d) številko osnovnega patenta;
(e) naziv izuma;
(f) številko in datum registracije sredstva za promet kot 

fitofarmacevtskega sredstva in navedbo sredstva, opredelje-
nega v tej registraciji;

(g) v primerih, ko je to potrebno, številko in datum prve 
registracije za promet sredstva v Evropski uniji kot fitofarma-
cevtskega sredstva;

(h) trajanje certifikata.
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7. člen
(obravnava že vloženih prijav)

Obravnava prijav, vloženih pred uveljavitvijo te uredbe, 
se nadaljuje po določbah te uredbe.

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

dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sred-
stva (Uradni list RS, št. 62/03).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.

Št. 391-09/2003-4
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0020

Vlada Republike Slovenije
      

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1872. Uredba o standardih o stopnji potrebnega 
znanja slovenskega jezika za orientacijska 
delovna mesta na področju zdravstva

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o oprav-
ljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za držav-
ljane drugih držav članic Evropske unije (Uradni list RS, št. 
86/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o standardih o stopnji potrebnega znanja 

slovenskega jezika za orientacijska delovna 
mesta na področju zdravstva

1. člen
Ta uredba določa standarde o stopnji potrebnega zna-

nja slovenskega jezika za orientacijska delovna mesta na 
področju zdravstva za zdravstvene delavce in zdravstvene 
sodelavce, državljane drugih držav članic Evropske unije, za 
opravljanje njihovega poklica v Republiki Sloveniji.

Orientacijska delovna mesta in nazivi se določijo s 
kolektivno pogodbo za javni sektor, za določanje stopnje 
znanja slovenskega jezika pa se uporablja plačna skupina 
E s podskupinami E1, E2, E3 in E4, kakor so določene v 
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03 in 126/03).

2. člen
Delodajalec pri določanju stopnje znanja slovenskega 

jezika za posamezno delovno mesto v svojih aktih upošte-
va:

– zahtevnost delovnega mesta,
– pomembnost in pogostnost stikov z uporabnikom 

zdravstvenih storitev,
– način dela.
Pri določanju stopnje znanja slovenskega jezika za 

posamezno delovno mesto delodajalec upošteva zlasti po-
membnost in pogostnost stikov z uporabnikom zdravstvenih 
storitev tako, da osnovno stopnjo znanja slovenskega jezika 
določi za delovna mesta, pri katerih so stiki z uporabnikom 
zdravstvenih storitev strokovno nepomembni za obravnavo in 
zdravljenje ter jih je malo, visoko stopnjo znanja slovenskega 
jezika pa za delovna mesta, pri katerih gre za pogostne in 

strokovno zelo pomembne stike z uporabnikom zdravstvenih 
storitev.

3. člen
Delovna mesta se glede na zahtevnost razvrščajo na:
– zahtevna in zahtevnejša,
– zelo zahtevna,
– visoko zahtevna,
– najzahtevnejša.
Glede na pomembnost in pogostnost stikov z uporab-

nikom zdravstvenih storitev se delovna mesta razvrščajo na 
naslednji način:

– malo stikov, strokovno nepomembni stiki,
– pogostni, vendar strokovno manj pomembni stiki,
– vsakodnevni in strokovno zelo pomembni stiki.
Pri načinu dela se upošteva predvsem sodelovanje z 

drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci ter 
s tem možnosti za razjasnitev morebitnih nesporazumov v 
zvezi z obravnavo in zdravljenjem.

4. člen
Stopnje znanja slovenskega jezika, ki so uradno pri-

znane, so osnovna, srednja in visoka.
Osnovna stopnja znanja slovenskega jezika pomeni 

preprosto tekoče govorno in pisno sporazumevanje, to je ra-
zumevanje in tvorjenje manj zahtevnih specializiranih besedil 
v predvidljivih govornih položajih ob vsakdanjih temah, govor-
no in pisno izražanje je preprosto, vendar dovolj ustrezno in 
pravilno, tako da sporazumevanje večinoma ni moteno.

Srednja stopnja znanja slovenskega jezika pomeni te-
koče govorno in pisno sporazumevanje, to je razumevanje 
in tvorjenje različnih specializiranih besedil, poleg vsakdanjih 
tudi aktualnih družbenih in takih, ki se navezujejo na poklicno 
področje, napake ne otežujejo sporazumevanja.

Visoka stopnja znanja slovenskega jezika pomeni te-
koče govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih, 
zlasti razumevanje in tvorjenje specializiranih strokovnih in 
znanstvenih besedil; do nesporazumov ne prihaja.

5. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.

Št. 008-04/2003-1
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2003-2711-0018

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1873. Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem 
usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje 
in odločanje v prekrškovnem postopku

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o pre-
krških (Uradni list RS, št. 7/03) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju 
in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta uredba določa program strokovnega usposablja-

nja in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v postopku 
za prekrške pred prekrškovnim organom (v nadaljnjem bese-
dilu: prekrškovni postopek), ki ga mora glede na predpisano 
stopnjo izobrazbe opraviti uradna oseba, zaposlena pri prekr-
škovnem organu, za pridobitev pooblastila za izvajanje nalog 
po zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).

(2) Ta uredba določa tudi pogoje za izbor izvajalcev stro-
kovnega usposabljanja, sestavo in oblikovanje komisij za pre-
izkus znanja, postopek prijave k strokovnemu usposabljanju in 
preizkusu znanja, izdajanje potrdil o strokovnem usposabljanju 
in preizkusu znanja, plačilo komisij za preizkus znanja in ureja 
druga vprašanja, pomembna za izvedbo strokovnega uspo-
sabljanja in preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka.

2. člen
(1) Pooblastilo za vodenje prekrškovnega postopka 

pred izdajo odločbe o prekršku in za izdajo plačilnega naloga 
ali pooblastilo za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo 
odločbe o prekršku se lahko da uradni osebi, ki je zaposlena 
pri prekrškovnemu organu ali ki nadzoruje izvrševanje pred-
pisov, s katerimi so določeni prekrški, na podlagi javnega 
pooblastila v skladu z zakonom (v nadaljnjem besedilu: po-
oblaščena oseba), in ima ustrezno stopnjo izobrazbe, pred-
pisano z zakonom o prekrških ter opravljen preizkus znanja 
v skladu s to uredbo.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki še ni opravila preiz-
kusa znanja v skladu s to uredbo, izpolnjuje pa druge pogoje 
za pooblaščeno uradno osebo prekrškovnega organa v skla-
du z zakonom o prekrških in to uredbo, opravlja preizkus zna-
nja iz te uredbe kot kandidat za pooblaščeno uradno osebo 
prekrškovnega organa (v nadaljnjem besedilu: kandidat).

II. VRSTA IZOBRAZBE

3. člen
(1) Prekrškovni postopek pred izdajo odločbe o pre-

kršku lahko vodi in plačilni nalog izda pooblaščena oseba, 
ki ima najmanj peto stopnjo izobrazbe (srednja splošna ali 
srednja strokovna izobrazba), ki je predpisana za nadzorstvo 
nad izvrševanjem predpisov na področju, ki ga nadzoruje.

(2) Prekrškovni postopek lahko vodi in izda odločbo o 
prekršku pooblaščena oseba, ki ima najmanj sedmo stopnjo 
izobrazbe (univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba), ki 
je predpisana za izvrševanje predpisov na področju, ki ga 
nadzoruje.

III. STROKOVNO USPOSABLJANJE

4. člen
(1) Preden kandidat pristopi k opravljanju preizkusa 

znanja iz te uredbe, mora opraviti strokovno usposabljanje za 
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (v nadaljnjem 
besedilu: strokovno usposabljanje), s katerim se zagotovi pri-
dobivanje znanj o materialnopravnih določbah in o postopku 
po zakonu o prekrških.

(2) Program strokovnega usposabljanja je sestavni del 
te uredbe in je objavljen skupaj z njo (priloga 1).

(3) Ministrstvo za pravosodje skrbi za sprotno poso-
dabljanje programa iz prejšnjega odstavka.

5. člen
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat 

zaposlen, prijavi kandidata k strokovnemu usposabljanju s 
prijavo, ki jo vloži pri organizacijski enoti ministrstva za upra-
vo, pristojni za organizacijo strokovnih izpitov.

(2) Prijava k strokovnemu usposabljanju se vloži na 
obrazcu, ki ga določi vodja organizacijske enote ministrstva, 
pristojnega za upravo, ki je pristojna za izvedbo strokovnega 
usposabljanja, in mora vsebovati:

– naziv in naslov organa, pri katerem je kandidat za-
poslen,

– osebno ime kandidata,
– naslov stalnega in začasnega bivališča kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– upravno področje, na katerem bo kandidat izvajal 

pooblastila kot pooblaščena uradna oseba prekrškovnega 
organa.

(3) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pristoj-
na za organizacijo strokovnih izpitov, razporedi kandidata na 
strokovno usposabljanje in obvesti kandidata o času in kraju 
strokovnega usposabljanja. Po končanem usposabljanju 
kandidatu izda potrdilo o udeležbi pri strokovnem uspo-
sabljanju.

6. člen
(1) Izvajalce strokovnega usposabljanja pridobi organi-

zacijska enota ministrstva za upravo, pristojna za organizaci-
jo strokovnih izpitov, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za 
pravosodje, na podlagi javnega povabila k sodelovanju izmed 
strokovnjakov s področja poznavanja materialnopravnih do-
ločb in postopka o prekrških.

(2) Pogoji za izvajalca strokovnega usposabljanja so:
1. najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna 

izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
2. opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit iz 

javne uprave s preizkusom znanja v skladu s to uredbo,
3. najmanj osem let delovnih izkušenj na področju iz 

prejšnjega odstavka.
(3) Kriterije za izbor izvajalca strokovnega usposablja-

nja določi organizacijska enota ministrstva za upravo, pri-
stojna za organizacijo strokovnih izpitov.

(4) Izbor izvajalcev strokovnega usposabljanja izmed 
prijavljenih kandidatov izvede strokovna komisija, ki jo se-
stavljajo predstavniki organizacijske enote ministrstva za 
upravo, pristojne za organizacijo strokovnih izpitov, in minis-
trstva, pristojnega za pravosodje. Člane strokovne komisije 
imenuje minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za pravosodje.

(5) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pristoj-
na za organizacijo strokovnih izpitov, določi razpored izvaja-
nja strokovnega usposabljanja glede na število prijavljenih 
kandidatov.

7. člen
(1) Strokovno usposabljanje traja dvajset pedagoških 

ur. Štiri pedagoške ure so namenjene praktični uporabi 
materialnopravnih določb in postopka po zakonu o prekrških 
(praktični del strokovnega usposabljanja).

(2) Za praktični del strokovnega usposabljanja iz 
prejšnjega odstavka šteje sestava odločbe o prekršku, 
plačilnega naloga, opis določenega postopka na podlagi 
podanega dejanskega stanja, ali druga podobna naloga, 
ki pomeni praktično uporabo materialnopravnih določb in 
postopka po zakonu o prekrških na posameznem upra-
vnem področju.

IV. PREIZKUS ZNANJA O PREKRŠKOVNEM POSTOPKU

8. člen
(1) Strokovna usposobljenost kandidata se preveri s 

preizkusom znanja, s katerim se ugotovi, ali je kandidat 
na posameznem področju, urejenem s predpisi, katerih iz-
vrševanje bo nadzoroval kot pooblaščena oseba, sposoben 
za samostojno vodenje postopka in odločanje po zakonu o 
prekrških glede na predpisano stopnjo izobrazbe.
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(2) Vsebina preizkusa znanja, ki se nanaša na vodenje 
postopka in odločanje po zakonu o prekrških, je posebej 
za peto stopnjo izobrazbe in posebej za sedmo stopnjo iz-
obrazbe sestavni del te uredbe in je objavljen skupaj z njo 
(priloga 2).

9. člen
(1) Kandidate za imenovanje za izpraševalce za preiz-

kus znanja na področju poznavanja materialnopravnih določb 
in postopka po zakonu o prekrških pridobi organizacijska eno-
ta ministrstva za upravo, pristojna za organizacijo strokovnih 
izpitov, na podlagi javnega povabila k sodelovanju, izmed 
strokovnjakov s tega področja. Kandidate za imenovanje za 
izpraševalce za preizkus znanja na posameznem upravnem 
področju, urejenem s predpisi, ki določajo prekrške, pred-
lagajo organizacijski enoti ministrstva za upravo, pristojni za 
organizacijo strokovnih izpitov, ministrstva, pristojna za ta 
upravna področja.

(2) Pogoji za imenovanje za izpraševalca za preizkus 
znanja so:

1. najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna 
izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;

2. najmanj osem let delovnih izkušenj na področju iz 
prejšnjega odstavka;

3. izpraševalec za področje poznavanja materialno-
pravnih določb in postopka po zakonu o prekrških mora 
imeti opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit iz javne 
uprave s preizkusom znanja v skladu s to uredbo.

(3) Izpraševalce za preizkus znanja imenuje minister, 
pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
pravosodje.

(4) V aktu o imenovanju izpraševalcev za preizkus zna-
nja se določi, za katera področja iz prvega odstavka tega 
člena so zadolženi za spraševanje.

(5) Vsakokratna komisija za preizkus znanja (v na-
daljnjem besedilu: komisija) je sestavljena iz predsednika 
in najmanj dveh članov, določenih v skladu s prejšnjim od-
stavkom.

10. člen
(1) Komisija ima zapisnikarja, ki mora imeti najmanj 

srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo.
(2) Minister, pristojen za upravo, imenuje zapisnikarje, 

ki vodijo zapisnik o poteku preizkusa znanja, izmed delav-
cev, zaposlenih pri ministrstvu, pristojnem za upravo, ali na 
predlog ministra, pristojnega za pravosodje, izmed delavcev, 
zaposlenih pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje.

11. člen
(1) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pri-

stojna za organizacijo strokovnih izpitov, z mesečnim raz-
poredom določi predsednika in člane komisij za posamezne 
kandidate, datum in kraj opravljanja izpita ter zapisnikarja. 
Najmanj en član komisije mora biti univerzitetni diplomirani 
pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. V raz-
poredu se določi, kateri član komisije določi pisno nalogo za 
posameznega kandidata glede na upravno področje, urejeno 
s predpisi, katerih izvrševanje bo kandidat nadzoroval kot po-
oblaščena oseba. Razpored se pošlje vsem članom komisije 
in zapisnikarjem.

(2) Član komisije, ki je določen za pripravo pisne na-
loge, je dolžan dostaviti pisno nalogo organizacijski enoti 
ministrstva za upravo, pristojni za organizacijo strokovnih 
izpitov, najmanj tri dni pred dnevom, določenim za izvedbo 
pisnega dela preizkusa znanja.

(3) Če se k preizkusu znanja prijavi več kandidatov z 
istega upravnega področja, se preizkus znanja praviloma 
organizira tako, da se z razporedom določi enotna komisija 
za vse kandidate iz tega upravnega področja. Pisna naloga 
se določi za vse kandidate enotno.

(4) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pristoj-
na za organizacijo strokovnih izpitov, skrbi za zagotavljanje 
materialnih pogojev za delo komisij in opravljanje strokovne-
ga in administrativno-tehničnega dela za komisije.

12. člen
(1) Predsednik, člani komisije in zapisnikar morajo 

vestno opravljati dolžnosti v zvezi z delom v komisiji, v 
katero so določeni z mesečnim razporedom. Če izvejo za 
opravičen razlog, zaradi katerega ne morejo opraviti svoje 
dolžnosti v komisiji, morajo takoj javiti odsotnost pri uradni 
osebi organizacijske enote ministrstva za upravo, pristojne 
za organizacijo strokovnih izpitov.

(2) Če osebe iz prejšnjega odstavka brez opravičene-
ga razloga ne javijo svoje odsotnosti oziroma ne odpovejo 
opravljanja svoje dolžnosti v komisiji najmanj trikrat v enem 
letu, uradna oseba organizacijske enote ministrstva za upra-
vo, pristojne za organizacijo strokovnih izpitov, o tem sestavi 
uradni zaznamek. V primeru kršitve te obveznosti minister, 
pristojen za upravo, predsednika, člana komisije oziroma za-
pisnikarja razreši dolžnosti v komisiji.

13. člen
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat 

zaposlen, vloži prijavo k preizkusu znanja pri organizacijski 
enoti ministrstva za upravo, pristojni za organizacijo strokov-
nih izpitov. Prijava k preizkusu znanja se lahko vloži skupaj s 
prijavo k strokovnemu usposabljanju iz 5. člena te uredbe.

(2) Prijava k preizkusu znanja se vloži na obrazcu, ki ga 
določi vodja organizacijske enote ministrstva za upravo, pri-
stojne za organizacijo strokovnih izpitov, in mora vsebovati:

– naziv in naslov organa, pri katerem je kandidat za-
poslen,

– osebno ime kandidata,
– naslov stalnega in začasnega bivališča kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– stopnjo izobrazbe kandidata,
– upravno področje, na katerem bo kandidat izvajal 

pooblastila kot pooblaščena uradna oseba prekrškovnega 
organa,

– dokazilo o udeležbi pri strokovnem usposabljanju v 
skladu s to uredbo,

– podatek o številu neuspešnih poskusov kandidata za 
opravljanje preizkusa znanja.

(3) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pri-
stojna za organizacijo strokovnih izpitov, obvesti kandidata 
o času in kraju preizkusa znanja ter sestavi komisije najmanj 
petnajst dni pred dnem, določenim za preizkus znanja.

(4) V primeru ponovnega opravljanja preizkusa znanja 
odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, 
vloži prijavo k preizkusu znanja na podlagi pisnega predloga 
kandidata.

14. člen
(1) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del.
(2) Preizkus znanja se opravlja pisno pod nadzorom 

uslužbenca organizacijske enote ministrstva za upravo, 
pristojne za organizacijo strokovnih izpitov, ter ustno pred 
komisijo.

(3) Naloga za pisni del preizkusa znanja se nanaša na 
posamezno področje, na katerem bo kandidat kot pooblaš-
čena oseba vodil prekrškovni postopek in izdajal odločbe o 
prekršku ali vodil prekrškovni postopek pred izdajo odločbe 
o prekršku in izdajal plačilne naloge. Pisna naloga je lahko 
sestava odločbe o prekršku, plačilnega naloga, opis določe-
nega postopka na podlagi podanega dejanskega stanja, ali 
druga podobna naloga, s katero se preizkuša sposobnost 
praktične uporabe predpisov na področju prekrškov.

(4) Ustni del preizkusa znanja obsega zagovor pisnega 
dela preizkusa znanja in poznavanje določb zakona o pre-
krških.
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(5) Pisni del preizkusa znanja lahko traja največ štiri 
pedagoške ure.

(6) Ustni del preizkusa znanja, ki ga kandidat oprav-
lja praviloma naslednji dan po pisnem delu, traja največ 
45 minut.

15. člen
(1) Uspeh preizkusa znanja ocenjuje komisija s skupno 

oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Preizkus znanja opravi 
kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega in ustnega dela 
izpita.

(2) Uspeh pisnega dela preizkusa znanja oceni komisija 
na obrazložen predlog člana komisije, ki je predlagal in pre-
gledal pisno nalogo.

(3) Pogoj za pristop kandidata k ustnemu delu preiz-
kusa znanja je, da je komisija njegovo pisno nalogo ocenila 
z oceno »uspešno«.

(4) Kandidatu, ki je preizkus znanja opravil, se izda po-
trdilo o preizkusu znanja, ki ga podpiše predsednik komisije. 
Potrdilo se kandidatu vroči najkasneje v osmih dneh od dne-
va, ko je opravil preizkus znanja.

16. člen
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko 

takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na zapisnik. O 
ugovoru odloči predsednik komisije.

(2) V primeru, da se ugovoru ugodi, kandidat ponovno 
opravlja preizkus znanja najkasneje v treh dneh pred novo 
komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje komisije ter 
dveh novih članov. Predsednika nove komisije se določi izmed 
dveh novih članov. Zoper oceno nove komisije ni ugovora.

17. člen
Predsedniku in članom komisije ter zapisnikarju pripada 

plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji 
v višini, ki jo določi minister, pristojen za upravo.

18. člen
(1) Strokovno usposabljanje se plačuje iz sredstev 

proračuna prekrškovnega organa, pri katerem je kandidat 
zaposlen.

(2) Opravljanje preizkusa znanja se plačuje iz sredstev 
proračuna prekrškovnega organa, pri katerem je kandidat 
zaposlen.

(3) Stroški prvega ponovnega opravljanja preizkusa 
znanja se plačajo iz sredstev proračuna prekrškovnega 
organa, pri katerem je kandidat zaposlen. Stroške druge-
ga in nadaljnjih ponovnih preizkusov znanja v celoti plača 
kandidat.

(4) Cenik strokovnega usposabljanja in preizkusa zna-
nja določi minister, pristojen za upravo.

19. člen
(1) Šteje se, da izpolnjuje pogoj glede preizkusa znanja 

po tej uredbi pooblaščena oseba, ki je opravila strokovni izpit 
po posebnih predpisih, če sta vsebina in obseg strokovnega 
izpita enaka vsebini in obsegu preizkusa znanja glede na 
stopnjo izobrazbe iz te uredbe, ali pravniški državni izpit.

(2) Šteje se, da izpolnjuje pogoj glede preizkusa zna-
nja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega 
naloga po tej uredbi policist, ki je po uveljavitvi te uredbe 
opravil izpit za izvajanje policijskih pooblastil na podlagi Za-
kona o policiji (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno 
besedilo).

(3) Minister, pristojen za pravosodje, imenuje strokov-
no komisijo za ugotavljanje skladnosti vsebine in obsega 
strokovnih izpitov, določenih s posebnimi predpisi iz prvega 
odstavka tega člena, z vsebino in obsegom preizkusa znanja 
glede na stopnjo izobrazbe po tej uredbi na predlog ministr-
stev ali drugih organov javne uprave, pristojnih za urejanje 
strokovnih izpitov s posebnimi predpisi.

(4) Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka odloča 
tudi o priznavanju posameznih vsebin preizkusa znanja iz 
te uredbe, če je kandidat že opravil strokovni izpit, določen s 
posebnim predpisom.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(1) Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede preizkusa 

znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo pla-
čilnega naloga iz te uredbe pooblaščene osebe z najmanj 
peto stopnjo izobrazbe in policisti, ki so pred uveljavitvijo te 
uredbe opravljali naloge po predpisih, katerih izvrševanje 
nadzorujejo.

(2) Osebe iz 41. člena Zakona o inšpekcijskem nad-
zoru (Uradni list RS, št. 56/02), ki so opravile izpite, ki so 
bili predpisani za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora 
pred uveljavitvijo Zakona o inšpekcijskem nadzoru, morajo 
najkasneje do 31. 12. 2004 izpolniti pogoje iz te uredbe za 
pridobitev pooblastila za vodenje prekrškovnega postopka in 
izdajo odločbe o prekršku.

21. člen
Izbor izvajalcev za strokovno usposabljanje oziroma 

izpraševalcev na podlagi javnega povabila k sodelovanju iz 
6. in 8. člena te uredbe se izvede najkasneje v dveh mesecih 
po uveljavitvi te uredbe.

22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 740-04/2004-1
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2003-2011-0068

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

PRILOGA 1

Program strokovnega usposabljanja
za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku

Namen strokovnega usposabljanja za vodenje in od-
ločanje v prekrškovnem postopku (v nadaljnjem besedilu: 
strokovno usposabljanje) je pridobivanje znanj o materialno-
pravnih določbah in o postopku iz Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 7/03; ZP-1). Strokovno usposabljanje je kot pogoj 
za pristop k preizkusu znanja za izvajanje pooblastil po ZP-
1 namenjeno javnim uslužbencem, ki so kot uradne osebe 
zaposleni pri prekrškovnemu organu, in drugim uradnim 
osebam, ki nadzorujejo izvrševanje predpisov, s katerimi so 
določeni prekrški, na podlagi javnega pooblastila v skladu z 
zakonom, ter imajo ustrezno stopnjo izobrazbe, predpisano 
z ZP-1.

1. PREDSTAVITEV IN OPIS PROGRAMA
1.1 IME PROGRAMA
Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v pre-

krškovnem postopku.
1.2 ZAKONSKA DOLOČILA
ZP-1 v 49. členu določa, da mora imeti pooblaščena 

uradna oseba prekrškovnega organa za vodenje postopka 
in izdajo plačilnega naloga najmanj peto stopnjo izobrazbe, 
za izdajo odločbe o prekršku pa najmanj sedmo stopnjo 
izobrazbe. Imeti mora tudi opravljen preizkus znanja, ki za-
jema izvrševanje pooblastil po tem zakonu in poznavanje 
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predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje. Vlada Republike 
Slovenije predpiše vrsto izobrazbe in program strokovnega 
usposabljanja in preverjanja znanja za vodenje in odločanje 
v prekrškovnem postopku.

1.3 CILJNA SKUPINA UDLEŽENCEV
Ciljna skupina so uradne osebe prekrškovnih organov, 

ki so z zakonom ali podzakonskim aktom pooblaščene za 
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.

1.4 CILJI PROGRAMA
Cilj programa je usposobiti udeležence za vodenje pre-

krškovnega postopka in odločanje o prekrških.
1.5 UČNE METODE
Strokovno usposabljanje bo potekalo v obliki preda-

vanja (teoretičen prikaz ureditve prava prekrškov po ZP-1 
in izdelave praktične naloge kot npr. sestava odločbe o 
prekršku, plačilnega naloga, opis določenega postopka na 
podlagi podanega dejanskega stanja, ali druga podobna 
naloga, ki pomeni praktično uporabo materialnopravnih 
določb in postopka po ZP-1 na posameznem upravnem 
področju).

1.6 OBSEG IN POTEK STROKOVNEGA USPOSAB-
LJANJA

Program obsega tri vsebinske sklope in skupno obsega 
20 pedagoških ur. Teoretičen prikaz ureditve prava prekrškov 
po ZP-1 v 1. in 2. vsebinskem sklopu traja po 8 pedagoških 
ur, praktična izdelava naloge v 3. vsebinskem sklopu pa 4 
pedagoške ure.

Program se razpiše po potrebi glede na število prijavlje-
nih kandidatov s posameznega upravnega področja.

1.7 ORGANIZATORJI IN IZVAJALCI PROGRAMA
Program organizira in izvaja Upravna akademija.
Neposredni izvajalci programa so strokovnjaki s po-

dročja poznavanja materialnopravnih določb in postopka po 
zakonu o prekrških.

1.8 POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE ZA VKLJUČITEV 
V PROGRAM

V program se lahko vključi oseba, ki razen opravljenega 
preizkusa znanja izpolnjuje pogoje za pooblaščeno uradno 
osebo prekrškovnega organa v skladu z zakonom o prekr-
ških in uredbo o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju 
in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem 
postopku ter jo prijavi služba za kadrovske zadeve organa, 
pri katerem je ta oseba zaposlena (kandidat za strokovno 
usposabljanje).

Kadrovske službe prekrškovnih organov prijavijo kandi-
date za strokovno usposabljanje za vključitev v program na 
obrazcu prijave, ki je dosegljiv pri Upravni akademiji.

1.9 POTRDILO O UDELEŽBI V PROGRAMU
Po končanem strokovnem usposabljanju udeleženci do-

bijo potrdilo o udeležbi pri strokovnem usposabljanju.

2. PREDMETNIK
Moduli v programu strokovnega usposabljanja:
1. Materialnopravna ureditev prava prekrškov
2. Postopek o prekršku
3. Praktična uporaba materialnopravnih določb in po-

stopka iz ZP-1
2.1 PREDMETNI KATALOG ZNANJA
1. VSEBINSKI SKLOP: MATERIALNOPRAVNA URE-

DITEV PRAVA PREKRŠKOV
1. Namen
Spoznati materialno pravo prekrškov
2. Vsebina
1.) Temeljne določbe:
– predpisovanje prekrškov in sankcij
– meje sankcioniranja prekrškov
– veljavnost predpisov, s katerimi so določeni prekrški
2.) Prekršek in odgovornost zanj:
– prekršek
– domneva nedolžnosti in odgovornost za prekršek
– udeležba pri prekršku

– odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika 
posameznika in njune odgovorne osebe

– uporaba določb Kazenskega zakonika
3.) Sankcije za prekršek in odvzem premoženjske kori-

sti, pridobljene s prekrškom
– vrste sankcij
– pravila za odmero sankcij
– stek
4.) Zastaranje
– zastaranje pregona
– zastaranje izvršitve sankcije
3. Trajanje
8 pedagoških ur
2. VSEBINSKI SKLOP: POSTOPEK O PREKRŠKU
1. Namen
Spoznati procesno pravo prekrškov
2. Vsebina
1.) Pristojnost za odločanje o prekršku
– prekrškovni organi
– pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa
– sodišča, pristojna za odločanje o prekrških
2.) Vrste postopkov
– hitri postopek
– redni sodni postopek
3.) Hitri postopek
– organi za odločanje o prekrških
– pristojnost in pooblastilo za vodenje in odločanje v 

hitrem postopku
– začetek postopka o prekršku
– odločanje prekrškovnega organa
– stroški postopka
– pisna odločba o prekršku
– plačilni nalog
– pravni pouk
– smiselna uporaba zakona
– pravnomočnost odločbe v hitrem postopku
4.) Zahteva za sodno varstvo
– pravica do zahteve za sodno varstvo
– rok za vložitev zahteve za sodno varstvo
– pristojnost za sprejem zahteve za sodno varstvo
– vsebina zahteve za sodno varstvo
– razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo
– odločanje prekrškovnega organa v zvezi z zahtevo 

za sodno varstvo
5.) Izvrševanje sankcij za prekrške
– izvršitev odločbe oziroma plačilnega naloga
– rok plačila globe
– uklonilni zapor in prisilna izterjava globe
– zavarovanje izvršitve
– izvršitev stranskih sankcij
6.) Redni sodni postopek
– temeljne določbe
– krajevna pristojnost
– začetek postopka
– ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in za 

uspešno izvedbo postopka o prekršku
7.) Evidence prekrškovnih organov
– evidenca o izdanih odločbah o prekrških
– izbris pravnomočnih odločb o prekrških
3. Trajanje
8 pedagoških ur
3. VSEBINSKI SKLOP: Praktična uporaba materialno-

pravnih določb in postopka iz ZP-1
1. Namen
Spoznati praktično uporabo določb ZP-1 za izvrševanje 

pooblastil pri vodenju in odločanju v prekrškovnem postopku 
s pomočjo konkretnih nalog

2. Vsebina
Sestava odločbe o prekršku, plačilnega naloga, opis 

določenega postopka na podlagi podanega dejanskega sta-
nja, ali druga podobna naloga, ki pomeni praktično uporabo 
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materialnopravnih določb in postopka po zakonu o prekrških 
na posameznem upravnem področju.

3. Trajanje
4 pedagoške ure

PRILOGA 2

Vsebina preizkusa znanja
za vodenje postopka in odločanje po zakonu o prekrških

(za V. in VII. stopnjo izobrazbe)

A) Vsebina preizkusa znanja za vodenje postopka pred 
izdajo odločbe o prekršku in za izdajo plačilnega naloga 
(V. stopnja izobrazbe)

I. Materialna ureditev prava prekrškov
1. Temeljne določbe:
– predpisovanje prekrškov in sankcij
– meje sankcioniranja prekrškov
– veljavnost predpisov, s katerimi so določeni prekrški
2. Prekršek in odgovornost zanj:
– prekršek
– domneva nedolžnosti in odgovornost za prekršek
– udeležba pri prekršku
– odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika 

posameznika in njune odgovorne osebe
– uporaba določb Kazenskega zakonika
3. Sankcije za prekršek
– vrste sankcij
4. Zastaranje
– zastaranje pregona
– zastaranje izvršitve sankcije

II. Postopek o prekršku
1. Pristojnost za odločanje o prekršku
– prekrškovni organi
– pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa
– sodišča, pristojna za odločanje o prekrških
2. Vrste postopkov
– hitri postopek
– redni sodni postopek
3. Hitri postopek
– pristojnost in pooblastilo za vodenje postopka in iz-

dajo plačilnega naloga
– začetek postopka o prekršku
– opozorilo
– plačilni nalog
– pravni pouk
– smiselna uporaba zakona
– pravnomočnost odločbe v hitrem postopku
4. Zahteva za sodno varstvo
– pravica do zahteve za sodno varstvo
– rok za vložitev zahteve za sodno varstvo
– pristojnost za sprejem zahteve za sodno varstvo
5. Izvrševanje sankcij za prekrške
– izvršitev plačilnega naloga
– rok plačila globe
– zavarovanje izvršitve

B) Vsebina preizkusa znanja za vodenje postopka in 
izdajo odločbe o prekršku (VII. stopnja izobrazbe)

I. Materialna ureditev prava prekrškov
1. Temeljne določbe:
– predpisovanje prekrškov in sankcij
– meje sankcioniranja prekrškov
– veljavnost predpisov, s katerimi so določeni prekrški
2. Prekršek in odgovornost zanj:
– prekršek
– domneva nedolžnosti in odgovornost za prekršek

– udeležba pri prekršku
– odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika 

posameznika in njune odgovorne osebe
– uporaba določb Kazenskega zakonika
3. Sankcije za prekršek in odvzem premoženjske koristi, 

pridobljene s prekrškom
– vrste sankcij
– pravila za odmero sankcij
– stek
4. Zastaranje
– zastaranje pregona
– zastaranje izvršitve sankcije

II. Postopek o prekršku
1. Pristojnost za odločanje o prekršku
– prekrškovni organi
– pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa
– sodišča, pristojna za odločanje o prekrških
2. Vrste postopkov
– hitri postopek
– redni sodni postopek
3. Hitri postopek
– organi za odločanje o prekrških
– pristojnost in pooblastilo za vodenje in odločanje v 

hitrem postopku
– začetek postopka o prekršku
– odločanje prekrškovnega organa
– stroški postopka
– opozorilo
– pisna odločba o prekršku
– plačilni nalog
– pravni pouk
– smiselna uporaba zakona
– pravnomočnost odločbe v hitrem postopku
4. Zahteva za sodno varstvo
– pravica do zahteve za sodno varstvo
– rok za vložitev zahteve za sodno varstvo
– pristojnost za sprejem zahteve za sodno varstvo
– vsebina zahteve za sodno varstvo
– razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo
– odločanje prekrškovnega organa v zvezi z zahtevo 

za sodno varstvo
5. Izvrševanje sankcij za prekrške
– izvršitev odločbe oziroma plačilnega naloga
– rok plačila globe
– uklonilni zapor in prisilna izterjava globe
– zavarovanje izvršitve
– izvršitev stranskih sankcij
6. Redni sodni postopek
– temeljne določbe
– krajevna pristojnost
– začetek postopka
– ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in za 

uspešno izvedbo postopka o prekršku
7. Evidence prekrškovnih organov
– evidenca o izdanih odločbah o prekrških
– izbris pravnomočnih odločb o prekrških.

MINISTRSTVA
1874. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi 

cen

Na podlagi 9. točke 9. člena zakona o kontroli cen 
(Uradni list RS, št. 63/99) izdaja ministrica za gospodarstvo

O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
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1. člen
Ta odredba določa obveznosti pravnih oseb in podjet-

nikov posameznikov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo 
storitve navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem be-
sedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o 
spremembi cen.

2. člen
Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spre-

membi cen pred uvedbo spremembe oziroma najkasneje 
istega dne, ko se cene spremenijo.

Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne 
cene. Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na 
drobno oziroma na debelo, morajo posredovati tudi cene v 
prodaji na drobno oziroma cene v prodaji na debelo. Storit-
vena podjetja morajo posredovati cene na drobno. Če se 
storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov 
izključno na debelo, morajo posredovati cene v prodaji na 
debelo.

Podjetjem ni potrebno pošiljati obvestil o spremembi 
cen zaradi akcijskih in drugih promocijskih znižanj.

3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za 

naslednje proizvode in storitve:

1. PROIZVODNJA HRANE
1.a. Kruh iz moke tipa 500
1.b. Pšenična moka tip 500
1.c. Sladkor
2. ZALOŽNIŠTVO
2.a. Učbeniki
2.b. Delovni zvezki
2.c. Delovni učbeniki
2.d. Zbirke nalog oziroma vaj
2.e. Atlasi in karte
2.f. Priročniki
2.g. Učna sredstva
2.h. Splošno-informativni tiskani dnevniki
3. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 

IN VODO
3.a. Električna energija za tarifne uporabnike
3.b. Zemeljski plin za tarifne uporabnike iz prenosnega 

omrežja
3.c. Zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin 

(odvzem preko števca) iz distribucijskega omrežja za tarifne 
uporabnike

3.d. Para in topla voda za namene daljinskega ogre-
vanja

4. KOMUNALNE STORITVE
4.a. Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
4.b. Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih 

načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov
4.c. Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

in padavinskih voda
4.d. Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne 

vode
5. PRODAJA GORIV
5.a. Motorni bencini (NMB-91, NMB-95, NMB-98)
5.b. Plinsko olje (D-2)
5.c. Utekočinjen naftni plin v jeklenkah, za pogon in za 

ogrevanje
5.d. Kurilno olje – ekstra lahko (KOEL)
5.e. Kurilno olje – srednje (mazut)
5.f. Letalsko gorivo
6. KOPENSKI PROMET
6.a. Prevoz potnikov v notranjem železniškem pro-

metu

6.b. Prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem 
prometu na rednih linijah

6.c. Prevoz potnikov medkrajevnem cestnem prometu 
na rednih linijah

6.d. Prevoz potnikov v zračnem prometu na rednih 
linijah

6.e. Cestnina za uporabo cestninske ceste
7. POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE
7.a. Prenos standardiziranih pisem v notranjem poš-

tnem prometu
7.b. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase do 

20g v notranjem poštnem prometu
7.c. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase nad 

20g do 100g v notranjem poštnem prometu
7.d. Prenos standardizirane dopisnice v notranjem 

poštnem prometu
7.e. Prenos nestandardizirane dopisnice v notranjem 

poštnem prometu
7.f. Telefonska naročnina za fiksni telefon
7.g. Telefonski impulz za naročniški telefon za notranji 

telefonski promet
7.h. Osnovne storitve kabelskih operaterjev
8. ZAVAROVALNIŠTVO
8.a. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
9. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
9.a. Višina mesečne najemnine za m2 neprofitnega 

stanovanja
10. GOSTINSTVO
10.a. Mesečna oskrba v dijaških domovih
10.b. Mesečna oskrba v študentskih domovih
10.c. Mesečna oskrba v internatih
11. IZOBRAŽEVANJE
11.a. Mesečna oskrba v vrtcih
12. SOCIALNO VARSTVO
12.a. Dnevna oskrba v domovih starejših občanov
13. DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
13.a. Parkirnina za osebna vozila
13.b. Dimnikarske storitve
13.c. Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
13.d. Dajanje grobov v najem

4. člen
Pošiljanje obvestil o spremembi cen ni potrebno za tista 

podjetja, katerih proizvodi in storitve, ki so navedeni v 3. čle-
nu te odredbe, so zajeti z drugim ukrepom kontrole cen na 
podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen.

5. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
1. Ime in sedež podjetja,
2. Ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
3. Ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
4. Ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
5. Ceno za katero se pošilja obvestilo,
6. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev 

v celotnem predhodnem letu,
7. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev 

v tekočem letu,
8. Stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spre-

membe cen,
9. Prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
10. Glavne razloge za spremembo cen,
11. Datum uporabe nove cene.

6. člen
Obvestila o spremembi cen morajo podjetja poslati v 

obliki obrazca v prilogi te odredbe, ki je njen sestavni del.

7. člen
Če obvestilo ne vsebuje vseh podatkov, zahteva minis-

trstvo njegovo dopolnitev.
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8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (Uradni list RS, št. 101/03).

9. člen
Ta odredba začne veljati 1. maja 2004 in velja šest mesecev.

Št. 017-102/2002-33
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0026

Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
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1875. Pravilnik o spremembi odredbe o metodah 
kvantitativne analize trikomponentnih mešanic 
tekstilnih vlaken

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za 
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 
59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica za 
gospodarstvo

P R A V I L N I K
o spremembi odredbe o metodah kvantitativne 

analize trikomponentnih mešanic tekstilnih 
vlaken

1. člen
V Odredbi o metodah kvantitativne analize trikompo-

nentnih mešanic tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/00) 
se v 3. členu besedilo »v skladu s pravilnikom o označeva-
nju tekstilnih in usnjenih izdelkov« nadomesti z besedilom 
»v skladu s predpisom o navajanju surovinske sestave in o 
tekstilnih imenih«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1999-2111-0023
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0059

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica 

za gospodarstvo

1876. Pravilnik o spremembi odredbe o metodah 
kvantitativne analize dvokomponentnih 
mešanic tekstilnih vlaken

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za 
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 
59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica za 
gospodarstvo

P R A V I L N I K
o spremembi odredbe o metodah kvantitativne 
analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih 

vlaken

1. člen
V Odredbi o metodah kvantitativne analize dvokompo-

nentnih mešanic tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/00) se 
v Prilogi II, poglavje II. Metode kvantitativne analize z ročnim 
ločevanjem, v Metodi št. 3, pod točko 6. Natančnost, številka 
»1« nadomesti s številko »2«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1999-2111-0022
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0060

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo

1877. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o enotnem 
obrazcu za sporočanje podatkov o oddanih 
javnih naročilih za leto 2001 in 2002

Na podlagi petega odstavka 127. člena Zakona o javnih 
naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno bese-
dilo) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o enotnem obrazcu za 

sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih 
za leto 2001 in 2002

1. člen
V naslovu in besedilu Pravilnika o enotnem obrazcu za 

sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih za leto 2001 
in 2002 (Uradni list RS, št. 25/02 in 33/03) se besedilo »2001 
in 2002« nadomesti z besedilom »2001, 2002 in 2003«.

2. člen
V besedilu Pravilnika o enotnem obrazcu za sporočanje 

podatkov o oddanih javnih naročilih za leto 2001 in 2002 se 
besedilo »Urad za javna naročila« nadomesti z besedilom 
»Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesi-
je« v ustreznem sklonu.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 433-20/2004
Ljubljana, dne 14. aprila 2004.
EVA 2002-1611-0150

Minister
za finance

dr. Dušan Mramor l. r.

1878. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za 
preračun plač in zavarovalnih osnov iz 
prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 
2003

Na podlagi petega odstavka 47. člena zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
20/04 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1-UPB2) izdaja 
minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z 
ministrom za finance

P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač 

in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven 
plač in pokojnin iz leta 2003

1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena zakona o po-

kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
20/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljnjem bese-
dilu: ZPIZ-1-UPB2) se pri določitvi pokojninske osnove za 
odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2004, plače oziroma 
zavarovalne osnove iz prejšnjih let, predhodno preračunajo 
z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem pov-
prečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo 
pravice do pokojnine.

V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZPIZ-1-UPB2 
se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno 
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plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 
1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po 
predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-1 in po 150. členu 
ZPIZ-1, opravljenih od 1. 1. 1991 do konca leta 2003, deli z 
zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, do-
sežene v letih, iz katerih se po določbah ZPIZ-1 upoštevajo 
plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske 
osnove.

Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem 
koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto 
plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna 
s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.

2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se 

pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi 
valorizacijskimi količniki:

Leto Valorizacijski količniki

1965 2012295,345
1966 1521432,039
1967 1377648,352
1968 1257432,297
1969 1092038,328
1970 911090,116
1971 763031,041
1972 647886,305
1973 559419,902
1974 445349,911
1975 356052,258
1976 308176,008
1977 258806,771
1978 212376,758
1979 169573,921
1980 142997,605
1981 109931,603
1982 87271,841
1983 68659,839
1984 45157,409
1985 22807,503
1986 10237,302
1987 4624,976
1988 1742,298
1989 106,197
1990 22,161
1991 12,089
1992 4,069
1993 2,714
1994 2,115
1995 1,779
1996 1,544
1997 1,382
1998 1,261
1999 1,150
2000 1,040
2001 0,929
2002 0,847
2003 0,787

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-003/04-005
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EVA 2004-2611-0025

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve

Soglašam!
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

1879. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Besnica 
(2003–2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o 
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Besnica 
(2003–2012)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Besnica, št. 03-09/03 z dne 
10. septembra 2003, ki ga je za obdobje od 1. 1. 2003 do 
31. 12. 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna 
enota Kranj.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Besnica, ki meri 

8.146,04 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju 
Kranj, v mestni občini Kranj, oziroma v katastrskih občinah 
Nemilje, Zgornja Besnica, Spodnja Besnica, Pševo, Stražiš-
če, Bitnje, Žabnica, Drulovka, Breg ob Savi, Jama, Praše, 
Mavčiče, Podreča in Planica.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Besnica je z dnem 1. 1. 

2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.859,88 ha, od katere je:
– 4.519,46 ha večnamenskih gozdov, 216,66 ha gozdov 

s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukre-
pi dovoljeni, in 123,76 ha varovalnih gozdov;

– 124,78 ha državnih gozdov, 4.680,91 ha zasebnih 
gozdov v lasti fizičnih oseb in 54,19 ha zasebnih gozdov v 
lasti pravnih oseb;

B) lesna zaloga: 296,1 m3/ha, od tega 166,9 m3/ha 
iglavcev in 129,1 m3/ha listavcev,

C) tekoči letni prirastek: 7,2 m3/ha, od tega 4,1 m3/ha 
iglavcev in 3,1 m3/ha listavcev.

4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Besnica je ob upoštevanju usmeritev iz gozdno-
gospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja 
Kranj, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010, 
ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodar-
jenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj 
pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti 
Besnica, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, 
ki določajo način gospodarjenja z gozdom,

– proizvodne funkcije na površini 3.034,79 ha,
– ekološke funkcije na površini 341,19 ha ter
– socialne funkcije na površini 326,8 ha.
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Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so 
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Besnica določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim 
prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka 

prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Besnica za 
obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 določeni naslednji 
ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 248.751 m3, od tega 
144.994 m3 iglavcev in 103.757 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 379,18 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 65,83 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in 

sicer zaščita s premazom na površini 9,79 ha ter s količenjem 
ali tulci v obsegu 240 kosov,

– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi, 
žuželkami in erozijo v obsegu 200 delovnih dni,

– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrže-
vanje travinj in grmišč na površini 224,0 ha ter druga dela v 
obsegu 15 delovnih dni,

– gradnja gozdnih cest v dolžini 7,2 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Besnica so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe 
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne 

ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti 
Besnica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 
2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni 
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Besnica.

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Besnica je na vpogled na sedežu Zavoda 
za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta 
Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, 
Krajevne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj in na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s 
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozd-
nogospodarske enote Besnica.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-03-5/01/8
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2003-2311-0121

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

1880. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Brkini II 
(2003–2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o 
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Brkini II 
(2003–2012)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt 

gozdnogospodarske enote Brkini II, št. 14-06/03 z dne 2. fe-
bruarja 2004, ki ga je za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 
izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Brkini II, ki meri 

18.629,38 ha, se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem 
območju, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrskih ob-
činah Prem, Janeževo Brdo, Ostrožno Brdo, Prelože, Čelje, 
Smrje, Koseze, Zarečica, Dobropolje, Zarečje, Brce, Zajelšje, 
Tominje, Harije, Sabonje, Pavlica, Studena Gora, Velika Bu-
kovica, Mala Bukovica, Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Sušak, 
Novokračine, Jelšane, Dolenje, Veliko Brdo, Starod, Rjavče, 
Pregarje, Gaberk, Huje, Male Loče, Hrušica, Podbeže, Pod-
grad in Račice.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Brkini II je z dnem 1. 1. 

2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 12.227,85 ha, od katere je:
– 12.227,85 ha večnamenskih gozdov;
– 673,38 ha državnih gozdov in 11.554,47 ha zasebnih 

gozdov v lasti fizičnih oseb;
B) lesna zaloga: 204,4 m3/ha, od tega 46,6 m3/ha iglav-

cev in 157,8 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 9,5 m3/ha, od tega 2,7 m3/ha 

iglavcev in 6,8 m3/ha listavcev.

4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Brkini II je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospo-
darskega načrta Kraškega gozdnogospodarskega območja, 
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010, ugo-
tovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, 
zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri 
spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Brki-
ni II, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki 
določajo način gospodarjenja z gozdom,

– proizvodne funkcije na površini 7.902,07 ha,
– ekološke funkcije na površini 654,53 ha ter
– socialne funkcije na površini 23,75 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so 

v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Brkini II določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim 
prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka 

prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Brkini II za 
obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 določeni naslednji 
ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 455.592 m3, od tega 
108.899 m3 iglavcev in 346.693 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 1350,7 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 557,47 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo, na po-

vršini 0,85 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 17,0 km,
– gradnja protipožarnih presek v dolžini 9,6 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 10,0 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Brkini II so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe 
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
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6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne 

ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Brkini 
II v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 2012 
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v 
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Brkini II.

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Brkini II je na vpogled na sedežu Zavoda 
za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 
49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Kra-
jevne enote Ilirska Bistrica, Vilharjeva 4, Ilirska Bistrica in na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s 
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozd-
nogospodarske enote Brkini II.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-14-2/2001/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2003-2311-0142

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

1881. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Senovo 
(2001–2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o 
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Senovo (2001–2010)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Senovo, št. 08-13/01 z dne 
13. februarja 2004, ki ga je za obdobje od 1. 1. 2001 do 
31. 12. 2010 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna 
enota Brežice.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Senovo, ki meri 

12.346,51 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju 
Brežice, v občinah Krško in Kozje oziroma v katastrskih ob-
činah Vetrnik, Gorjane, Kostanjek, Pleterje, Anovec, Sremič, 
Videm, Stara vas, Stari Grad, Dolenja vas, Pesje, Stranje, 
Dobrova, Reštanj, Mrčna sela, Koprivnica, Veliki Dol, Veliki 
Kamen, Mali Kamen, Šedem, Gornji Leskovec, Kališovec, 
Brezje, Dovško, Senovo, Armeško, Lokve, Raztez, Gorica, 
Anže, Stolovnik, Brestanica, Dolnji Leskovec, Presladol in 
Rožno.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Senovo je z dnem 1. 1. 

2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:

A) površina: 5.712,18 ha, od katere je:
– 5.072,64 ha večnamenskih gozdov, 639,54 ha gozdov 

s posebnim namenom v katerih so gozdnogospodarski ukrepi 
dovoljeni;

– 508,00 ha državnih gozdov, 5.112,72 ha zasebnih 
gozdov v lasti fizičnih oseb in 91,46 ha zasebnih gozdov v 
lasti pravnih oseb;

B) lesna zaloga: 248,3 m3/ha, od tega 20,7 m3/ha iglav-
cev in 227,6 m3/ha listavcev,

C) tekoči letni prirastek: 7,4 m3/ha, od tega 0,7 m3/ha 
iglavcev in 6,7 m3/ha listavcev.

4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Senovo je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospo-
darskega načrta Gozdnogospodarskega območja Brežice, 
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010, ugo-
tovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, 
zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri 
spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Se-
novo, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki 
določajo način gospodarjenja z gozdom,

– proizvodne funkcije na površini 4.865,78 ha,
– ekološke funkcije na površini 443,75 ha ter
– socialne funkcije na površini 361,31 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so 

v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Senovo določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim 
prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka 

prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Senovo za 
obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji 
ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 224.656 m3, od tega 
16.474 m3 iglavcev in 208.182 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 1.106,67 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 171,89 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in 

sicer zaščita z ograjo v dolžini 3260 m ter s količenjem ali 
tulci v obsegu 2080 kosov,

– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in 
žuželkami v obsegu 54 delovnih dni,

– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrže-
vanje travinj in grmišč na površini 51,5 ha ter druga dela v 
obsegu 18 delovnih dni,

– gradnja gozdnih cest v dolžini 6,2 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 12,5 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Senovo so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe 
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne eko-

sisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Senovo 
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 2010 se 
morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdno-
gospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo.

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Senovo je na vpogled na sedežu Zavoda 
za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov 
Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slove-
nije, Krajevne enote Senovo, Trg rudarjev 1, Senovo in na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s 
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozd-
nogospodarske enote Senovo.
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-08-14/01/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2003-2311-0100

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

1882. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za 
trg mleka in mlečnih izdelkov

Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 
– ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

P R A V I L N I K 
 o tržno informacijskem sistemu za trg mleka 

in mlečnih izdelkov

1. člen
(1) Ta pravilnik določa, da morajo mlekarne, ki letno 

odkupijo več kot 5.000 ton mleka, vsak teden do torka do 
12. ure posredovati Agenciji Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) 
cene, brez DDV, ter količine za v predhodnem tednu prodane 
mlečne izdelke v Republiki Sloveniji, ki so navedeni na obraz-
cu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Če so cene za maslo bile nespremenjene najmanj 
pet ali več zaporednih tednov mora agencija poročati Komisiji 
o razlogih za nespreminjanje cen.

(3) Mlekarne iz prvega odstavka tega člena morajo do 
20. v tekočem mesecu za pretekli mesec posredovati agenciji 
podatke o količinah odkupljenega mleka, o povprečni vse-
bnosti maščobe in beljakovin, o količini odkupljenega mleka 
z več kot 100.000 mikroorganizmov/ml in o količini odkup-
ljenega mleka z več kot 400.000 somatskih celic/ml, ter o 
odkupnih cenah mleka, brez DDV, na obrazcu iz Priloge 2, ki 
je sestavni del tega pravilnika.

(4) Mlekarne posredujejo podatke iz tega člena preko 
interneta.

2. člen
Kontrolo točnosti sporočanih podatkov, navedenih na 

obrazcih iz Prilog 1 in 2, izvaja dvakrat letno Inšpektorat Re-
publike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odre-

dba o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih 
izdelkov (Uradni list RS, št. 113/00 in 77/01).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-06-112/2004
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0213

mag. Franci But l. r.
Minister

za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1

Obrazec za poročanje mlekarn glede MLEČNIH 
IZDELKOV:

 PRODA-
NA KO-
L I Č I N A 
(kg)

C E N A 
( S I T /
100kg)Mlečni izdelek

Maslo (»maslo I. vrste« z >82% M in 
<16% V, pakirano v bloke 25 kg neto 
ali več)

Posneto mleko v prahu (>31,4% B 
v SS, <1% M, <3,5% V, izdelano po 
postopku razprševanja in pakirano v 
bloke po 25 kg neto)

Mleko v prahu (>25% M, <4% V in 
pakirano v bloke po 25 kg neto)

Sir zbrinc (<38% V, >45% M v SS)

Sir ementalskega tipa (<40% V, 
>45% M v SS)

Bohinjski sir

Tolminski sir

Sir gavda (<50% V, >20% M v SS)

Sir gavda (<45% V, >55% M v SS)

Sir tipa edamec (<47% V, >40% M 
v SS)

Sir tipa posavec

Sir tipa trapist

Sir Mozzarella

Skuta (navadna, mazljiva, plastična 
embalaža, 250 g)

Jogurt, navadni (v lončku, 180 mL, 
3,2% M)

Jogurt, sadni (v lončku, 180 mL, 
>2,5% M)

Smetana, sladka (TP, >35% M, 250 
mL)

Smetana, kisla (>10% M)

Mleko (TP, ≥3,2% M)

Mleko, delno posneto (TP, ≥ 1,6% M)

Sterilizirano mleko (≥3,2% M)

Sterilizirano mleko, delno posneto 
(≥1,6% M)

V tabeli uporabljene kratice pomenijo:
B – beljakovine
M – maščobe
SS – suha snov
V – voda
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PRILOGA 2

Obrazec za poročanje mlekarn glede ODKUPLJENEGA MLEKA:

Odkupljena 
količina (kg)

Odkupna cena za 
mleko, standardizi-
rano na 3,7% maš-
čobe, fco mlekarna 
(SIT/100 kg)*

Dejanska od-
kupna cena, fco 
mlekarna
(SIT/100kg)*

Vsebnost 
maščobe 
(%)*

Vsebnost 
beljakovin 
(%)*

Količina odkup-
ljenega mleka z 
več kot 100.000 
mikroorganizmi/
ml (kg)**

Količina odkupljene-
ga mleka z več kot 
400.000 somatskimi 
celicami/ml (kg)**

* na dve decimalki natančno
** v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko- sanitarne preglede ter po-

goje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora

1883. Pravilnik o spremembah pravilnika o 
pristojbinah na področju veterinarstva

Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o vete-
rinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02–ZGO-1) izdaja 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o pristojbinah na 

področju veterinarstva

1. člen
V pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva 

(Uradni list RS, št. 28/04) se v prvem odstavku 16. člena 
številka »150« nadomesti s številko »15«.

2. člen
V 19. členu se številka »0,005« nadomesti s številko 

»0,0002«.

3. člen
V prvem odstavku 21. člena se v 11. točki številka »70« 

nadomesti s številko »69«.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 323-122/2004-1
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0255

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1884. Pravilnik o določitvi pristojnega organa za 
vložitev vloge v zvezi z gensko spremenjeno 
krmo

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in šestega od-
stavka 4. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02 in 
110/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

P R A V I L N I K
o določitvi pristojnega organa za vložitev vloge 

v zvezi z gensko spremenjeno krmo

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/03 Ev-
ropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o 
gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) št. 1830/
03 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 
2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih 
organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz 
gensko spremenjenih organizmov, v delih ki se nanašajo na 
krmo določa pristojni organ za vložitev vloge v zvezi z gensko 
spremenjeno krmo.

2. člen
(pristojni organ)

Vloga, pripravljena v skladu z zahtevami Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta, se vloži na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
cesta 56 – 58, 1000 Ljubljana.

3. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 324-01-31/2004/1
Ljubljana, dne 19. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0256

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1885. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji 
in mastmi

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena ter prvega in 
drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 
– ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV – 1) izdaja minister za 
okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik določa obvezna ravnanja z odpadnimi 

jedilnimi olji in mastmi (v nadaljnjem besedilu: odpadna jedil-
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na olja), ki nastajajo v kuhinjah v industriji, obrti, storitvenih 
dejavnostih, vzgojno-izobraževalni dejavnosti, zdravstveni 
dejavnosti, javni upravi ter drugih dejavnostih.

(2) Ta pravilnik določa tudi najmanjši obseg izvajanja 
javne službe in vsebino ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji, 
ki jih izvajalcem lokalne gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec jav-
ne službe) prepuščajo povzročitelji komunalnih odpadkov v 
zbirnih centrih ločenih frakcij komunalnih odpadkov.

(3) Za vsa ravnanja z odpadnimi olji, ki niso posebej 
urejena s tem pravilnikom, se uporabljata predpis, ki ureja 
ravnanje z odpadki, in predpis, ki ureja ravnanje z ločenimi 
frakcijami komunalnih odpadkov.

2. člen
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za odpadna 

jedilna olja rastlinskega izvora, ki se kot komunalni odpadki 
razvrščajo med odpadke s številko 20 01 25 iz klasifikacij-
skega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja 
ravnanje z odpadki.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se do-
ločbe tega pravilnika uporabljajo tudi za odpadna jedilna olja 
rastlinskega izvora, med katera so primešana olja in masti 
živalskega izvora v količinah, ki se običajno uporabljajo v 
kuhinjah gospodinjstev in v gostinstvu.

(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za me-
šanice odpadnih jedilnih olj z drugimi odpadki, če so nepri-
merne za predelavo z recikliranjem v rastlinska olja, ki niso 
namenjena hrani ljudi.

3. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. operativni program varstva okolja na področju ravna-

nja z biološko razgradljivimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: 
operativni program) je program izdelan v skladu z zakonom, 
ki ureja varstvo okolja;

2. predelava z recikliranjem je predelava odpadkov po 
predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki;

3. predelovalec odpadnih jedilnih olj je oseba, ki v skla-
du s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, kot dejavnost 
opravlja predelavo odpadnih jedilnih olj in masti;

4. povzročitelj odpadnih jedilnih olj je oseba, katere 
delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadnih 
jedilnih olj;

5. zbiralec odpadnih jedilnih olj je oseba, ki v skladu s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, kot dejavnost oprav-
lja zbiranje odpadnih jedilnih olj.

II. PREPOVEDI

4. člen
(1) Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z dru-

gimi odpadki.
(2) Odpadna jedilna olja je prepovedano odvajati v jav-

no kanalizacijo, v greznice ali neposredno v vode in izpuščati 
v ali na tla.

(3) Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z biolo-
ško razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

(4) Če se odpadna jedilna olja prepušča izvajalcu javne 
službe v zbirnih centrih, jih je prepovedano mešati z drugimi 
ločeno zbranimi frakcijami in jih je treba oddajati v za to na-
menjene posode ali zabojnike.

III. OBVEZNOSTI POVZROČITELJA ODPADNIH 
JEDILNIH OLJ IZ GOSTINSTVA

5. člen
Nosilec živilske dejavnosti, ki upravlja kuhinjo, v kateri 

se pripravi v letnem povprečju dnevno 20 ali več obrokov 

hrane (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj odpadnih jedilnih 
olj iz gostinstva), mora zagotoviti, da se vsa odpadna jedilna 
olja, ki nastanejo pri pripravi hrane, zberejo ločeno od drugih 
odpadkov, se začasno shranjujejo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo higieno živil, in oddajo zbiralcu odpadnih jedilnih olj ali 
neposredno predelovalcu odpadnih jedilnih olj.

6. člen
(1) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora 

izdelati načrt ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji.
(2) Načrt ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji iz prejš-

njega odstavka mora glede na količino odpadnih jedilnih olj 
vsebovati vse podatke o:

– nastajanju odpadnih jedilnih olj pri pripravi obrokov,
– o zabojnikih in posodah za začasno shranjevanje od-

padnih jedilnih olj ter njihovi namestitvi preden jih zbiralec 
odpadnih jedilnih olj prevzame ali se oddajo neposredno 
predelovalcu jedilnih olj,

– najdaljšem času začasnega shranjevanja odpadnih 
jedilnih olj,

– količinah odpadnih jedilnih olj, ki se prepuščajo 
zbiralcu odpadnih jedilnih olj ali oddajajo neposredno v pre-
delavo,

– načinu, pogostosti ter pogojih prepuščanja zbiralcu 
odpadnih jedilnih olj ali oddajanja neposredno predelovalcu 
odpadnih jedilnih olj.

7. člen
(1) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora 

omogočiti vpogled v evidenco o odpadnih jedilnih oljih, pre-
puščenih zbiralcu ali oddanih neposredno predelovalcu, ki 
jo vodi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 
pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva.

(2) Iz evidenc o odpadnih jedilnih oljih iz prejšnjega 
odstavka mora biti razvidna predvidena količina nastajanja 
odpadnih jedilnih olj ter naslov kraja prevzema odpadnih 
jedilnih olj.

(3) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora 
določiti odgovorno osebo, ki v njegovem imenu prepušča od-
padna jedilna olja zbiralcu odpadnih jedilnih olj ali jih oddaja 
neposredno predelovalcu in ob prevzemu ali oddaji vsake 
pošiljke odpadnih jedilnih olj izpolni evidenčni list, določen s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

8. člen
(1) Izvajalec javne službe mora odpadna jedilna olja, ki 

jih prevzame od povzročiteljev komunalnih odpadkov v zbir-
nih centrih ločenih frakcij komunalnih odpadkov, prepustiti 
zbiralcu odpadnih jedilnih olj ali pa sam zagotoviti njihovo 
oddajo neposredno v predelavo.

(2) Iz dokazil o prepuščanju odpadnih jedilnih olj zbi-
ralcu jedilnih olj ali oddaji neposredno v predelavo mora biti 
razvidna predvidena količina prevzema odpadnih jedilnih olj 
v zbirnih centrih ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter na-
slov zbiralca odpadnih jedilnih olj oziroma ime in naslov pre-
delovalca odpadnih jedilnih olj, če gre za neposredno oddajo 
odpadnih jedilnih olj v predelavo.

V. ZBIRANJE ODPADNIH JEDILNIH OLJ

9. člen
(1) Zbiralec odpadnih jedilnih olj lahko začne z zbira-

njem odpadnih jedilnih olj, ki nastajajo pri povzročiteljih od-
padnih jedilnih olj iz gostinstva in pri izvajalcih javnih služb, 
ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo oko-
lja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu s predpisom, 
ki ureja ravnanje z odpadki.
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(2) Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka 
osebi, ki:

– je gospodarska družba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja in 
odvoza odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti,

– ima sredstva in opremo ter objekte in naprave za zbi-
ranje odpadnih jedilnih olj, ki izpolnjujejo tehnične in druge 
predpisane pogoje,

– ima zagotovljeno predelavo odpadnih jedilnih olj in
– ima zagotovljene možnosti čiščenja in razkuževanje 

sredstev in opreme ter objektov in naprav za zbiranje in pre-
voz odpadnih jedilnih olj.

(3) Sredstva in oprema iz druge alinee prejšnjega od-
stavka vključujejo tudi vodotesne zabojnike ter posode za 
zbiranje in vozila, opremljena za prevoz odpadnih jedilnih olj 
tako, da se odpadna jedilna olja ne izpuščajo v okolje in ni 
emisij vonjav.

10. člen
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka 

prejšnjega člena mora vsebovati podatke o prosilcu za do-
voljenje in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega od-
stavka prejšnjega člena.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen načrt 
zbiranja odpadnih jedilnih olj ter dokazila o zagotovitvi oddaje 
odpadnih jedilnih olj v predelavo.

11. člen
(1) Načrt zbiranja odpadnih jedilnih olj iz prejšnjega 

člena mora vsebovati podatke o:
– območju zbiranja odpadnih jedilnih olj,
– številu in lokacijah prevzema odpadnih jedilnih olj, 

ki nastajajo pri povzročiteljih odpadnih jedilnih olj iz gostin-
stva,

– predvideni skupni letni količini prevzema odpadnih 
jedilnih olj,

– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za zbiranje in 
prevažanje,

– načinu začasnega skladiščenja odpadnih jedilnih olj 
pri povzročiteljih odpadnih jedilnih olj iz gostinstva in pri iz-
vajalcih javne službe,

– oddaji odpadnih jedilnih olj v predelavo in zagotovlje-
nih letnih količinah predelave in

– ukrepih za preprečitev nenadzorovanih vplivov na 
okolje pri ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji.

(2) Načrt zbiranja odpadkov mora v zvezi s predvideni-
mi načini predelave odpadnih jedilnih olj upoštevati usmeritve 
iz operativnega programa.

12. člen
V dovoljenju iz prvega odstavka 9. člena tega pravil-

nika ministrstvo zbiralcu odpadnih jedilnih olj lahko določi 
območja, kjer mora obvezno zagotavljati prevzem odpadnih 
jedilnih olj, ki nastajajo pri povzročiteljih odpadnih jedilnih olj 
iz gostinstva.

13. člen
(1) Na podlagi izdanih dovoljenj iz prvega odstavka 

9. člena tega pravilnika ministrstvo vodi evidenco zbiralcev 
odpadnih jedilnih olj, ki vsebujejo podatke o:

– firmi oziroma imenu in sedežu zbiralca odpadnih 
jedilnih olj in

– območju, kjer zagotavlja prevzem odpadnih jedilnih 
olj, ki nastajajo pri povzročiteljih odpadnih jedilnih olj iz go-
stinstva in pri izvajalcih javnih služb.

(2) Ministrstvo seznam zbiralcev iz prejšnjega odstavka 
enkrat letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. člen
Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora za odpadna jedilna 

olja zagotoviti predelavo.

15. člen
(1) Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora voditi evi-

denco o:
– zbranih količinah odpadnih jedilnih olj po povzročite-

ljih odpadnih jedilnih olj iz gostinstva ter po izvajalcih javnih 
služb in

– celotni količini odpadnih jedilnih olj, oddani v predela-
vo po posameznih objektih in napravah za predelavo.

(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so 
evidenčni listi, ki jih zbiralec odpadnih jedilnih olj prejme ob 
prevzemu odpadnih jedilnih olj, in evidenčni listi, ki jih zbiral-
cu odpadnih jedilnih olj vrne predelovalec odpadnih jedilnih 
olj. Evidenčni listi so dokazila o prevzemu odpadkov v skladu 
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

16. člen
Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora ministrstvu skladno 

s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, najkasneje do 
31. marca dostavit poročilo o zbranih odpadnih jedilnih oljih 
in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

VI. NADZOR

17. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, razen 

določb 5., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika, opravljajo inšpek-
torji za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in 
prostor.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb 5., 6., 7. in 8. člena 
tega pravilnika opravljajo inšpektorji Zdravstvenega inšpek-
torata Republike Slovenije.

VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
(1) Povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva in 

izvajalci javne službe morajo uskladiti ravnanje z odpadni-
mi jedilnimi olji z določbami tega pravilnika najkasneje do 
31. decembra 2004.

(2) Obstoječi zbiralci odpadnih jedilnih olj se morajo pri-
lagoditi določbam tega pravilnika do 31. julija 2004.

19. člen
(1) Do rokov iz prejšnjega člena se odpadna jedilna olja 

na območjih, kjer za njih ni urejena predelava, odstranjujejo 
na odlagališčih nenevarnih odpadkov po določbah predpisa, 
ki ureja odlaganje odpadkov.

(2) Poročilo iz 16. člena tega pravilnika se prvič dostavi 
za leto 2005, oziroma za leto, v katerem je bilo izdano zbi-
ralcu odpadnih jedilnih olj dovoljenje za zbiranje odpadnih 
jedilnih olj.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-11-41/2003
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0035

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

Soglašam!

Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber l. r.
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1886. Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih 
odpadkov v kompost

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena za-
kona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. 
US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 
– ZV-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglas-
ju z ministrico za gospodarstvo in ministrom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o predelavi biološko razgradljivih odpadkov 

v kompost

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik določa obvezna ravnanja in druge po-

goje predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompost (v 
nadaljnjem besedilu: kompostiranje) ter pogoje in ukrepe v 
zvezi z načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem kompostarn.

(2) Za vprašanja v zvezi s kompostiranjem in splošnimi 
pogoji predelave odpadkov, ki niso posebej urejeni s tem pra-
vilnikom, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.

2. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za:
– hišno kompostiranje,
– kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora na kraju 

nastanka na kmetijskih zemljiščih, v vrtnarijah in drevesnicah 
ter zemljiščih parkov, zelenic ali površin, namenjenih športu 
ali rekreaciji in

– kompostiranje živalskih stranskih proizvodov katego-
rije 1 in 2.

3. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. biološko razgradljiv odpadek je vsak odpadek, ki je 

anaerobno ali aerobno razgradljiv, tako kot kuhinjski odpadki, 
zeleni vrtni odpad, papir ali karton;

2. dajanje na trg je dejanje, s katerim je kompost prvič 
dan na trg proti plačilu ali brezplačno z namenom za uporabo 
ali nadaljnjo prodajo;

3. dobavitelj komposta je pravna ali fizična oseba, ki kot 
proizvajalec komposta, uvoznik komposta ali trgovec daje 
kompost na trg. Za dobavitelja šteje tudi uvoznik ali proiz-
vajalec komposta, če je sam končni uporabnik uvoženega 
oziroma proizvedenega komposta;

4. higienizacija odpadkov je toplotna obdelava biolo-
ško razgradljivih odpadkov pri kompostiranju z namenom 
uničenja vegetativnih oblik človeških, živalskih in rastlinskih 
patogenih organizmov v procesu nastajanja komposta tako, 
da je tveganje prenosa bolezni pri nadaljnji obdelavi, prodaji 
ali uporabi komposta zanemarljivo;

5. hišno kompostiranje je kompostiranje biološko 
razgradljivih odpadkov, ki nastajajo v posameznemu go-
spodinjstvu kot kuhinjski odpadki ali zeleni vrtni odpad, in 
raba tako proizvedenega komposta na vrtu, ki pripada temu 
gospodinjstvu;

6. kompost je biološko stabilen, higieniziran, humusu 
podoben material, brez motečih vonjav, bogat z organsko 
snovjo, ki nastane s kompostiranjem in ustreza kakovostnim 
zahtevam predpisa, ki ureja vnos rastlinskih hranil v tla;

7. kompostarna je tehnološka enota in oprema, name-
njena kompostiranju vključno z opremo za čiščenje odpadnih 
vod, ki nastajajo pri kompostiranju;

8. kompostiranje je nadzorovana, avtotermična in ter-
mofilna biotična aerobna razgradnja ločeno zbranih biološko 

razgradljivih odpadkov in njihova predelava v kompost ob 
delovanju mikro in makro organizmov;

9. kompostiranje na kraju nastanka je kompostiranje na 
kraju nastanka biološko razgradljivih odpadkov;

10. kompostiranje na prostem je kompostiranje v kupih, 
kjer se biološko razgradljivi odpadki občasno z mehanskimi 
sredstvi obračajo z namenom, da se poveča poroznost kupa 
in homogenost odpadkov;

11. mala komunalna kompostarna je kompostarna z let-
no zmogljivostjo predelave, ki ne presega 100 t neobdelanih 
biološko razgradljivih odpadkov in je namenjena komposti-
ranju odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih 
površin ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz go-
spodinjstev in zeleni vrtni odpad z namenom, da proizvedeni 
kompost sami porabijo na svojih vrtovih ali javnih zelenih 
površinah naselja, v katerem je ta kompostarna. Za kuhinj-
ske odpadke iz gospodinjstva štejejo tudi kuhinjski odpadki, 
ki nastajajo v kuhinjah ali pri razdeljevanju obrokov nosilca 
živilskih dejavnosti in jih v skladu s predpisom, ki ureja rav-
nanje z organskimi kuhinjskimi odpadki, ni treba prepuščati 
zbiralcu kuhinjskih odpadkov;

12. mešanica kompostov z drugimi snovmi je meša-
nica:

– kompostov z neobdelanimi biološko razgradljivimi od-
padki rastlinskega izvora,

– kompostov z živinskimi in drugimi gnojili in
– kompostov z zemljino, šoto, mineralnimi surovinami, 

odpadnim kalcijevim karbonatom ali mulji, ki nastanejo pri 
mehčanju vode;

13. nezaželene primesi v kompostu so delci plastike, 
stekla, kovin in podobnih nerazgradljivih materialov razen 
peska, proda in drobnega kamenja;

14. upravljavec kompostarne ali upravljavec male ko-
munalne kompostarne je pravna ali fizična oseba, ki upravlja 
kompostarno ali malo komunalno kompostarno, in je odgo-
vorna za njeno obratovanje;

15. zaprto kompostiranje je kompostiranje v zaprtih 
reaktorjih, v katerih je proces kompostiranja pospešen z 
optimalno izmenjavo zraka in nadzorom vsebnosti vode in 
temperature;

16. zeleni vrtni odpad so odpadki rastlinskega izvora 
iz vrtov in parkov kot so odpadne veje, trava in listje razen 
odpadkov od čiščenja površin, žaganje in lesni odpadki, če 
les ni obdelan s premazi ali lepili, ki vsebujejo težke kovine 
ali organske spojine;

17. živalski stranski proizvodi kategorije 1, 2 in 3 so 
biološko razgradljivi odpadki, ki so razvrščeni v tri kategorije 
živalskih stranskih proizvodov v skladu s predpisi na področju 
veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske 
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

II. VRSTE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

4. člen
(1) Kompostirati je dovoljeno samo biološko razgrad-

ljive odpadke, določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je hišno 
kompostiranje in kompostiranje v mali komunalni kompostar-
ni prepovedano za živalske stranske proizvode kategorije 3, 
med katere se uvrščajo:

– odpadki živalskega izvora s številko 02 01 02, 02 01 
99, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 99, 02 05 01 in 19 06 06 iz 
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, 
ki ureja ravnanje z odpadki, in

– organski kuhinjski odpadki, ki so v skladu s pred-
pisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvrščeni med ločene 
frakcije komunalnih odpadkov s številko 20 01 08 iz klasifika-
cijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja 
ravnanje z odpadki, in jih je treba v skladu s predpisom, ki 
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ureja ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki, prepuščati 
zbiralcu kuhinjskih odpadkov.

III. ZAHTEVE ZA KOMPOSTIRANJE

5. člen
Upravljavec kompostarne ali upravljavec male komunal-

ne kompostarne mora zagotoviti, da se:
– biološko razgradljivi odpadki predajo v kompostiranje 

takoj po prevzemu ali pa začasno skladiščijo tako, da ni 
škodljivih vplivov na okolje in zaposlene,

– zabojniki in posode ter vozila za prevoz biološko raz-
gradljivih odpadkov redno čistijo in razkužujejo na posebej 
urejenem prostoru kompostarne,

– sistematično izvajajo preventivni ukrepi za varstvo 
pred pticami, glodalci, mrčesom in drugimi škodljivci na pod-
lagi dokumentiranega programa zatiranja škodljivcev,

– za vse dele in območja kompostarne izdela načrt či-
ščenja in razkuževanja, ki se nanaša tako na opremo, čistila 
in način čiščenja ter razkuževanja, čiščenje in razkuževanje 
kompostarne pa se izvaja skladno z načrtom čiščenja in raz-
kuževanja,

– na območju kompostarne redno izvajajo higienski pre-
gledi opreme in celotnega območja kompostarne, izvedene 
higienske preglede in rezultate pregledov pa beleži,

– naprave in oprema kompostarne vzdržuje v dobrem 
operativnem stanju, merilna oprema pa redno umerja.

6. člen
(1) Kompostiranje mora potekati tako, da je v obdobju 

več tednov zagotovljena visoka stopnja biotske aktivnosti pri 
temperaturi v termofilnem območju in pri primernih razmerah 
tako glede vodnih in zračnih lastnosti kot vsebnosti hranil in 
njihovega medsebojnega razmerja.

(2) V času kompostiranja se mora vsa količina kompo-
sta izpostaviti določeni temperaturi, in sicer:

– 55 °C pri kompostiranju na prostem za čas najmanj 
dveh tednov, pri čemer je treba petkrat premešati celotno 
količino komposta,

– 65 °C pri kompostiranju na prostem za čas najmanj 
enega tedna, pri čemer je treba dvakrat premešati celotno 
količino komposta ali

– 60 °C pri zaprtem kompostiranju za čas najmanj 
enega tedna.

7. člen
(1) Ves čas kompostiranja je treba zagotavljati merjenje 

temperature v kompostu in shranjevanje podatkov o izvede-
nih meritvah.

(2) Pogostost meritev in število mernih mest se določi 
glede na vrsto biološko razgradljivih odpadkov in čas trajanja 
kompostiranja v dovoljenju iz 12. člena tega pravilnika, pri 
čemer se upošteva, da je treba temperaturo izmeriti naj-
manj enkrat dnevno v obdobju kompostiranja, ko mora biti 
kompost izpostavljen temperaturi večji od 55 °C, in najmanj 
enkrat na teden v ostalem obdobju kompostiranja.

(3) Podatke o izvedenih meritvah temperature je treba 
za vsak zaključen proces kompostiranja shraniti za obdobje 
najmanj dveh let.

(4) Meritve temperature iz prejšnjih odstavkov tega čle-
na je treba posredovati inšpektorju, pristojnemu za nadzor po 
tem pravilniku, če ta to zahteva.

8. člen
(1) Kakovost komposta se vrednoti na podlagi rezulta-

tov meritev parametrov komposta, na podlagi katerih se ugo-
tavlja izpolnjevanje kakovostnih zahtev komposta v skladu s 
predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil v tla.

(2) Meritve parametrov komposta iz prejšnjega odstav-
ka se izvedejo po zaključku kompostiranja.

(3) Meritve parametrov komposta je treba zagotavljati:
– vsako leto enkrat v mali komunalni kompostarni, 

razen meritev prisotnosti mikrobioloških parametrov, ki se 
izvajajo najmanj dvakrat letno,

– vsakih šest mesecev v kompostarni, katere letna 
zmogljivost ni večja od 1.000 ton proizvedenega komposta,

– vsake tri mesece oziroma za 1.000 ton proizvedene-
ga komposta v kompostarni, katere letna zmogljivost je med 
1.000 in 10.000 ton proizvedenega komposta, in

– vsak mesec v kompostarni, ki letno proizvede več kot 
10.000 ton komposta.

(4) Meritve parametrov komposta lahko izvaja oseba, 
ki je pridobila pooblastilo za izvajanje meritev parametrov 
komposta po predpisu, ki ureja obratovalni monitoring pri 
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla.

(5) Upravljavec kompostarne mora poročilo o meritvah 
parametrov komposta, ki je izdelano v skladu s predpisom, ki 
ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rast-
linskih snovi v tla, shraniti za obdobje najmanj 5 let.

9. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: 

ministrstvo) lahko na podlagi vloge upravljavca kompostarne 
odobri za kompostarno, za katero je določena pogostost 
meritev več kot štirikrat letno, zmanjšanje pogostosti meritev 
parametrov komposta razen mikrobioloških parametrov, če 
iz rezultatov meritev parametrov komposta ugotovi, da sta 
količina proizvedenega komposta in onesnaženost komposta 
z nevarnimi snovmi enaki skozi najmanj triletno obdobje, nobe-
na od meritev parametrov komposta pa ne presega vrednosti, 
določene za kompost z omejeno uporabo v predpisu, ki ureja 
vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

(2) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca 
kompostarne odobri za posamezno kompostarno ali malo 
komunalno kompostarno opustitev meritve enega ali več 
parametrov komposta razen mikrobioloških parametrov, če 
iz rezultatov meritev parametrov komposta ugotovi, da je v 
obdobju najmanj dveh let v vseh vzorcih vsebnost teh para-
metrov komposta manjša od 25 odstotkov vrednosti, ki je za 
te parametre komposta določena za kompost z neomejeno 
uporabo v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih 
hranil v tla.

(3) Zmanjšanje pogostosti meritev ali opustitev meritev 
posameznih parametrov komposta lahko ministrstvo odobri 
za čas največ treh let.

(4) Vloga iz prvega in drugega odstavka tega člena 
mora vsebovati poročilo o meritvah parametrov komposta, iz-
delano v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring 
pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla, in mnenje 
izvajalca meritev parametrov komposta iz prejšnjega člena, iz 
katerega je razvidno, da je zahtevana sprememba programa 
meritev parametrov komposta upravičena.

10. člen
(1) Kompost je primeren za uporabo kot rastlinsko 

hranilo, če glede deleža nezaželenih primesi, mikrobioloških 
zahtev in vsebnosti nevarnih snovi izpolnjuje zahteve iz pred-
pisa, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla.

(2) Če se kompost skladišči na območju kompostarne, 
je treba ugotavljati mikrobiološko ustreznost tudi v času skla-
diščenja ali ob zaključku skladiščenja.

11. člen
(1) Upravljavec kompostarne ali male komunalne kom-

postarne mora določiti osebo, ki je odgovorna za zanesljivo 
izvajanje predpisanih postopkov, in njenega namestnika, 
podatke o njiju pa sporočiti inšpektoratu, pristojnemu za 
varstvo okolja.

(2) Odgovorna oseba ali njen namestnik iz prejšnjega 
odstavka mora biti v času prevzemanja biološko razgradljivih 
odpadkov na območju kompostarne.
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12. člen
(1) Upravljavec kompostarne ali male komunalne kom-

postarne mora imeti poslovnik za obratovanje kompostarne 
oziroma male komunalne kompostarne.

(2) Poslovnik iz prejšnjega odstavka obsega:
– naziv upravljavca in opis kompostarne oziroma male 

komunalne kompostarne,
– seznam vrst in količin biološko razgradljivih odpadkov, 

ki se skladno z dovoljenjem lahko kompostirajo,
– podatke o obratovanju: obratovalni čas, opis načina 

prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov, opis načina in 
metod kompostiranja, opis ravnanja z odpadnimi vodami, 
opis ravnanja z odpadnimi nezaželenimi primesmi in drugimi 
odpadki, ki nastajajo pri kompostiranju, ter opis skladiščenja, 
pakiranja ter dajanja proizvedenega komposta v promet ali 
v uporabo,

– navodila za izvajanje preverjanja temperature v pro-
cesu kompostiranja in kakovosti komposta,

– navodila za vzdrževalna dela,
– navodila za čiščenje in razkuževanje opreme in ob-

močja kompostiranja,
– navodila za izvajanje ukrepov varstva pred neželenimi 

organizmi,
– navodila za higienski nadzor na območju komposti-

ranja,
– navodila za redne tehnične preglede naprav in opre-

me,
– navodila za ukrepanje v primeru ekološke nesreče in
– navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega 

dnevnika.
(3) Poslovnik iz prvega odstavka tega člena mora imeti 

naslednje priloge:
– projekt izvedenih del za območje kompostiranja, na 

podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje,
– program obratovalnega monitoringa za spremljanje 

procesa kompostiranja in kakovosti komposta,
– načrt ravnanja z odpadki, izdelan v skladu s predpi-

som, ki ureja ravnanje z odpadki, in na podlagi katerega je 
izdano dovoljenje za kompostiranje.

13. člen
(1) Upravljavec kompostarne ali male komunalne kom-

postarne mora vodenje evidence, določene s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadki, zagotoviti v obliki obratovalnega 
dnevnika.

(2) V obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka se 
dnevno vpisujejo podatki o:

– količini, vrsti in imetniku prevzetih biološko razgrad-
ljivih odpadkov,

– zavrnitvi določenih odpadkov,
– opravljenih meritvah temperature med procesom 

kompostiranja in meritvah kakovosti komposta,
– odstranjevanju odpadnih nezaželenih primesi in dru-

gih odpadkov, ki nastajajo pri kompostiranju,
– oddaji proizvedenega komposta,
– opravljenih vzdrževalnih delih na napravah in opre-

mi,
– izvedenih delih čiščenja in razkuževanja, varstva 

pred škodljivci, higienskega nadzora, tehničnih pregledih 
naprav in opreme ter drugih pomembnih dogodkih v zvezi 
s kompostiranjem.

(3) Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane 
knjige z oštevilčenimi stranmi in ga hraniti do prenehanja 
obratovanja kompostarne oziroma male komunalne kom-
postarne.

IV. KOMPOSTIRANJE ŽIVALSKIH STRANSKIH 
PROIZVODOV KATEGORIJE 3

14. člen
Če se v kompostarni kompostirajo živalski stranski 

proizvodi kategorije 3, mora upravljavec kompostarne izpol-
njevati zahteve iz predpisov na področju veterine, ki urejajo 
zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi.

V. DOVOLJENJE ZA KOMPOSTIRANJE

15. člen
(1) Za kompostiranje v kompostarni ali mali komunalni 

kompostarni je treba pridobiti dovoljenje ministrstva.
(2) Vlogi za dovoljenje za kompostiranje mora biti poleg 

načrta o ravnanju z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki, in dokazil o izpolnjevanju pogojev za 
pridobitev dovoljenja za predelavo odpadkov v skladu s pred-
pisom, ki ureja ravnanje z odpadki, priložen tudi opis čiščenja 
ter odvajanja odpadnih voda iz območja kompostiranja.

(3) Če se v kompostarni obdelujejo živalski stranski 
proizvodi kategorije 3, izda ministrstvo dovoljenje za kompo-
stiranje, če je kompostiranje predhodno odobrila Veterinarska 
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) v 
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

16. člen
Z dovoljenjem za kompostiranje se določi:
– vrste biološko razgradljivih odpadkov iz priloge 1 tega 

pravilnika, ki se v kompostarni lahko kompostirajo,
– celotno količino biološko razgradljivih odpadkov, na-

menjenih kompostiranju, in zmogljivost kompostarne,
– vsebina poslovnika za obratovanje kompostarne iz 

12. člena tega pravilnika,
– vsebino in obseg programa obratovalnega monitorin-

ga proizvodnje komposta,
– način dajanja komposta v promet ali v uporabo.

VI. DAJANJE KOMPOSTA NA TRG

17. člen
(1) Kompost, ki je proizveden v mali komunalni kom-

postarni ali v hišnih kompostnikih, je prepovedano dajati na 
trg.

(2) Kompost, ki je proizveden s hišnim kompostiranjem 
ali v mali komunalni kompostarni, se ne sme uporabljati na 
pašnikih.

18. člen
(1) Upravljavec kompostarne mora pred dajanjem kom-

posta na trg zagotoviti, da:
– je kompost izdelan skladno z zahtevami tega pravil-

nika in
– glede na parametre komposta proizvedeni kompost 

razvrsti med komposte z neomejeno uporabo ali komposte z 
omejeno uporabo, na podlagi meril iz predpisa, ki ureja vnos 
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

(2) Upravljavec komposta mora zagotoviti, da je na em-
balaži komposta, ki ga daje na trg, tako osnovni kot ovojni, 
vidno zapisana informacija v slovenskem jeziku z vsebino iz 
priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Kompost z neomejeno rabo je treba na informaciji iz 
prejšnjega odstavka označiti kot kompost razreda 1, kompost 
z omejeno rabo pa kot kompost razreda 2.

(4) Informacija iz drugega odstavka tega člena mora biti 
do uporabe komposta čitljiva, neizbrisna in nameščena na 
vidno mesto embalaže komposta.
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(5) Če kompostarna ni na ozemlju Republike Slovenije, 
mora zagotoviti izpolnjevanje pogojev dajanja komposta na 
trg iz druge alinee prvega odstavka in drugega odstavka tega 
člena dobavitelj komposta.

(6) Z informacijo o kompostu iz drugega odstavka tega 
člena upravljavec kompostarne ali dobavitelj komposta, če 
gre za kompost iz kompostarne, ki ni na ozemlju Republike 
Slovenije, zagotavljata na lastno odgovornost, da je ob-
javljena informacija o parametrih komposta pridobljena na 
podlagi meritev parametrov komposta skladno z določbami 
tega pravilnika.

19. člen
(1) Na zahtevo pristojnega inšpektorja mora dobavitelj 

komposta zagotoviti poročilo o meritvah parametrov kompo-
sta iz 8. člena tega pravilnika v roku, ki ga ta določi.

(2) Če je poročilo o meritvah parametrov komposta iz 
prejšnjega odstavka v tujem jeziku, mora dobavitelj kom-
posta zagotoviti povzetek poročila o meritvah parametrov 
komposta v slovenskem jeziku. Iz vsebine povzetka morajo 
biti razvidni podatki o:

– vrsti biološko razgradljivih odpadkov, iz katerih je pro-
izveden kompost,

– kompostarni in načinu kompostiranju,
– o pogostosti meritev parametrov komposta,
– o uporabljenih merilnih metodah,
– o izmerjenih vrednostih parametrov komposta.

20. člen
(1) Dobavitelj komposta mora za kompost z omejeno 

uporabo zagotoviti, da je zanj pred predajo končnemu upo-
rabniku pridobil dovoljenje za uporabo komposta v skladu s 
predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi 
v tla.

(2) Če dobavitelj ni proizvajalec komposta in če gre za 
kompost iz kompostarne, ki je na ozemlju Republike Slo-
venije, lahko dobavitelj preda kompost z omejeno uporabo 
končnemu uporabniku, če je dovoljenje za uporabo komposta 
iz prejšnjega odstavka pridobil proizvajalec komposta.

(3) Dobavitelj komposta lahko preda kompost za omeje-
no uporabo samo tistemu končnemu uporabniku komposta, 
ki ima kot lastnik, zakupnik ali najemnik pravico uporabe 
zemljišča, za katerega je izdano dovoljenje za uporabo kom-
posta z omejeno uporabo v skladu s predpisom, ki ureja vnos 
rastlinskih hranil in nevarnih snovi v tla.

(4) Določbe prejšnjega člena in prejšnjih odstavkov tega 
člena se uporabljajo tudi za mešanico kompostov z drugimi 
snovmi.

21. člen
(1) Če se kompost ne more razvrstiti med komposte z 

neomejeno ali omejeno rabo, mora upravljavec kompostarne, 
v kateri je bil kompost proizveden, ali dobavitelj komposta, 
če gre za kompost, ki ni bil proizveden na ozemlju Republike 
Slovenije, zagotoviti njegovo uporabo kot kompost za ne-
kmetijsko uporabo.

(2) Če dobavitelj ali proizvajalec komposta za kompost 
ne more pridobiti dovoljenja za nekmetijsko uporabo v skladu 
s predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi, 
mora zagotoviti njegovo odstranjevanje v skladu s predpisi, 
ki urejajo ravnanje z odpadki.

VII. PRENEHANJE KOMPOSTIRANJA

22. člen
(1) Če iz rednih meritev parametrov komposta sledi, da 

kompost na podlagi meril iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih 
snovi in rastlinskih snovi v tla, ni primeren za uporabo kot 
rastlinsko hranilo, mora upravljavec kompostarne ali male 
komunalne kompostarne o tem nemudoma obvestiti minis-

trstvo in zagotoviti, da neprimeren kompost ne gre v promet 
ali v uporabo kot rastlinsko hranilo.

(2) Če se v kompostarni kompostirajo živalski stranski 
proizvodi kategorije 3, mora upravljavec kompostarne v 
primeru iz prejšnjega odstavka obvestiti tudi območni urad 
VURS.

(3) Z dajanjem komposta na trg ali v uporabo kot rastlin-
sko hranilo se v primerih iz prvega in drugega odstavka tega 
člena lahko nadaljuje, ko o tem odloči ministrstvo. Če gre 
za kompostarno iz prejšnjega odstavka ministrstvo odloči o 
nadaljnjem dajanju komposta na trg, če je dajanje komposta 
na trg odobrila tudi VURS.

(4) Ministrstvo odloči o nadaljnjem dajanju komposta 
na trg ali v uporabo kot rastlinsko hranilo, če na podlagi naj-
manj dveh zaporednih meritev parametrov komposta, ki jih 
mora zagotoviti upravljavec kompostarne ali male komunalne 
kompostarne na podlagi programa meritev, sledi, da kompost 
izpolnjuje zahteve iz prejšnjega člena.

(5) Program meritev iz prejšnjega odstavka določi mi-
nistrstvo na podlagi vloge upravljavca kompostarne ali male 
komunalne kompostarne.

VIII. NADZOR

23. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika razen do-

ločb prvega odstavka 17. člena in določb drugega, tretjega 
in četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika opravljajo 
inšpektorji za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za 
okolje in prostor.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb prvega odstavka 
17. člena in drugega, tretjega in četrtega odstavka 18. člena 
tega pravilnika na trgu opravljajo inšpektorji Tržnega inšpek-
torata Republike Slovenije.

(3) Če gre za kompostiranje živalskih stranskih proizvo-
dov kategorije 3, opravljajo nadzor nad obratovanjem kompo-
starn tudi inšpektorji Veterinarske uprave Republike Slovenije 
v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

24. člen
(1) Če inšpektor Tržnega inšpektorata Republike Slove-

nije ugotovi, da informacija o kompostu, ki je v prometu, ni v 
skladu z določbami tega pravilnika, mora dobavitelj komposta 
poskrbeti za to, da bo kompost glede določb, ki zadevajo 
informacijo, izpolnjevali zahteve tega pravilnika.

(2) Dobavitelj komposta mora končati kršitev pod pogoji, 
ki jih določi pristojni inšpektor iz prejšnjega odstavka.

(3) Če dobavitelj komposta neustreznosti, ki jih pristojni 
inšpektor prvega odstavka tega člena ugotovi, ne odpravi, 
mora pristojni inšpektor odrediti, da se za kompost prepreči 
oziroma prepove dajanje v promet, ali da se kompost umak-
ne s trga.

25. člen
Če inšpektor za okolje na podlagi naključnih meritev 

ugotovi, da kompost, ki je dan končnemu uporabniku v 
uporabo, ne ustreza glede na namen uporabe merilom iz 
predpisa, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi 
v tla, mora odrediti, da proizvajalec komposta ali dobavitelj 
komposta, če gre za kompost, ki ni bil proizveden na ozemlju 
Republike Slovenije, kompost uporabi na način, ki ni v na-
sprotju s predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevar-
nih snovi v tla, ali, da se ga odstrani v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadki.

26. člen
(1) Če inšpektor za okolje ugotovi, da se v kompostar-

ni ne proizvaja kompost v skladu s tem pravilnikom, mora 
upravljavec kompostarne odpraviti pomanjkljivosti pod po-
goji, ki jih določi inšpektor.
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(2) Če upravljavec kompostarne ne odpravi pomanjklji-
vosti pod pogoji iz prejšnjega odstavka, mora inšpektor za 
okolje odrediti prekinitev kompostiranja in odstranitev kom-
posta in biološko razgradljivih odpadkov na območju kompo-
starne v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
(1) Upravljavci obstoječih kompostarn morajo pridobiti 

dovoljenje za kompostiranje do 31. decembra 2004.
(2) Upravljavci kompostarn in uvozniki komposta morajo 

uskladiti dajanje komposta in mešanic komposta z drugimi 
snovmi na trg z določbami tega pravilnika najkasneje do 
31. decembra 2004.

28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-11-43/2003
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0034

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

Soglašam!

Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r. 

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

PRILOGA 1

Biološko razgradljivi odpadki

Številka iz 
klasifikacijskega 

seznama od-
padkov

Dopolnilo k opisu biološko razgradljivih odpadkov, primernih za kompostiranje

02 01 01 odpadki in blata čistilnih naprav odpadne vode, razen odpadkov in blata čistilnih naprav za odpadne vode 
iz obratov za toplotno obdelavo odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na področju veteri-
narstva razvrščeni med stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2, ter blata čistilnih naprav za odpadne 
vode klavnic

02 01 02 odpadki živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na področju veterinarstva razvrščeni med stranske ži-
valske proizvode kategorije 3, in gnoja ter vsebina prebavna trakta, ločenega od tkiv prebavnega trakta, ki 
izvirajo od živali in so stranski živalski proizvodi kategorije 2 

02 01 03 odpadna rastlinska tkiva 
02 01 06 živalski iztrebki, urin in gnoj, vključno z onesnaženo slamo 
02 01 07 odpadki pri izkoriščanju gozdov 
02 01 99 predelane živalske beljakovine, ki so nastale pri toplotni obdelavi odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu 

s predpisi na področju veterinarstva razvrščene med stranske živalske proizvode kategorije 2 in 3
02 02 01 odpadki in blato čistilnih naprav odpadne vode, razen odpadkov in blata čistilnih naprav za odpadne vode 

iz obratov za toplotno obdelavo odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na področju veteri-
narstva razvrščeni med stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2, ter blata čistilnih naprav za odpadne 
vode klavnic

02 02 02 kože majhnih ali velikih živali, kopita in parklji, ščetine prašičev, perje, volna, rogovi, dlaka in krzno, če so od 
živali, ki so bile zaklane v klavnici in za katere je bilo v skladu s predpisi na področju veterinarstva ugotovlje-
no, da so primerne za hrano, ali od živali, ki niso kazale kliničnih znakov bolezni, ki se prenašajo na druge 
živali ali ljudi 
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 02 02 03 odpadki, ki so nastali pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora in so neprimerne za 
uporabo ali predelavo:
– deli zaklanih živali, ki so v skladu s predpisi na področju veterinarstva primerni za hrano, vendar niso na-
menjeni za hrano iz komercialnih razlogov,
– deli zaklanih živali, zavrnjeni kot neustrezni za hrano v skladu s predpisi na področju veterinarstva, vendar 
ne kažejo nobenih znakov bolezni, prenosljivih na ljudi ali živali in izvirajo iz trupov, primernih za hrano,
– kri živali razen prežvekovalcev, zaklanih v klavnici in za katere je bilo po predhodnem pregledu pred za-
kolom ugotovljeno, da so primerne za prehrano ljudi,
– stranski živalski proizvodi, nastali v proizvodnji izdelkov, namenjenih za hrano, vključno z razmaščenimi 
kostmi in ocvirki,
– živila živalskega izvora, ali živila, ki vsebujejo izdelke živalskega izvora, razen organskih kuhinjskih odpad-
kov, ki niso več namenjeni prehrani ljudi iz komercialnih razlogov, ali zaradi problemov pri izdelavi ali zaradi 
napak pri pakiranju, in ne predstavljajo nobenih tveganj za zdravje ljudi in živali,
– surovo mleko od živali, ki ne kažejo kliničnih znakov bolezni, ki so prenosljive na ljudi ali živali,
– ribe ali druge morske živali, razen morskih sesalcev, ulovljene na odprtem morju za namene proizvodnje 
ribje moke,
– sveži stranski proizvodi iz rib iz obratov za proizvodnjo ribjih izdelkov za hrano,
– jajčne lupine, stranski proizvodi valilnic in stranski proizvodi iz počenih jajc, ki izvirajo od živali, ki niso kazale 
kliničnih znakov bolezni, prenosljivih na ljudi in živali, in
drugi odpadki živalskega izvora, ki v skladu s predpisi na področju veterinarstva niso razvrščeni med stranske 
živalske proizvode 3. kategorije

02 02 04 blato iz čiščenja odpadne vode iz naprav in objektov za pripravo in predelavo mesa, rib in drugih živil žival-
skega izvora, če ne vsebujejo odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na področju veterinarstva 
razvrščeni med stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2

02 02 99 mulji pri proizvodnji želatine, želatinski drobci, perje in vsebine želodcev in črevesja, če so od živali, za katere 
je v skladu s predpisi na področju veterinarstva ugotovljeno, da so primerne za prehrano ljudi

02 03 01 blato pri pranju, čiščenju, lupljenju, centrifugiranju in ločevanju pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin, žitaric, 
jedilnih olj ter pri konzerviranju sadja in vrtnin 

02 03 04 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj ter pri 
konzerviranju sadja in vrtnin 

02 03 05 blato čistilnih naprav odpadne vode, če izpolnjuje zahteve za vnos blata v tla, določene v predpisu, ki ureja 
vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla

02 03 99 ostanki pri proizvodnji škroba, začimb, melas in sirupov, ki nastajajo pri predelavi sadja, vrtnin in žitaric
02 04 02 blato čistilnih naprav odpadne vode, razen blata čistilnih naprav za odpadne vode iz obratov za toplotno 

obdelavo odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na področju veterinarstva razvrščeni med 
stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2, ter blata čistilnih naprav za odpadne vode klavnic

02 04 03 če so izpolnjene zahteve za vnos blata v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih 
hranil v tla

02 05 01 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo, ki nastajajo pri proizvodnji mlečnih izdelkov 
02 05 02 blato čistilnih naprav odpadne vode, razen blata čistilnih naprav za odpadne vode iz obratov za toplotno 

obdelavo odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na področju veterinarstva razvrščeni med 
stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2, ter blata čistilnih naprav za odpadne vode klavnic 

02 05 99 sirotka 
02 06 01 odpadno testo in druge snovi, ki so neprimerne za uporabo ali predelavo in nastajajo v pekarnah in slašči-

čarnah 
02 06 03 če so izpolnjene zahteve za vnos blata v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih 

hranil v tla
02 07 01 odpadki pri pranju, čiščenju in mehanskem drobljenju surovin, ki nastajajo pri proizvodnji alkoholnih in brez-

alkoholnih pijač 
02 07 02 odpadna zrna, sadje in krompirjeva kaša ter blata, ki nastane pri destilaciji žganih pijač 
02 07 04 sadni sokovi in druge snovi, ki so neprimerne za uporabo ali predelavo in nastajajo pri proizvodnji alkoholnih 

in brezalkoholnih pijač 
 02 07 05 blato iz čiščenja odpadnih vod, če so izpolnjene zahteve za vnos blata v tla, določene v predpisu, ki ureja 

vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
02 07 99 luščine, kal in prah slada, porabljeni hmelj, usedline in mulji iz pivovarn, mulji iz proizvodnje vina, jabolčna 

mezga, vinske usedline ter kvas odpadne kvasine 
03 01 01 in
03 03 01

lubje 

03 01 05 žagovina in lesna volna 
03 03 02 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
03 03 05 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
03 03 07
03 03 08
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03 03 09
03 03 10 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
03 03 11 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
04 01 06 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
04 01 07 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
04 02 20 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
04 02 21 odpadna celulozna vlakna, odpadna rastlinska vlakna in odpadna volna, ki nataja pri proizvodnji tekstilij 
04 02 22 če ne vsebujejo odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na področju veterinarstva razvrščeni 

med stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2
07 05 14 pulpa iz zdravilnih rastlin, micelij, ostanki gobjih substratov in odpadni proteini, ki nastajajo pri proizvodnji, 

pripravi, dobavi in uporabi farmacevtskih proizvodov 
15 01 01
15 01 03
15 01 05 če gre za sestavljeno embalažo iz biorazgradljivih materialov, kot so les, papir, slama in podobno
16 03 06 organski odpadki od neuspelih proizvodnih serij, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
17 02 01 les iz gradbenih materialov, če ne vsebuje premazov in lepil z nevarnimi snovmi
19 06 04
19 06 06 če ne vsebujejo odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na področju veterinarstva razvrščeni 

med stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2 
19 08 05 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
19 08 12 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
19 08 14 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
19 09 01
19 09 02 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
19 09 03 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
20 01 01 odpadni papir, če se ga dodaja biološkim odpadkom v količinah, ki ne presegajo 10% teže suhe snovi od-

padkov, in ne gre za papirne tapete ali papir visokega sijaja
20 01 08 organski kuhinjski odpadki, če ne nastajajo kot odpadki iz gostinskih dejavnosti v mednarodnem letalskem 

ali ladijskem prometu
20 01 38
20 02 01 odpadki rastlinskega izvora iz vrtov in parkov, razen rastlin iz roba cest
20 03 02 odpadki iz živilskih trgov, če so ločeno zbrani 
20 03 04 če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih 

snovi in rastlinskih hranil v tla
20 03 06 odpadki, ki nastanejo pri čiščenju komunalne odpadne vode, vključno z blatom čistilnih naprav, če njegovi 

parametri ne presegajo parametrov za kompost za neomejeno rabo 
20 03 07 kosovni odpadki iz lesa, če ne vsebujejo premazov in lepil z nevarnimi snovmi

PRILOGA 2

Vsebina oznake na embalaži za kompost

1. besedilo: »Kompost razreda 1, izdelan v skladu z zahtevami predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih od-
padkov v kompost« če gre za kompost z neomejeno rabo in »Kompost razreda 2, izdelan v skladnu z zahtevami predpisa, ki 
ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov v kompost« če gre za kompost z omejeno rabo,

2. besedilo »primeren kot rastlinsko hranilo«, če ustreza predpisom, ki urejajo rastlinska hranila,
3. ime proizvajalca ali znamko komposta in naslov osebe, ki je odgovorna za trženje komposta,
4. ime in naslov kraja proizvodnje,
5. hranljivost sestavin,
6. vrednosti parametrov komposta, na podlagi katerih se komposte razvršča v razreda kakovosti po merilih predpisa, ki 

ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,
7. navodila za uporabo s poudarkom na največji količini, ki se jo lahko vnaša v tla,
8. opozorilo, da je treba pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje, za uporabo komposta, če gre za kompost 

razreda 2.
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1887. Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in 
načinu priprave Prostorskega reda Slovenije 
ter vrstah njegovih strokovnih podlag

Na podlagi 18. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja 
minister za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave 
Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih 

strokovnih podlag

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(predmet pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje določa vsebino, obliko in na-
čin priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrste njegovih 
strokovnih podlag.

II. VSEBINA PROSTORSKEGA REDA

2. člen
(vsebina prostorskega reda)

Prostorski red Slovenije je zbirka temeljnih in podro-
bnejših pravil za urejanje prostora, in sicer za:

1. prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih 
ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev,

2. opremljanje zemljišč za gradnjo,
3. graditev objektov za prostorske ureditve državnega 

pomena.

1. Temeljna pravila za urejanje prostora

3. člen
(temeljna pravila za urejanje prostora)

Temeljna pravila za urejanje prostora veljajo na celo-
tnem območju Slovenije in se pripravijo zlasti za:

1. prostorsko načrtovanje,
2. členitev prostora,
3. načrtovanje poselitve,
4. načrtovanje in graditev gospodarske javne infra-

strukture,
5. načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini,
6. opremljanje zemljišč za gradnjo,
7. uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrto-

vanih prostorskih ureditev.

4. člen
(prostorsko načrtovanje)

Pravila za prostorsko načrtovanje določajo splošne za-
hteve in usmeritve za:

1. tehtanje javnih koristi in zasebnih interesov,
2. usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahte-

vami,
3. pripravo strokovnih podlag urejanja prostora.

5. člen
(členitev prostora)

Pravila za členitev prostora določajo zlasti zahteve in 
usmeritve za določanje:

1. funkcionalnih enot,
2. namenske rabe prostora in
3. prostorskih enot.

6. člen
(načrtovanje poselitve)

(1) Pravila v zvezi z načrtovanjem poselitve določajo 
zlasti zahteve in usmeritve za:

1. opredelitev in zasnovo poselitvenih območij,
2. načrtovanje poselitvenega območja, ki zajema do-

ločitev namenske rabe v poselitvenem območju, širitev in 
notranji razvoj poselitvenega območja, umeščanje eno-
stavnih objektov v prostor, načrtovanje grajene strukture in 
odprtega prostora.

(2) Pravila v zvezi z graditvijo objektov izven poselitve-
nih območij se nanašajo na razpršeno poselitev in razpršeno 
gradnjo.

7. člen
(načrtovanje in graditev gospodarske javne infrastrukture)

Pravila za načrtovanje in graditev gospodarske javne 
infrastrukture določajo zahteve in usmeritve zlasti za:

1. prometno infrastrukturo,
2. telekomunikacijsko infrastrukturo,
3. energetsko infrastrukturo,
4. komunalno in okoljsko infrastrukturo,
5. vodno infrastrukturo.

8. člen
(načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini)

Pravila za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v 
krajini določajo zahteve in usmeritve na območjih:

1. prepoznavnosti Slovenije,
2. naravnih kakovosti,
3. rabe naravnih virov,
4. potencialnih naravnih in drugih nesreč ter vododefi-

citarnosti,
5. obrambnih dejavnosti.

9. člen
(opremljanje zemljišč za gradnjo)

Pravila v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo do-
ločajo zahteve in usmeritve glede priprave in opremljanja 
zemljišč ter priključevanja objektov na javno gospodarsko 
infrastrukturo.

10. člen
(uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih 

prostorskih ureditev)
Pravila v zvezi z uveljavljanjem prostorskih ukrepov za 

izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev določajo zahteve 
in usmeritve za uvedbo in izvajanje prostorskih ukrepov.

2. Podrobnejša pravila za urejanje prostora

11. člen
(podrobnejša pravila za urejanje prostora)

Pravila iz 2. člena tega pravilnika se v Prostorskem 
redu Slovenije lahko določijo tudi kot podrobnejša pravila za 
urejanje prostora, in sicer za:

1. urejanje posameznih področij urejanja prostora za 
celotno območje države,

2. urejanje območij s posebnimi potenciali in problemi,
3. merila in pogoje za načrtovanje in gradnjo objektov iz 

prostorskih ureditev državnega pomena.

12. člen
(urejanje posameznih področij urejanja prostora)
Pravila za urejanje posameznih področij urejanja pros-

tora se glede na izražene potrebe za tista področja urejanja 
prostora, ki zaradi svojih značilnosti ali specifičnih lastnosti 
zahtevajo posebno obravnavo, določajo za celotno območje 
države.



Stran 5188 / Št. 42 / 23. 4. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 23. 4. 2004 / Stran 5189

13. člen
(urejanje območij s posebnimi potenciali in problemi)

Pravila za urejanje območij s posebnimi potenciali in 
problemi določajo zahteve in usmeritve, ki se nanašajo zlasti 
na načrtovanje:

1. obmejnih območij,
2. obalnih, hribovitih in gorskih območij,
3. območij z naravnimi in kulturnimi kakovostmi,
4. območij s prostorskimi omejitvami za razvoj.

14. člen
(merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov iz 

prostorskih ureditev državnega pomena)
Merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov iz 

prostorskih ureditev državnega pomena se nanašajo pred-
vsem na namen, funkcijo, lego, velikost in oblikovanje po-
sameznih vrst:

– objektov na območjih, na katerih so državni lokacijski 
načrti prenehali veljati,

– objektov, ki jim zaradi njihovih tehničnih in tehnoloških 
značilnosti ni mogoče določiti konkretnih lokacij z državnim 
lokacijskim načrtom,

– manj zahtevnih objektov na območjih, ki se ne urejajo 
z državnimi lokacijskimi načrti.

15. člen
(uporaba pravil)

(1) Pravila se pripravijo kot zahteve in usmeritve.
(2) Pravila v obliki zahtev so neposredno zavezujoča pri 

pripravi prostorskih aktov ter načrtovanju in izvajanju prostor-
skih ureditev in graditev.

(3) Pravila v obliki usmeritev se smiselno upoštevajo 
glede na posebnosti posameznih prostorskih ureditev in 
območij pri pripravi prostorskih aktov ter načrtovanju in iz-
vajanju prostorskih ureditev in graditev.

III. OBLIKA PROSTORSKEGA REDA

16. člen
(oblika prostorskega reda Slovenije)

(1) Posamezna pravila sestavljajo besedila, ki so po 
potrebi lahko dopolnjena z grafičnimi prikazi in se pripravijo 
v analogni in digitalni obliki. Besedilo pravil za urejanja pros-
tora se pripravi v obliki zahtev in usmeritev.

(2) Prostorski red Slovenije obsega naslovnico, kazalo 
in pravila.

17. člen
(oblika naslovnice)

(1) Naslovnica mora vsebovati:
– navedbo, na katere vrste pravil se nanaša,
– številko tematskega poglavja in podpoglavja, skupaj 

z letnico izdaje,
– naslov sklopa pravil,
– naziv pristojnega ministrstva.
(2) Spremembe oziroma dopolnitve prostorskega reda 

Slovenije se označijo na naslovnici tako, da se pred označbo 
dodajo besede »sprememba«, »dopolnitev« ali »sprememba 
in dopolnitev« ter za njo tekoča letnica izdaje spremembe 
oziroma dopolnitve in zaporedna številka strani prostorskega 
reda Slovenije, ki se spreminja ali dopolnjuje.

18. člen
(oblika kazala)

(1) Kazalo mora vsebovati naslove tematskih poglavij 
in podpoglavij.

(2) Spremembe oziroma dopolnitve kazala prostor-
skega reda Slovenije se spremeni oziroma dopolni tako, da 

se objavi spisek vseh izdaj in njihovih dopolnitev na koncu 
kazala.

19. člen
(označitev pravil za urejanje prostora)

Pravila za urejanje prostora se zaradi preglednosti 
označujejo na naslednji način:

– zbirka temeljnih pravil za urejanje prostora se označi 
z rimsko številko »I«, označba posameznih zbirk pravil se 
izvede z zaporednimi arabskimi številkami za poševnico, nji-
hova morebitna dopolnitev ali sprememba pa z zaporednimi 
arabskimi številkami za piko, in sicer »I/1.1«;

– zbirka podrobnejših pravil urejanja prostora se označi 
z rimsko številko »II«, kateri je dodana posamezna vrsta po-
drobnejših pravil, ki se označi z malimi tiskanimi črkam in si-
cer: »IIa« urejanje posameznih področij urejanja prostora za 
celotno območje države, »IIb« urejanje območij s posebnimi 
potenciali in problemi in »IIc« merila in pogoji za načrtovanje 
in graditev objektov. Vsaka posamezna zbirka pravil se ozna-
či z zaporednimi arabskimi številkami za poševnico. Morebit-
na dopolnitev ali sprememba zbirke se izvede z zaporednimi 
arabskimi številkami za piko, in sicer »IIa/1.1«.

20. člen
(hramba Prostorskega reda Slovenije)

(1) Prostorski red Slovenije se objavi v tiskani ter v 
elektronski obliki na javno dostopnem strežniku ministrstva 
za okolje, prostor in energijo.

(2) Prostorski red Slovenije se hrani v analogni ali digi-
talni obliki in je na vpogled na sedežu ministrstva, pristojnega 
za prostor, ki ga hrani kot arhivski izvod.

(3) Ministrstvo, pristojno za prostor vključi digitalno ob-
liko Prostorskega reda Slovenije v zbirko pravnih režimov kot 
sestavni del zbirk prostorskih podatkov.

IV. NAČIN PRIPRAVE PROSTORSKEGA REDA 
SLOVENIJE IN VRSTE NJEGOVIH STROKOVNIH 

PODLAG

21. člen
(oblika smernic za načrtovanje)

Pri pripravi, spreminjanju oziroma dopolnjevanju Pros-
torskega reda Slovenije nosilci urejanja prostora pripravijo 
smernice za načrtovanje v obliki prostorsko relevantnih vse-
bin, ki vplivajo na pripravo pravil za urejanje prostora in se 
nanašajo na njihovo področje dela.

22. člen
(strokovne podlage za pripravo Prostorskega reda 

Slovenije)
(1) S strokovnimi podlagami se:
– analizira stanje, problematiko, trende in potrebe na 

področju urejanja prostora,
– analizira predpise za področja, ki so predmet Prostor-

skega reda Slovenije,
– pripravi rešitve v obliki predloga pravil za urejanje 

prostora v Prostorskem redu Slovenije.
(2) Vrste strokovnih podlag oziroma dopolnitev že iz-

delanih strokovnih podlag se določi s programom priprave 
Prostorskega reda Slovenije.

V. KONČNA DOLOČBA

23. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.
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Št. 350-01-46/2003
Ljubljana, dne 14. aprila 2004.
EVA 2003-2511-0050

mag. Janez Kopač l. r.
Minister

za okolje, prostor in energijo

1888. 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, prostor in energijo

P R A V I L N I K
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev 

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je 

določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju 
Banke Slovenije in je 208,39 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 

pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti 
stanovanja (Uradni list RS, št. 29/04).

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-9/2004
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0104

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

1889. Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila

Na podlagi 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni 
list RS, št. 87/01, 96/02) ministrica za kulturo izdaja

P R A V I L N I K
o izvajanju knjižničnega nadomestila

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje ureja način določanja in postop-
ke razdelitve sredstev iz naslova knjižničnega nadomestila. 
V ta namen podrobneje opredeljuje:

– namen izvajanja knjižničnega nadomestila,
– način določitve višine sredstev na proračunski po-

stavki »knjižnično nadomestilo«,
– vrste knjižničnega gradiva, na katerega se nanaša 

izvajanje knjižničnega nadomestila,
– upravičence za prejem sredstev iz naslova knjižnič-

nega nadomestila,
– nadzor nad izvajanjem knjižničnega nadomestila.

2. člen
(namen)

Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjiž-
ničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih 
knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila je 
spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, 
na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem 
interesu. Knjižnično nadomestilo se izvaja v dveh oblikah:

a) denarni prispevki živečim avtorjem knjižničnega gra-
diva za izposojo njihovih del,

b) delovne štipendije za ustvarjalnost, ki so namenjene 
perspektivnim in vrhunskim avtorjem.

3. člen
(višina sredstev)

Sredstva za izvajanje knjižničnega nadomestila se do-
ločijo v višini 25% glede na obseg sredstev, ki jih je država 
namenila splošnim knjižnicam za nakup knjižničnega gradi-
va v proračunskem obdobju, na katero se nanaša izvajanje 
knjižničnega nadomestila. Ta sredstva se razporedijo na 
proračunsko postavko »knjižnično nadomestilo«.

4. člen
(vrste knjižničnega gradiva)

Knjižnično nadomestilo se nanaša izključno na izposojo 
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomati-
zirano izposojo v sistemu COBISS.SI in bibliografske zapise 
za knjižnično gradivo povezane z vzajemno bazo podatkov 
COBIB.SI.

Knjižnično nadomestilo se nanaša na izposojo nasled-
njega knjižnega gradiva:

– izvirne monografske publikacije,
– prevedene monografske publikacije.
Knjižnično nadomestilo se nanaša na naslednje vrste 

neknjižnega gradiva:
– avdio kasete in CD-plošče,
– video kasete in DVD-plošče.
Serijske publikacije in elektronsko gradivo niso predmet 

knjižničnega nadomestila.

5. člen
(upravičenci)

Do knjižničnega nadomestila so upravičeni živeči avto-
rji kot fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji ali ustvarjajo v slovenščini. Do knjižničnega nado-
mestila so upravičeni naslednji avtorji:

a) za knjižno gradivo
– pisec besedila monografske publikacije,
– prevajalec besedila monografske publikacije,
– likovni ustvarjalec ali fotograf, če je pretežni (so)avtor 

monografske publikacije;
b) za neknjižno gradivo
– avtor glasbe,
– avtor besedila,
– režiser filma,
– avtor scenarija,
– direktor fotografije.

6. člen
(deleži sredstev)

Sredstva na proračunski postavki »knjižnično nadome-
stilo« se za posamezno vrsto knjižničnega gradiva določajo 
po naslednjih deležih:

– avtorji izvirnih monografskih publikacij 60%
– prevajalci monografskih publikacij 20%
– ilustratorji in fotografi monografskih publikacij 15%
– avtorji glasbe, avtorji besedil, režiserji filmov, 

avtorji scenarijev in direktorji fotografije 5%
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Sredstva, ki so namenjena posamezni vrsti knjižničnega 
gradiva, se v razmerju 50% : 50% namenijo denarnim pri-
spevkom avtorjem in delovnim štipendijam za ustvarjalce.

7. člen
(število izposojenih enot knjižničnega gradiva)

Število izposojenih enot za posamezno vrsto knjižnične-
ga gradiva in kategorijo avtorstva po 6. členu tega pravilnika 
je seštevek vseh izposojenih enot tega gradiva. Če je v bibli-
ografskem zapisu posamezne enote knjižničnega gradiva v 
vzajemni bazi podatkov COBIB.SI evidentiranih več avtorjev 
iste kategorije, pripada posameznemu avtorju sorazmerni 
delež števila izposoj.

Posamezni avtor je upravičen do knjižničnega nadome-
stila, če skupno število izposoj knjižničnega gradiva, katerega 
avtor ali soavtor je, presega spodnjo mejo izposoj glede na 
naslednje kriterije:
  zgornja meja spodnja meja
– avtorji izvirnih monografskih 

publikacij 20.000 + 20% nad 20.000 800
– prevajalci monografskih 

publikacij 50.000 + 20% nad 50.000 4.000
– ilustratorji in fotografi 

monografskih publikacij 20.000 + 20% nad 20.000 1.000
– avtorji na področju glasbe 

in filma  2.000 + 20% nad 2.000 300

8. člen
(izračun vrednosti knjižničnega nadomestila za 

posameznega avtorja)
Vrednost denarnega prispevka za eno izposojo enote 

knjižničnega gradiva je količnik razpoložljivih sredstev za 
posamezno vrsto knjižničnega gradiva iz 4. člena, kategorijo 
avtorstva iz 6. člena in seštevka vseh izposoj avtorjev, kot 
jih opredeljuje 7. člen. Višina sredstev, do katerih je avtor 
upravičen, je zmnožek priznanih izposoj in vrednosti ene 
izposoje.

9. člen
(nakazovanje denarnih prispevkov avtorjem)

IZUM pripravi izpise podatkov o številu izposoj knjižnič-
nega gradiva v splošnih knjižnicah v preteklem letu do konca 
januarja za vse avtorje, ki so upravičeni do knjižničnega na-
domestila po tem pravilniku in so njihova imena vključena v 
normativno bazo podatkov CONOR.SI.

Ministrstvo za kulturo pripravi izračune, koliko sredstev 
se nameni posameznim vrstam knjižničnega gradiva ter ko-
liko sredstev prejmejo posamezni avtorji. Ministrstvo za kul-
turo na svoji spletni strani najkasneje 1. 3. vsako leto objavi 
podatke (ime in priimek avtorja, število izposoj njegovih del) o 
številu izposoj knjižničnega gradiva avtorjev, ki so upravičeni 
do denarnega prispevka, ter avtorje obvesti o tem, kolikšna 
višina sredstev jim pripada. Ministrstvo izvede nakazila avto-
rjem, ki so pred tem dolžni ministrstvu na podlagi prejetih 
obvestil dostaviti izpolnjene identifikacijske obrazce.

10. člen
(izvedba delovnih štipendij)

Izvajalca za dodelitev delovnih štipendij Ministrstvo iz-
bere na podlagi ciljnega javnega razpisa, na katerem lahko 
sodelujejo stanovska društva, ki najmanj tri leta delujejo na 
področjih, ki so predmet knjižničnega nadomestila. Izvajalec 
je lahko izbran za obdobje največ treh let. Ministrstvo pri 
izboru z vidika ciljev kulturne politike upošteva naslednja 
kriterija:

– število članov društva,
– višino režijskih stroškov,
in oceni kakovost predlaganega programa štipendira-

nja, ki vključuje vsaj naslednje elemente:

– cilje štipendiranja,
– vrste štipendij in višino izplačil za posamezno vrsto 

štipendij,
– kategorije avtorjev, ki bodo upravičeni do delovnih 

štipendij,
– predvideno število avtorjev, ki bodo upravičeni do 

štipendije,
– postopek razpisa,
– pogoje za sodelovanje avtorjev na razpisih,
– kriterije za dodeljevanje štipendij in merila za uporabo 

kriterijev,
– razmerje med prejemniki denarnih prispevkov in pre-

jemniki delovnih štipendij.
Delovne štipendije se dodeljujejo za obdobje do največ 

12 mesecev in imajo lahko več oblik: za vrhunske ustvarjal-
ce, potovalne štipendije, štipendije za mlade perspektivne 
ustvarjalce ipd.

Z delovnimi štipendijami se prednostno podpira tiste 
avtorje, ki nimajo pravice do denarnih prispevkov iz na-
slova knjižničnega nadomestila oziroma so iz tega naslova 
deležni le manjših izplačil, a pomembno prispevajo k razvoju 
slovenske kulture. Članstvo avtorja v društvu ni odločilno za 
pridobitev štipendije.

Sredstva, namenjena delovnim štipendijam za avtorje 
neknjižnega gradiva, se v enakih deležih razporedijo med 
avtorje na področju glasbe in avtorje na področju filma.

Izvajalec in ministrstvo pred sklenitvijo pogodbe opra-
vita usklajevanje, na podlagi katerega skleneta pogodbo, v 
kateri so natančno opredeljeni:

– višina sredstev, namenjenih posameznim vrstam 
delovnih štipendij,

– vrste delovnih štipendij,
– postopek dodeljevanja delovnih štipendij,
– pogoji, kriteriji in uporaba kriterijev za dodeljevanje 

delovnih štipendij,
– višina režijskih stroškov,
– pritožbeni postopek.
Ministrstvo sklene z izbranimi izvajalci pogodbe za ob-

dobje največ treh let, pri čemer se obseg sredstev natančno 
določi za prvo leto, za naslednji dve leti pa se sklenejo ustrez-
ni dodatki k pogodbi. Izvajalci so dolžni izvesti pogodbene 
obveznosti najkasneje v treh mesecih po podpisu pogodb 
oziroma dodatkov k pogodbam.

V primeru, da razpis ne uspe, ga je Ministrstvo dolžno 
ponoviti v roku enega meseca. Če tudi ponovljeni razpis 
ne uspe, Ministrstvo samo izvede javni razpis za podelitev 
delovnih štipendij, in sicer s pomočjo strokovnih komisij za 
posamezna področja.

11. člen
(nadzor)

Ministrstvo za kulturo opravi vsakoletno evalvacijo izva-
janja knjižničnega nadomestila, inšpekcijski nadzor pa izvaja 
inšpektor za knjižničarstvo.

12. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem 
listu RS.

Št. 612-27/2003-19
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EVA 2004-3511-0001

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo 
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1890. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o 
opravljanju strokovnih izpitov za inšpektorje v 
Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo

Na podlagi 41. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru 
(Uradni list RS, št. 56/02) in za izvrševanje 65. člena Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja 
ministrica za kulturo

P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o opravljanju 

strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu 
Republike Slovenije za kulturo

1. člen
V Pravilniku o opravljanju strokovnih izpitov za inšpek-

torje v Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo (Uradni 
list RS, št. 95/02) se v 2. členu doda drugi odstavek, ki se 
glasi:

»Za področje kulturne dediščine je pogoj iz druge alinee 
prejšnjega odstavka najmanj 10 let delovnih izkušenj na po-
dročju varstva kulturne dediščine.«

2. člen
V drugem odstavku 5. člena se doda nova alinea, ki 

se glasi:
»– inšpekcijski nadzor na področju kulturne dedišči-

ne«.

3. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha ve-

ljati pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnih izpitov 
za inšpektorje na področju kulturne dediščine, št. 166-1/00, 
z dne 29. 2. 2000.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št.  166-3/2002/14
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-3511-0007

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

1891. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove 
»Mat kultra – ustanova za širjenje kulture«

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

S O G L A S J E
k ustanovitvenemu aktu ustanove »Mat kultra 

– ustanova za širjenje kulture«

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo izdaja so-
glasje k ustanovitvenemu aktu ustanove »Mat kultra – usta-
nova za širjenje kulture«, s katerim je ustanovitelj Regionalni 
center za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi ustanovil 
ustanovo »Mat kultra – ustanova za širjenje kulture«, skraj-
šano ime »Ustanova Mat kultura«, s sedežem v Zagorju ob 
Savi, Podvine 36, o čemer je notarka Marjana Kolenc-Rus, 
Obrtniška cesta 14, Trbovlje izdala notarski zapis, opr. št. 
SV 169/04 z dne 22. 3. 2004.

Št. 028-15/2004
Ljubljana, dne 29. marca 2004.

Ministrica
za kulturo

Andreja Rihter l. r.

USTAVNO SODIŠČE
1892. Odločba o ugotovitvi neustavnosti petega 

odstavka 95. člena Zakona o davčnem 
postopku z načinom izvršitve

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude 
in v postopku za oceno ustavnosti začetem na pobudo dr. 
Štefana Ščapa iz Murske Sobote, ki ga zastopa Igor Vinčec, 
odvetnik v Lendavi, na seji dne 8. aprila 2004

o d l o č i l o:

1. Peti odstavek 95. člena Zakona o davčnem postop-
ku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 108/99 in 
97/01) je v neskladju z Ustavo.

2. Ugotovljeno neskladje je Državni zbor dolžan odpra-
viti v šestih mesecih od objave te odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

3. Do odprave ugotovljenega neskladja iz 1. točke 
izreka pripadajo davčnemu zavezancu obresti po četrtem 
odstavku 95. člena Zakona o davčnem postopku od dneva 
doplačila z nepravnomočno odločbo neupravičeno odmerje-
ne ali preveč odmerjene dohodnine.

4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 
prvega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku se 
zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik je davčni zavezanec za dohodnino. Ker pri-

tožba ne zadrži izvršitve odločbe o odmeri, je za leta 1997, 
1998 in 1999 (do)plačal dohodnino po prvostopenjski odmerni 
odločbi in se hkrati pritožil. S pritožbami je uspel (kot izhaja iz 
prilog, so bile odmerne odločbe odpravljene, v ponovljenem 
postopku pa je prvostopenjski davčni organ odmeril nižjo 
dohodnino, zoper katero je bila prav tako vložena pritožba). 
Zato je zahteval vračilo dohodnine, doplačane na podlagi 
odpravljenih prvostopenjskih odločb, skupaj z zamudnimi 
obrestmi od dneva plačila. Prav tako je zahteval zamudne 
obresti od celotnega plačanega zneska, in sicer od dneva 
plačila na podlagi prve dohodninske odločbe do dneva, ko 
bi dohodnino moral doplačati na podlagi druge dohodninske 
odločbe. Ker je bil njegov zahtevek za leto 1997 zavrnjen (o 
zahtevkih za leto 1998 in 1999 še ni bilo odločeno), zaradi 
česar se je pritožil oziroma vložil tožbo, izpodbija prvi odsta-
vek 20. člena in peti odstavek 95. člena Zakona o davčnem 
postopku (v nadaljevanju: ZDavP). Meni, da sta v neskladju 
s 14. členom Ustave. Prvi odstavek 20. člena ZDavP naj bi 
bil neustaven, ker mora davčni zavezanec svoje obveznosti 
izpolniti na podlagi nepravnomočnih odločb, ob tem pa za 
preveč plačane zneske dohodnine ni upravičen do zamudnih 
obresti. Na podlagi petega odstavka 95. člena ZDavP pa naj 
bi bil davčni zavezanec v neenakopravnem položaju nasproti 
zavezancem, ki jim skladno s četrtim odstavkom 95. člena 
ZDavP pripadajo zamudne obresti od neupravičeno odmerje-
nega ali preveč odmerjenega davka od dneva plačila davka. 
Hkrati naj bi bil v neenakopravnem položaju tudi nasproti dr-
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žavi, saj mu od doplačane dohodnine pripadajo obresti šele 
od pravnomočnosti odločbe, medtem ko jih je dolžan plačati 
že na podlagi nepravnomočne odločbe.

2. Državni zbor se je v zvezi z zatrjevano neustavnostjo 
prvega odstavka 20. člena ZDavP skliceval na svoja stališča, 
ki so bila Ustavnemu sodišču že predstavljena v okviru drugih 
zadev (kot npr. v zadevi št. U-I-233/01, v kateri je Ustavno 
sodišče odločilo z odločbo z dne 5. 2. 2004, Uradni list RS, 
št. 16/04). V zvezi z zatrjevano neustavnostjo petega odstav-
ka 95. člena ZDavP pa je poudaril, da ne gre za neskladje 
z načelom enakosti, saj je tek zamudnih obresti urejen v 
odvisnosti od vrste davka. Izpodbijana določba se tako 
nanaša zgolj na dohodninske zavezance, ki plačujejo letni 
davek od vseh prejemkov in dohodkov že med letom v obliki 
akontacije. Na podlagi odmerne odločbe so zavezanci nato 
ali dolžni doplačati dohodnino, ne glede na pravnomočnost 
odločbe, ali so upravičeni do vračila dohodnine, kar davčni 
organ praviloma udejanji hkrati z vročitvijo odločbe, torej prav 
tako pred pravnomočnostjo. Morebitna vložena pritožba pa 
naj bi povzročila spornost celotne davčne obveznosti; ker 
naj ta zato ne bi bila jasna, naj država ne bi bila v zamudi z 
vračilom sporne, preveč plačane dohodnine. V nadaljevanju 
nasprotni udeleženec nato še pojasnjuje, da je glede na javni 
interes za nemoteno financiranje državnih funkcij v zamudi 
lahko tako zavezanec, ki svoje nepravnomočne obveznosti 
ne poravna v roku, četudi se je pritožil, kot tudi davčni organ, 
»če ne poravna že z odmerno odločbo ugotovljene preveč 
plačane dohodnine«. Zato meni, da je zakonodajalec tek za-
mudnih obresti uredil na primerljiv način oziroma sorazmerno 
položaju posamezne stranke v postopku, tudi zato, ker ob 
akontativnem načinu plačevanja davka ni mogoče ugotavljati, 
kdaj je prišlo do preplačila oziroma do premajhnega plačila, 
ki bi moralo biti obrestovano.

B)
3. Ustavno sodišče je ustavnost prvega odstavka 

20. člena ZDavP z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave 
že presojalo (gl. odločbo št. U-I-297/95 z dne 28. 10. 1998, 
Uradni list RS, št. 76/98 in OdlUS VII, 198). Odločilo je, da 
določba ni v neskladju z Ustavo. Na podlagi pobudnikovih 
zatrjevanj, da gre za neskladje z Ustavo, ker zavezanec, 
ki svojo davčno obveznost preplača na podlagi nepravno-
močnih odločb, ni upravičen do zamudnih obresti, drugačne 
odločitve ni pričakovati. Predmet urejanja te izpodbijane do-
ločbe namreč niso zamudne obresti. Zato je Ustavno sodišče 
pobudo v tem delu kot očitno neutemeljeno zavrnilo.

4. Sprejelo pa je pobudo za oceno ustavnosti petega 
odstavka 95. člena ZDavP. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz 
četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je Ustav-
no sodišče po sprejemu pobude nadaljevalo z odločanjem 
o stvari sami.

5. Skladno s prvim odstavkom 95. člena ZDavP se 
davčnemu zavezancu, ki je na račun davka (oziroma tudi 
obresti, denarne kazni ali stroškov) plačal več, kot je bil 
dolžan plačati po pravnomočni odločbi, preplačani znesek 
praviloma vrne. Poleg vračila preplačanega zneska je davčni 
zavezanec upravičen tudi do obresti po obrestni meri, do-
ločeni z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti 
(tj. do zamudnih obresti), in sicer, če ne gre za dohodnino, 
od dneva plačila neupravičeno oziroma preveč odmerjenega 
davka (četrti odstavek 95. člena ZDavP). Če pa je bila ne-
upravičeno oziroma preveč odmerjena dohodnina, je davčni 
zavezanec upravičen do zamudnih obresti šele od dneva 
pravnomočnosti odločbe o odmeri dohodnine (izpodbijani 
peti odstavek 95. člena ZDavP).1

6. Nedvomno je pri opredelitvi začetka teka zamudnih 
obresti mogoče izhajati iz posameznih vrst oziroma značil-
nosti davkov; glede na njihovo nesporno raznovrstnost je 
tak kriterij (tj. kriterij vrste oziroma značilnosti davka) tudi 
razumen. Zato neenakost, ki se na podlagi tega kriterija 
vzpostavlja med zavezanci za posamezni davek, sama po 
sebi ni v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. 
Po ustaljeni ustavnosodni presoji namreč načelo enakosti 
pred zakonom ne pomeni, da predpis – kadar podlaga za 
različno urejanje niso okoliščine iz prvega odstavka 14. člena 
Ustave – ne bi smel različno urejati enakih pravnih položajev, 
pač pa tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in 
stvarnega razloga.

7. Do spora glede višine davčne obveznosti lahko pride 
ne glede na vrsto (značilnosti) davka oziroma načina plače-
vanja davka (prvi odstavek 99. člena ZDavP)2, saj se nad 
vsemi zavezanci opravlja davčni nadzor z vidika pravilnosti 
obračunavanja in plačevanja davka (skladno z Zakonom o 
davčni službi, Uradni list RS, št. 18/96 in nasl. – ZDS). Po-
sledično lahko tako v zvezi z vsakim davkom pride do pol-
ožaja, da je bil davek na podlagi nepravnomočne odločbe 
(z vidika pravnomočne odločbe) neupravičeno ali preveč 
plačan. Način plačevanja davka (v obliki akontacij ali kako 
drugače)3 pri tem ni pomemben, tudi zato ne, ker ni samo 
dohodnina tisti davek, ki se plačuje v obliki akontacij. Poleg 
tega ni spregledati, da ni sporno (ne)obrestovanje plačanih 
akontacij, temveč je sporno (ne)obrestovanje zneska, (do-
)plačanega na podlagi nepravnomočne odmerne odločbe, ki 
je bila nato razveljavljena, spremenjena ali odpravljena. Ker 
je zaradi tega za del (do)plačila ali pa tudi za celotno (do-
)plačilo odpadla pravna podlaga, je bil davek (gledano nazaj), 
neodvisno od vrste, svojih značilnosti ali načina plačevanja 
prvotno (z vidika pravnomočne odmerne odločbe) odmerjen 
neupravičeno oziroma previsoko.

8. Z vidika razlike med višino odmerjenega davka po 
pravnomočni odmerni odločbi in višino odmerjenega davka 
po nepravnomočni odmerni odločbi pa med posameznimi 
davki glede na njihovo vrsto, značilnosti ali način plačila ne 
gre za različna dejanska stanja. S tega vidika tudi ne gre za 
različna dejanska stanja med posameznimi davčnimi zave-
zanci. Akontativni način plačevanja dohodnine za posamezno 
koledarsko leto velja namreč le do izdaje odmerne odločbe. 
Z izdajo odmerne odločbe pa se zavezančeva dohodninska 
obveznost konkretizira. Zato gre po izdaji dohodninske od-
merne odločbe za doplačilo davka, ki naj bi bil z akontacijami 
premalo plačan. Ker se doplačilo samo po sebi ne razlikuje 
od drugih doplačil premalo obračunanega in plačanega dav-
ka, ne gre za različna dejanska stanja, ki bi jih bilo mogoče 
med seboj razlikovati in nanja vezati različne pravne posledi-
ce. Nasprotno, gre za enaka dejanska stanja, saj gre v vseh 
primerih za razliko med nepravnomočno in pravnomočno 
odmerjeno višino davčne obveznosti; na podlagi nepravno-
močne davčne odločbe je davčni zavezanec davek dodatno 
plačal, in sicer glede na kasnejšo pravnomočno davčno od-
ločbo več, kot je njegova davčna obveznost. Zato je treba ta 
dejanska stanja z vidika obrestovanja enako obravnavati in 
za vse uveljaviti enak način obračunavanja zamudnih obresti, 
ker ni videti, da bi za njihovo različno obravnavanje obstajal 
razumen razlog, ki bi izhajal iz narave stvari. Ker so z vidika 
teka zamudnih obresti uzakonjene različne rešitve, so po-
samezni davčni zavezanci v neenakih položajih.

9. Da gre pri tem za neenako obravnavanje zavezancev 
za dohodnino v primerjavi z zavezanci za druge davke, ni 

2 Davčni zavezanec plačuje davek na podlagi odločbe o od-
meri davka, ki jo izda davčni organ, na podlagi obračuna, ki ga 
opravi sam (samoobdavčitev), ali na podlagi obračuna in vplačila 
davka, ki ga zanj opravi delodajalec oziroma izplačevalec od vsa-
kega posameznega dohodka (davek po odbitku).

3 Iz prvega odstavka 108. člena ZDavP izhaja, da se plačuje 
davek v obliki akontacije (v mesečnih, trimesečnih ali polletnih 
obrokih) pri vseh tistih davkih, ki se odmerjajo od letne osnove.

1 Skladno s šestim odstavkom 95. člena ZDavP davčnemu 
zavezancu, ki sam obračuna in plača davek, od razlike med letom 
plačane akontacije in davkom po davčnem obračunu ne pripadajo 
obresti po četrtem odstavku 95. člena ZDavP.
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sporno. Zamudne obresti za zneske, ki zavezance bremenijo, 
začnejo namreč teči že (za vse enako) po preteku predpisa-
nega roka za plačilo (100. člen ZDavP). Zamudne obresti za 
zneske, ki so zavezancem na podlagi doplačil neupravičeno 
odmerjene ali preveč odmerjene dohodnine v dobro, pa za-
čnejo teči kasneje kot pri drugih davkih, in sicer šele po pra-
vnomočnosti odločbe. Ker pripadajo zavezancem za druge 
davke zamudne obresti od neupravičeno odmerjenega ali 
preveč odmerjenega davka že od dneva plačila, je izpod-
bijana določba v presojanem delu v neskladju z načelom 
enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave.

10. Ker bi razveljavitev izpodbijane določbe zaradi 
ugotovljenega neskladja v presojanem delu lahko pomeni-
la obrestovanje posameznih med letom plačanih akontacij 
od dneva plačila, je Ustavno sodišče na podlagi 48. člena 
ZUstS sprejelo ugotovitveno odločbo (1. točka izreka) in 
za odpravo ugotovljene neskladnosti z Ustavo določilo rok 
šestih mesecev (2. točka izreka). Hkrati je na podlagi po-
oblastila iz drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo še 
način izvršitve odločbe (3. točka izreka). Za to se je odločilo, 
ker je ob presoji ustavnosti posameznih določb davčnih 
predpisov že večkrat ugotovilo njihovo protiustavnost in 
zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost od-
pravi, vendar protiustavnost kljub pretečenim rokom ni bila 
odpravljena (gl. odločbo št. U-I-259/01 z dne 20. 11. 2003, 
Uradni list RS, št. 118/03 in OdlUS XII, 90). Zato prihaja do 
kršitev 2. člena in drugega odstavka 3. člena Ustave. Glede 
na to je Ustavno sodišče določilo, da pripadajo do odprave 
ugotovljenega neskladja zavezancem za dohodnino obresti 
po četrtem odstavku 95. člena ZDavP od dneva doplačila z 
nepravnomočno odločbo neupravičeno odmerjene ali preveč 
odmerjene dohodnine.

C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

drugega odstavka 26. člena, drugega odstavka 40. člena in 
48. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam 
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fi-
šer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka 
Modrijan, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo 
soglasno.

Št. U-I-329/02-7
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
1893. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem 

obsegu likvidnosti, ki jo mora banka 
zagotavljati

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko 
91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/
00, 59/01 in 55/03) ter 15. člena in prvega odstavka 31. člena 
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) 
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu 

likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

1
V 9. točki sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo 

mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01, 108/01, 

28/02, 5/03, 15/03 in 65/03; v nadaljevanju sklep) se v prvem 
odstavku nadomesti vrednost »80%« s »75%«, v četrtem od-
stavku pa vrednost »45%« s »40%«.

2
Na koncu tretjega odstavka 9. točke sklepa se dodata 

nova stavka, ki se glasita:
»Banka lahko znesek zmanjšanja stanja 7-dnevne za-

časne prodaje deviz z Banko Slovenije upošteva pri izračunu 
devizne pozicije dva delovna dneva pred datumom dospelo-
sti. Prav tako lahko banka znesek povečanja stanja 7-dnev-
nega začasnega nakupa deviz z Banko Slovenije upošteva 
pri izračunu devizne pozicije na dan vpisa.«

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 20. aprila 2004.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

1894. Sklep o postopkih za odpiranje deviznih 
računov rezidentov pri pooblaščenih bankah

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o deviz-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, 35/01 in 76/03) ter 
prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni 
list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o postopkih za odpiranje deviznih računov 

rezidentov pri pooblaščenih bankah

1
Pri odpiranju in vodenju deviznih računov rezidentov se 

upošteva vse predpise, ki urejajo odpiranje in vodenje trans-
akcijskih računov.

2
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati 

sklep o postopkih za odpiranje deviznih računov rezidentov 
pri pooblaščenih bankah (Uradni list RS, št. 50/99 in 15/00).

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 20. aprila 2004.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

1895. Sklep o pogojih za odpiranje in vodenje 
računov nerezidentov

Na podlagi prvega odstavka 37. člena zakona o deviz-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, 35/01 in 76/03) ter 
prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni 
list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
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S K L E P
o pogojih za odpiranje in vodenje računov 

nerezidentov

1
Pri odpiranju in vodenju računov nerezidentov se 

upošteva vse predpise, ki urejajo odpiranje in vodenje trans-
akcijskih računov.

2
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati 

sklep o pogojih za odpiranje in vodenje računov nerezidentov 
(Uradni list RS, št. 50/99, 70/99, 25/00 in 122/00).

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 20. aprila 2004.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

1896. Navodilo za izvajanje sklepa o najmanjšem 
obsegu likvidnosti, ki jo mora banka 
zagotavljati

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena 
zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/00, 59/01 
in 55/03), 12. točke sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, 
ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01, 108/
01, 28/02, 5/03, 15/03, 65/03 in 42/04) ter 29. člena zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja 
guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
za izvajanje sklepa o najmanjšem obsegu 
likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

1
Navodilo določa vrste zahtevanih podatkov, metodo-

logijo za poročanje ter način in roke poročanja podatkov o 
količnikih likvidnosti ter deviznih likvidnih naložb, na podlagi 
sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka 
zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01, 108/01, 28/02, 5/03, 
15/03, 65/03 in 42/04, v nadaljevanju: sklep), ki jih banka 
posreduje Banki Slovenije.

2
Preostala dospelost je obdobje med datumom, za kate-

rega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom dospetja 
posamezne naložbe ali obveznosti.

Pri še neodpoklicanih obveznostih in naložbah z mož-
nostjo odpoklica in predčasnega odpoklica je preostala do-
spelost enaka najkrajšemu možnemu odpoklicnemu roku.

Pri naložbah ali obveznostih, ki dospevajo v rednih 
časovnih razmikih, je preostala dospelost posameznega 
dela naložbe ali obveznosti enaka obdobju med datumom, 
za katerega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom 
dospelosti le-tega.

3
Začasno prodani ali posojeni vrednostni papirji se v 

času trajanja posla štejejo med naložbe začasnega kupca 
ali izposojevalca (v nadaljevanju: kupec). Ta med obveznost-

mi izkaže obveznost vračila vrednostnih papirjev. Poleg tega 
izkazuje kupec med naložbami terjatev v višini začasnemu 
prodajalcu ali posojevalcu (v nadaljevanju: prodajalec) plača-
nega zneska. Prodajalec med naložbami namesto začasno 
prodanih ali posojenih vrednostnih papirjev izkazuje terjatev 
do vračila vrednostnih papirjev. Poleg tega mora med ob-
veznostmi izkazovati obveznost v višini od kupca prejetega 
zneska. Pri razvrščanju v razreda preostale dospelosti se 
upošteva preostala dospelost posamezne, zgoraj navedene 
naložbe ali obveznosti.

Pri začasno prodanih oziroma posojenih vrednostnih 
papirjih, ki niso navedeni v 4. točki sklepa, je preostala 
dospelost vrednostnih papirjev ter terjatev in obveznosti iz 
naslova vračila vrednostnih papirjev iz prvega odstavka te 
točke enaka preostali dospelosti posla povečani za, ob koncu 
posla, preostalo dospelost pri poslu uporabljenih vrednostnih 
papirjev.

4
Banka mora vzpostaviti informacijski sistem, ki omogo-

ča spremljanje naložb in obveznosti po preostali dospelosti.

5
Za vse posle, tudi za vpogledna sredstva, upošteva 

banka samo obresti, natečene do zadnjega dne preteklega 
meseca, pri katerih valuta plačila pade v prvi ali drugi razred 
in ki jih nato v istem znesku upošteva pri dnevnih poročilih 
do konca tekočega meseca.

6
Devizne likvidne naložbe iz 10. točke sklepa so naložbe 

iz prvega odstavka 9. točke sklepa.
Banka Slovenije bo podatke o izpolnjevanju z 9. točko 

sklepa predpisanih odstotkov likvidnih deviznih naložb črpala 
iz poročila KL-1 tako, da bo upoštevala naslednje postavke:

A010 – Gotovina v blagajni in čeki
A020 – Imetja na računih pri Banki Slovenije
A031 – Terjatve na vpogled do domačih bank
A032 – Terjatve na vpogled do tujih bank
A041 – Ostale terjatve do domačih bank
A042 – Ostale terjatve do tujih bank
A054 – Država
A060 – Blagajniški zapisi Banke Slovenije
A070 – Vrednostni papirji RS
A081 – Tuji tržni vrednostni papirji bonitete najmanj 

BBB
A082 – Ostali tuji vrednostni papirji
Banka ob izpolnjevanju pogojev, določenih z drugim 

odstavkom 9. točke sklepa dodatno upošteva naslednje 
postavke:

A051 – terjatve iz naslova kreditov gospodarstvu
A053 – ostale terjatve iz naslova kreditov
Banka pri izračunu mesečnega povprečja bilančnih 

obveznosti iz prvega odstavka 9. točke sklepa upošteva 
delovne dni.

7
Banka posreduje Banki Slovenije, Bančno poslovanje 

s sklepom predpisane podatke o najmanjšem obsegu lik-
vidnosti, ki jo mora banka zagotavljati po elektronski pošti. 
Izjemoma (v primeru izpada računalniške tehnologije) lahko 
banka zahtevane podatke pošlje na obrazcu KL-1, ki je se-
stavni del navodila. Po elektronski pošti se pošiljajo samo 
elementarni podatki, ki imajo v obrazcu KL-1 vpisano šti-
rimestno oznako rubrike.

Naslov in struktura zapisa:
naslov: Country(C)=SI, Administrative_domain(A)=MA-

IL, Private_domain(P)=BSLO, Organization(O)=BS, Organi-
zation_unit(OU1)=APPSRVR, Surname(S)=DPRS;

subjekt se navede v obliki LLLLMMDDBBBBBBB.dat, 
kjer je LLLLMMDD zadnji dan v mesecu, za katerega je po-
ročilo, BBBBBBB pa 7-mestna matična številka banke;
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zapis je dolg 22 (dvaindvajset) znakov, od katerih je 
prvih 8 oznaka podatka, ki je razvidna iz obrazca KL-1, pri 
čemer ima peti znak vrednost od »1« do »6« glede na stolpec 
iz obrazca, zadnji trije znaki pa so presledki. Naslednjih štiri-
najst znakov je numerični podatek, desno poravnan z vodil-
nimi ničlami, prvi znak je predznak. Podatki so zneski v tisoč 
SIT. Datoteka vsebuje, tako kot doslej, kontrolni zapis, kjer 
je oznaka podatka »KO01« in numerični podatek seštevek 
vseh ostalih zneskov.

8
Vsa vprašanja v zvezi s strukturo računalniškega za-

pisa in načinom pošiljanja lahko poslovne banke naslovijo 
na Banko Slovenije, Informacijska tehnologija, tel. 47 19 141 
(Marjan Smolej) ali BS, Bančno poslovanje, tel. 47 19 259 
(Janja Mohorič). Vprašanja, povezana z uporabo sporočil-
nega sistema BSNET, se lahko pošljejo tudi na

Help Desk za sistem BSNET, c=si/a=mail/p=bslo/o=bs/
s=x400helpdesk/ou1=bses ali

Administratorja domene BSNET in X400, c=si/a=mail/
p=bslo/o=bs/s=x400helpdesk/ou1=bses.

9
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega 
navodila preneha veljati navodilo z dne 7. 11. 2001.

Ljubljana, dne 20. aprila 2004.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

1897. Dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za 
spodbujanje razvoja na področju varstva 
okolja

Na podlagi 16. člena zakona o javnih skladih (Uradni 
list RS, št. 22/00), 30. in 38. člena ustanovitvenega akta 
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega 
sklada (Uradni list RS, št. 96/00) izdaja direktor Ekološko 
razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada po 
predhodnem soglasju nadzornega sveta št. 12003-1/2002 z 
dne 15. 4. 2004

D O P O L N I T V E
S P L O Š N I H   P O G O J E V

P O S L O V A N J A
za spodbujanje razvoja na področju varstva 

okolja

1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja za spodbujanje razvoja 

na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/00, 24/01, 
106/01, 102/02 in 33/03) se za členom 2.e doda nov 2.f člen, 
ki se glasi:

“2.f člen
»Določila členov 2.b do 2.e teh splošnih pogojev ne 

veljajo:
– za naložbe, ki jim je bil kredit odobren po načelu »de 

minimis«, ki ne izkrivlja ali ogroža konkurence ter ne pred-
stavlja državne pomoči;

– za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih 
objektov in naprav za izvajanje obveznih državnih in lokalnih 
javnih služb varstva okolja v javni lasti.«.

2. člen
Te dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbuja-

nje razvoja na področju varstva okolja začnejo veljati nasled-
nji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 12003-1/2002
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.

Direktor
Ekološko razvojnega sklada

Republike Slovenije
Ljubo Žužek l. r.

1898. Poročilo o gibanju plač za februar 2004

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za februar 2004

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za februar 2004 je znašala 254.752 SIT in je bila za 
1,3 odstotka nižja kot januarja 2004.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za februar 2004 je znašala 161.956 SIT in je bila za 
0,8 odstotka nižja kot januarja 2004.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december 
2003–februar 2004 je znašala 263.538 SIT.

Št. 9611-35/2004
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica

OBČINE

ČRENŠOVCI

1899. Odlok o spremembi odloka o varstvenih 
pasovih okrog črpališč pitne vode v 
Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici in 
Gornji Bistrici

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni 
list RS, št. 18/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine 
Črenšovci na 11. seji dne 7. 4. 2004 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o varstvenih pasovih okrog 
črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, 

Dolnji Bistrici in Gornji Bistrici

1. člen
V odloku o varstvenih pasovih okrog črpališč pitne vode 

v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici in Gornji Bistrici 
(Uradni list RS, št. 16/99) se črta 16. člen.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi 

v Uradnem listu RS.

Št. 57/11-04
Črenšovci, dne 7. aprila 2004.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

1900. Sprememba pravilnika o gospodarjenju na 
kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na 
vodovarstvenem območju okrog črpališč pitne 
vode v Občini Črenšovci

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni 
list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet ob-
čine Črenšovci na 11. seji dne 7. 4. 2004 sprejel
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S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, 
kmetijah in posestvih na vodovarstvenem 

območju okrog črpališč pitne vode v Občini 
Črenšovci

1. člen
V pravilniku o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, 

kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju okrog 
črpališč pitne vode v Občini Črenšovci (Uradni list RS, 
št. 53/02), se črta celotno poglavje V. NADOMESTILA IN
SPODBUDE – 14., 15. in 16. člen.

2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati osmi dan po ob-

javi v Uradnem listu RS.

Št. 56/11-04
Črenšovci, dne 7. aprila 2004.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

 1901. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne 
oskrbe na domu

Občinski svet občine Črna na Koroškem je na podlagi 
38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen social-
no-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) in 16. člena 
statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 
40/01, 75/03 in 127/03) na 11. redni seji dne 6. 4. 2004 spre-
jel naslednji

S K L E P

I
Občina Črna na Koroškem daje soglasje k ceni storitve 

socialne oskrbe na domu, katero je predlagal Center za so-
cialno delo Ravne na Koroškem.

II
Cena ure za neposredno socialno oskrbo na domu 

znaša 1.725 SIT na uro.

III.
Občina Črna na Koroškem na podlagi 28. člena zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 2/04) financira izvajanje pomoči na domu 
v višini 50% cene storitve, torej 862,50 SIT na uro.

IV.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu RS.

Št. 154-05-01/04
Črna na Koroškem, dne 7. aprila 2004.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab, inž. l. r.

ČRNOMELJ

1902. Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine 
Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu 
Razvojno informacijski center Bela krajina

Na podlagi 61. 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 in 100/00), 16. člena statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02 in 35/03 – uradno pre-
čiščeno besedilo) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič 
(Uradni list RS, št. 24/03) sta Občinski svet občine Črnomelj 
na 13. redni seji dne 23. 3. 2004 in Občinski svet občine 
Semič na 11. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejela

S K L E P
o ustanovitvi skupnega organa Občine Črnomelj 
in Občine Semič za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic v Javnem zavodu Razvojno informacijski 

center Bela krajina

1. člen
S tem sklepom Občina Črnomelj in Občina Semič usta-

navljata skupni organ zaradi zagotavljanja in uresničevanja 
ustanoviteljskih pravic v skupnem javnem zavodu Razvojno 
informacijskem centru Bela krajina.

2. člen
Skupni organ sestavljata župana občin ustanoviteljic.
Sedež skupnega organa je v Črnomlju, Trg svobode 3, 

8340 Črnomelj.
Skupni organ predstavlja župan Občine Črnomelj.

3. člen
Naloge skupnega organa so:
– pripravi in objavi razpis za direktorja zavoda, opravi 

izbiro med kandidati ter občinskima svetoma predlaga v ime-
novanje enotnega kandidata v skladu s 14. členom odloka o 
ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina,

– usklajuje odločitve občin ustanoviteljic glede ustano-
viteljskih pravic iz 26. člena odloka, razen imenovanj iz prve 
alinee drugega odstavka istega člena, o čemer odločata ob-
čini samostojno ter usklajene odločitve posreduje občinskima 
svetoma v sprejem,

– izvaja ter usklajuje druge naloge in odločitve, ki se 
nanašajo na dejavnost in delovanje javnega zavoda.

4. člen
Administrativno-tehnična opravila in druge strokovne 

naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega organa, za-
gotavlja Občinska uprava občine Črnomelj.

5. član
Skupni organ se sestaja in odloča na sejah, ki jih skliče 

župan Občine Črnomelj.
Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina.

6. člen.
Za sprejem odločitve skupnega organa je potrebno so-

glasje obeh županov.

7. člen
Sredstva za delo skupnega organa zagotavljata občini 

ustanoviteljici po ključu glede na zagotavljanje finančnega 
deleža iz sredstev proračuna občin ustanoviteljic, in sicer:

– Občina Črnomelj 75%,
– Občina Semič 25%.
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8. člen
Med sredstva za delo skupnega organa sodijo stroški 

poslovanja skupnega organa, in sicer:
– materialni stroški,
– stroški strokovnega delavca v Občinski upravi občine 

Črnomelj.
Občina Semič refundira svoj delež stroškov Občini 

Črnomelj na podlagi izstavljenih faktur in ustreznih dokazil o 
dejansko opravljenem delu in nastalih materialnih stroških.

9. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

ko ga v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanovite-
ljici ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 300-01-1/2004
Črnomelj, dne 23. marca 2004.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

Št. 333-01-01/2001-19
Črnomelj, dne 8. aprila 2004.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

1903.  Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb 
in dopolnitev lokacijskega načrta za razširitev 
deponije komunalnih odpadkov (III. faza) 
– ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki 
– PCRO Vranoviči

Na podlagi 31. in 34. člena zakona o urejanju prostora 
– ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2) in 30. člena statuta Ob-
čine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno 
besedilo) je župan Občine Črnomelj dne 19. 4. 2004 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in 

dopolnitev lokacijskega načrta za razširitev 
deponije komunalnih odpadkov (III. faza) 

– ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki 
– PCRO Vranoviči

1
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev lo-

kacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpad-
kov (III. faza) – ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki 
– PCRO Vranoviči.

Predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, ki 
ga je izdelal TOPOS d.o.o. pod št. 02/04-LN v april 2004 se 
nanaša preureditev III. faze deponije komunalnih odpadkov 
v podcenter za ravnanje z odpadki, ki vključuje zbirni center, 
prekladalno postajo za ostanek odpadkov, prostor za kompo-
stiranje in ureditev deponije za inertne in gradbene odpadke 
z vso potrebno opremo in napravami.

2
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v 

delovnem času občinske uprave.
Predlog bo po skrajšanem postopku na podlagi 34. čle-

na ZureP-1 razgrnjen 15 dni po začetku veljavnosti tega 
sklepa.

3
Med javno razgrnitvijo predloga se skliče javna obra-

vnava, ki bo v ponedeljek, 10. maja 2004 ob 19. uri v sejni 
sobi črnomaljskega gradu, Trg svobode 3, Črnomelj. Javno 
obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi po-
trebne strokovne razlage.

O razgrnitvi ter kraju in času javne obravnave se mora 
javnost obvestiti tudi na krajevno običajen način vsaj en te-
den pred začetkom javne razgrnitve.

4
Pisne pripombe in predloge na predlog podajo zainter-

esirani na naslov; Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 
Črnomelj.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne raz-
grnitve.

5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 352-06-3/2001
Črnomelj, dne 19. aprila 2004.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

DOBREPOLJE

1904. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve osebne pomoči

Na podlagi zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 
6/02, 110/02, 5/03 in 2/04, ter odločbe US RS), 38. člena 
pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno var-
stvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02) in na pod-
lagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 
37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 15. redni seji 
dne 13. 4. 2004 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

osebne pomoči

I
Občina Dobrepolje daje soglasje k ceni storitev osebne 

pomoči za obdobje od 1. 1. do 31. 7. 2004, ki jo predlaga 
Center za socialno delo Grosuplje v višini 826.992,30 SIT 
na eno strokovno delavko mesečno za vse tri občine. Delež 
financiranja Občine Dobrepolje je 0,14 strokovne delavke v 
skupni višini 810.622,62 SIT.

II
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS 

in se uporablja za leto 2004.

Št. 15104-1/99
Dobrepolje, dne 13. aprila 2004.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
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DOBRNA

1905. Program priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta Dobrna

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03) in statuta Občine Dobrna (Uradni 
list RS, 47/99, 15/01 in 112/02) je župan Občine Dobrna dne 
16. 4. 2004 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 

Dobrna

1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)

Območje obravnavanega dela naselja Dobrna je v 
veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot zazidljivo. 
Pokriva ga veljavni zazidalni načrt Dobrna (v nadaljevanju: 
ZN Dobrna) za območje šestih individualnih prostostoječih 
stanovanjskih objektov in za prizidek k obstoječi stanovanjski 
hiši (Uradni list RS, št. 17/92, proj. RC Celje, št. 064/91).

Zaradi pobude lastnikov zemljišč na tem območju za 
spremembo formiranja parcel in gradnje je potrebno pristo-
piti k spremembam in dopolnitvam obstoječega zazidalnega 
načrta.

2. člen
(predmet, programska izhodišča ter okvirno ureditveno 

območje sprememb in dopolnitev ZN Dobrna)
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev ZN Dobrna 

(Uradni list SRS, št. 37/83, Uradni list RS, št. 17/92, 75/96) 
se nanaša na spremembo formiranja parcel in gradnje na 
teh parcelah.

Postopek izdelave sprememb in dopolnitev ZN Dobrna 
se bo v skladu s 34. členom ZureP-1 izvajal po skrajšanem 
postopku. To pomeni, da ni potrebnih predhodnih strokovnih 
rešitev, prostorskih konferenc in variantnih rešitev predlaga-
ne prostorske ureditve.

Okvirno ureditveno območje zajema parcele št. 1565/2, 
1565/3, 1565/5, 1565/6, 1565/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 
1565/11, 1566, 1569/2, 1570/2 in 1943, vse k.o. Dobrna. Po 
potrebi se lahko med postopkom izdelave sprememb in do-
polnitev ZN Dobrna ureditveno območje ustrezno spremeni.

3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN Dobrna je 
župan Občine Dobrna in oddelek za okolje, prostor ter ko-
munalne zadeve Občine Dobrna.

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja 
v zakonsko določenem roku, so:

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija 
RS za okolje, območna pisarna Celje;

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred 

naravnimi nesrečami;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS 

OE Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 

Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Vodovod – kanalizacija d.o.o., Celje;
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje;
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije, Celje.
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev ZN Do-

brna ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja 

drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta 
pridobi tekom postopka.

V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo 
nosilci urejanja prostora v roku 15 dni podati smernice za na-
črtovanje predvidene prostorske ureditve. Na usklajeni pred-
log sprememb in dopolnitev ZN pa morajo nosilci urejanja 
prostora ravno tako v roku 15 dni podati svoje mnenje. Če v 
predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da 
jih nimajo.

4. člen
(seznam strokovnih podlag)

Ker se bo postopek izdelave sprememb in dopolnitev 
ZN izvajal po skrajšanem postopku pomeni, da ni potrebnih 
predhodnih strokovnih rešitev. Potrebno pa je upoštevati 
idejni projekt PGD, PZI za obravnavane objekte.

5. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)

Za območje predvidene prostorske ureditve si je geo-
detske podlage izbrani načrtovalec dolžan pridobiti sam.

6. člen
(roki za pripravo)

Postopek izdelave sprememb in dopolnitev ZN bo po-
tekal po naslednjem časovnem načrtu:

– pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja prosto-
ra za načrtovanje (maj 2004),

– izdelava predloga (junij 2004),
– sprejem sklepa župana o javni razgrnitvi, javna raz-

grnitev in obravnava predloga (julij 2004),
– obravnava in opredelitev do pripomb na občinskem 

svetu, dopolnitev predloga (julij 2004),
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora 

o usklajenosti z njihovimi izhodišči (avgust 2004),
– obravnava in sprejem usklajenega in dopolnjenega 

predloga na občinskem svetu (september 2004).

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev 
ZN zagotovi pobudnik.

8. člen
(končna določba)

Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN Do-
brna se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Št. 350-05-0001-1/2004-1
Dobrna, dne 16. aprila 2004.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

DORNAVA

1906. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Dornava za leto 2003

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena 
statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99, spremem-
be in dopolnitve statuta (Uradni vestnik Občine Dornava, št. 
2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 13. seji dne 
3. 3. 2004 sprejel
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O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava 

za leto 2003

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Dornava za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov 
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.

2. člen
Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003
l. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 358.526
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 120.848
70 DAVČNI PRIHODKI 107.175
 700 Davki na dohodek in dobiček 80.718
 703 Davki na premoženje 13.253
 704 Domači davki na blago in storitve 13.204
 706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI 13.673
 710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja 3.863
 711 Takse in pristojbine 1.436
 712 Denarne kazni 151
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
 714 Drugi nedavčni prihodki 8.223
 715 KAPITALSKI PRIHODKI
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
 721 Prihodki od prodaje zalog
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
 730 Prejete donacije iz domačih virov
 731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 237.678
 740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 237.678
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 284.488
40 TEKOČI ODHODKI 74.512
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 14.890
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.095
 402 Izdatki za blago in storitve 57.514
 403 Plačila domačih obresti 13
 404 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI 93.623
 410 Subvencije 2.320
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

41.290
 412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 16.430
 413 Drugi tekoči domači transferi 33.583
 414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 101.028
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 101.028
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 15.325
 430 Investicijski transferi 15.325
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.)
(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
 751 Prodaja kapitalskihz deležev
 752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
 440 Dana posojila
 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
 500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
 550 Odplačila domačega dolga
IX. PREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV+VII.-LL.-V.-VIII.) 79.711
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X)

3. člen
Stanje sredstev na računih se prenese v proračun Ob-

čine Dornava za leto 2004.

4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,663.550 SIT in se prenese 

v rezerve proračuna za leto 2004.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov sta sestavni del tega 

odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 402-01-177/04
Dornava, dne 3. marca 2003.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

HAJDINA

1907. Sprememba odloka o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 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, 74/98, 59/99 – odl. 
US in 70/00), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 
1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS) in 16. člena 
statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) 
je Občinski svet občine Hajdina na 12. redni seji dne 8. 4. 
2004 sprejel

S P R E M E M B O   O D L O K A
o načinu opravljanja gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki
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1. člen
V odloku o načinu opravljanja gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 
38/03) se 68. člen spremeni tako, da se glasi: Sežiganje 
komunalnih odpadkov na mestu nastanka, v gospodinjskih 
kuriščih, v kotlovnicah in podobno, je prepovedano. Sežiga-
nje komunalnih odpadkov je dovoljeno le, če je za to izdano 
ustrezno upravno dovoljenje v skladu s predpisi o ravnanju z 
odpadki in predpisi o sežiganju odpadkov. Po tem odloku ne 
velja prepoved, za biološko razgradljiv material, ki nastane 
kot produkt v kmetijski proizvodnji (na vrtovih, sadovnjakih, 
vinogradih in rastlinjakih).

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-01/02-2
Hajdina, dne 8. aprila 2004.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

1908. Sprememba pravilnika za vrednotenje 
programov športa v Občini Hajdina

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 
22/98) in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 
12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 12. 
redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel

S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
za vrednotenje programov športa v Občini 

Hajdina

1. člen
V pravilniku za vrednotenje programov športa v Občini 

Hajdina (Uradni list RS, št. 36/00, 24/04) se v 7. členu drugi 
stavek črta.

2. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 65-01/00-3
Hajdina, dne 8. aprila 2004.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

HODOŠ

1909. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do 
uporabe plakatnih mest za volitve poslancev 
iz RS v Evropski parlament, ter za volitve v 
Državni zbor RS v jeseni – 2004

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni 
list RS, št. 62/94 in 17/95), 7. člena odloka o plakatiranju 
(Uradni list RS, št. 43/97), statuta Občine Hodoš (Uradni list 
RS, št. 21/99 in 12/01) izdajam

S K L E P
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe 
plakatnih mest za volitve poslancev iz RS 

v Evropski parlament, ter za volitve 
v Državni zbor RS v jeseni – 2004

1. člen
Vsaka stranka, ki sodeluje na volitvah poslancev iz RS 

v Evropski parlament, ter za volitve v Državni zbor v jeseni 
2004, lahko pridobi skupno v naselju Hodoš 3 m2 plakatne-
ga prostora in v vasi Krplivnik po 3 m2 na rednih plakatnih 
mestih (na vsakem plakatnem mestu po 1,5 m2) plakatnega 
prostora.

2. člen
Prostor na rednem plakatnem mestu je brezplačen, za 

m2 plakatnega prostora na dodatnem plakatnem mestu pa 
se plača 6.000 SIT po m2 plakatnega prostora. Plačilo od 
uporabe plakatnega prostora je prihodek proračuna Občine 
Hodoš.

3. člen
Organizatorji plakatiranja morajo vse plakate potrditi pri 

Občinski upravi občine Hodoš. Vsi nepotrjeni plakati se od-
stranijo na stroške izvajalca plakatiranja.

4. člen
Ta sklep je bil sprejet na 2. izredni seji Občinskega sveta 

občine Hodoš dne 15. 4. 2004 in začne veljati takoj, objavi 
se v Uradnem listu RS.

Št. 273/04
Hodoš, dne 16. aprila 2004.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

JESENICE

1910. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne 
stanovanjske površine in stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v 
Občini Jesenice za leto 2004

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 
63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), 146. čle-
na v povezavi z drugim odstavkom 179. člena zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 10. člena 
statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski 
svet občine Jesenice na 15. seji dne 25. 3. 2004 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske 

površine in stroških komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2004

1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske 

površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavb-
nih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih 
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2004.
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2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske 

površine, ki se izračunava za III. stopnjo opremljenosti brez 
stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zem-
ljišča znaša na dan 31. 12. 2003 150.525 SIT/m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Jesenice za III. stopnjo komunalne 
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha 
znašajo 19.139 SIT na m2 koristne stanovanjske površine.

– za komunalne objekte in naprave individualni rabe 
(vodovod, elektrika, telefon, kanalizacija, plinovodno in vro-
čevodno omrežje) 8.617 SIT/m2,

– za komunalne objekte in naprave kolektivne rabe 
(ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje) 
10.522 SIT/m2.

4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v 

odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 7% do 9%, ki obsega:
mesto Jesenice, zahodno od potoka Ukova in severno 

od železniške proge Ljubljana–Jesenice–Beljak, Mejni plato 
Karavanke, Počivališče Jesenice in Plavški travnik I. in II;

II. območje od 6% do 8%, ki obsega:
naselje v mestu Jesenice Podmežakla ter naselja Slo-

venski Javornik, Koroška Bela, Hrušica in Blejska Dobrava;
III. območje od 4% do 6,5%, ki obsega:
mesto Jesenice med reko Savo Dolinko in Železniško 

progo Jesenice–Nova Gorica z naseljem Podkočna ter na-
selja Kočna, Lipce in Potoki;

IV. območje od 2,5% do 5%, ki obsega:
vsa ostala območja Občine Jesenice, ki niso opredelje-

na v območjih I., II., III.

5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega Odloka se mesečno revalori-

zirajo na osnovi povprečnega indeksa za stanovanjsko grad-
njo, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo 
in IGM Ljubljana.

6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok 

o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in 
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini 
Jesenice za leto 2003 (Uradni list RS, št. 37/03).

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 012-3/2004
Jesenice, dne 25. marca 2004.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

1911. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Svet 
krajevne skupnosti Staneta Bokala in Krajevne 
skupnosti Blejska Dobrava

Na podlagi 111. člena in v skladu z 29. členom zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 
70/95, 51/02) izdajam

S K L E P
o razpisu nadomestnih volitev v Svet krajevne 

skupnosti Staneta Bokala in Krajevne skupnosti 
Blejska Dobrava

1
Razpisujem nadomestne volitve v svete krajevnih 

skupnosti:
– dveh članov Sveta krajevne skupnosti Staneta Bo-

kala
– enega člana Sveta krajevne skupnosti Blejska Do-

brava iz 4. volilne enote – naselje Lipce.

2
Nadomestne volitve članov svetov krajevnih skupnosti 

bodo v nedeljo, 13. junija 2004.

3
Za dan razpisa volitev po tem sklepu, s katerim začnejo 

teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 14. aprila 2004.

4
Za izvršite tega sklepa skrbi Občinska volilna komisija 

občine Jesenice.

Št. 008-2/04
Jesenice, dne 7. aprila 2004.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KOBARID

1912. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid 
v letu 2004

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena 
statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 
in 74/02) je Občinski svet občine Kobarid na 13. redni seji 
dne 15. 4. 2004 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid 

v letu 2004

I
Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2004 se 

financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje po 
tem sklepu, vendar najdlje do 31. 5. 2004.

II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju proračuna za leto 2003.

Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v 
odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finanč-
nih možnosti Občine Kobarid.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se 
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2003 že za-
čete.

III
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju 

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2004.
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IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2004.

Št. 40302-1/02
Kobarid, dne 15. aprila 2004.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič inž. l. r.

1913. Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest 
organizatorjem volilne kampanije – s pogoji za 
dodelitev in izvedbo plakatiranja

Občinski svet občine Kobarid na podlagi 8. člena za-
kona o volilni kampaniji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 
18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/
00, 53/02, 74/02) je na 13. redni seji dne 15. 4. 2004 sprejel

S K L E P
o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest 

organizatorjem volilne kampanije – s pogoji za 
dodelitev in izvedbo plakatiranja

1
Občina Kobarid zagotavlja organizatorjem volilne 

kampanije za volitve poslancev iz RS Slovenije v Evropski 
parlament plakatiranje na obstoječih in dodatnih – začasno 
postavljenih – plakatnih mestih.

Obstoječa plakatna mesta:
obstoječa plakatna mesta so urejena le v naselju Koba-

rid na treh lokacijah: na trgu, pri Kulturnem domu in pri igrišču 
– na okroglih panojih.

Zgornjo polovico obstoječih plakatnih mest nudi občina 
strankam brezplačno. Spodnja polovica obstoječih plakatnih 
mest pa je namenjena rednemu obveščanju občanov.

Dodatna plakatna mesta:
1. Kobarid (v centru)
2. Drežnica (pred vasjo)
3. Ladra (v centru)
4. Staro selo (pri odcepu za Breginjski kot)
5. Breginj (pri trgovini)
6. Idrsko (križišče Livek)
7. Trnovo ob Soči
Vsaka stranka bo imela na dodatnem panoju v Kobaridu 

maksimalno m2 oglaševalnega prostora (odvisno od števila 
strank, ki bodo oglaševale).

Na vsakem dodatnem plakatnem mestu po vaseh pa bo 
na voljo (glede na manjši interes strank) maksimalno 0,75 m2 
oglaševalnega prostora na stranko.

Stroške, ki jih ima Občina Kobarid s postavitvijo dodat-
nih plakatnih mest, bo občina zaračunavala organizatorjem 
volilnih kampanj – strankam.

Stroški za postavitev m2 dodatnih plakatnih mest v 
Občini Kobarid znašajo 5.808 SIT. V znesku ni zaračunan 
DDV. Stroški bodo po zgornjem razdelilniku zaračunani 
strankam.

Stranke propagandno gradivo dostavijo Občini Kobarid, 
ki bo v skladu s sklepom poskrbela za plakatiranje po izžre-
banem vrstnem redu.

Dodatna plakatna mesta bodo na razpolago od 15. 5. 
2004 dalje.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno 

običajen način.

Št. 00605-1/2004
Kobarid, dne 15. aprila 2004.

Župan
Občine Kobarid 

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KRŠKO

1914. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2005

Na podlagi 29. 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), zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 79. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 16. seji, 
dne 18. 3. 2004 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2005

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2005 do-
ločajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjih

Konto Naziv konta Proračun
2005

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.576.301

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.001.947

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.501.231

700 Davki na dohodek in dobiček 1.523.502

703 Davki na premoženje 601.506

704 Domači davki na blago in storitve 376.223

706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714)

1.500.716

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premo-
ženja

174.108

711 Takse in pristojbine 19.891
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Konto Naziv konta Proračun
2005

1 2 3

712 Denarne kazni 611

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.000

714 Drugi nedavčni prihodki 1.298.106

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 230.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 80.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialne-
ga premoženja

150.000

73 PREJETE DONACIJE –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.344.354

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij

1.344.354

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.565.371

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409) 1.359.973

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 281.158

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 40.500

402 Izdatki za blago in storitve 938.304

403 Plačila domačih obresti 56.000

409 Sredstva, izločena v rezerve 44.011

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.031.810

410 Subvencije 129.978

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 963.057

412 Transferi neprofitnim organizacijam in usta-
novam

219.985

413 Drugi domači transferi 718.790

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.475.483

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.475.483

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 698.105

430 Investicijski transferi 698.105

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) 10.930

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751)

–

750 Prejeta vračila danih posojil –

751 Prodaja kapitalskih deležev –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV (440+441) 34.806

440 Dana posojila –

441 Povečanje kapitalskih deležev 34.806

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.)

-34.806

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 110.000

500 Domače zadolževanje 110.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 111.252

550 Odplačila domačega dolga 111.252

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA-
ČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -25.128

Konto Naziv konta Proračun
2005

1 2 3

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -1.252

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 23.876

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna po-
dročja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so 
razdeljena na oddelke in pododdelke v skladu z odredbo o 
funkcionalni klasifikaciji, v okviru katerih so razporejene po-
samezne proračunske postavke, ki pa so določene v okviru 
podskupin kontov in kontov, določenih s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in 
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Krško.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02 
– ZGO),

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispe-
vek ter drugi prihodki in

3. prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem s poslovnimi 
prostori.

4. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)

Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska 
sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se 
sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno 
pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega na-
črta odpre nova postavka.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega 
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v 
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa 
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

5. člen
(prerazporeditve o katerih odloča občinski svet)

Na predlog župana občinski svet odloča o prerazpore-
ditvah pravic porabe med posameznimi področji proračunske 
porabe. Področja proračunske porabe so določena s stro-
škovnim mestom in so dodatno opredeljena v obrazložitvi k 
splošnemu delu proračuna.

Ob prerazporeditvah v skladu s prejšnjim odstavkom 
tega člena skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega 
področja ne sme presegati 10% prvotnega obsega posamez-
nega področja proračunske porabe.

6. člen
(prerazporeditve o katerih odloča župan)

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposred-
nega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic po-
rabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega 
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Ob prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena 
skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne 
sme presegati 10% prvotnega obsega posamezne prora-
čunske postavke.
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O opravljenih prerazporeditvah župan tekoče poroča 
odboru za finance in občinsko premoženje in nadzornemu 
odboru.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov nepo-
srednega proračunskega uporabnika župan samostojno 
spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz 
sprejetega načrta razvojnih programov za tekoče leto največ 
do 20% vrednosti projekta ali programa, če njegova skupna 
vrednost ne presega 10.000.000 tolarjev. O spremembah 
vrednosti projektov župan, tekoče obvešča občinski svet.

O prerazporeditvah, ki presegajo vrednosti iz prejšnjega 
odstavka, na predlog župana odloča občinski svet.

8. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih 

let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 

za investicijske odhodke in transfere razpiše javno naročilo 
za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v na-
črt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice 
porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih 
pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na 
način iz naslednjega odstavka.

Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2005 
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v 
prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim 
odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:

– za leto 2006 do višine 60% obsega pravic porabe, 
zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in inve-
sticijskih transferov proračuna za leto 2005;

– za leto 2007 do višine 40% obsega pravic porabe, 
zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in inve-
sticijskih transferov proračuna za leto 2005.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic 
porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in 
tekočih transferov proračuna za leto 2005.

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

9. člen
(proračunski skladi in proračunska rezerva)

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na 

podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni 
list RS, št. 78/01).

Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 
0,5% od realiziranih prihodkov proračuna.

Na predlog oddelka za javne finance in proračun župan 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,500.000 tolarjev 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)

Župan lahko dolžniku do višine 250.000 tolarjev odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar skupno 
ne več kot 0,2% primerne porabe določene Občini Krško za 
proračunsko leto.

Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem 
letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.

O odpisu dolga župan obvesti občinski svet.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(zadolževanje in poroštva)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko 
zadolži do višine 110 milijonov tolarjev. O najetju posojila 
odloča župan.

Poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavo-
dov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina, v letu 
2005 niso predvidena.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 
5% sprejetega proračuna.

12. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Za namene splošne proračunske rezervacije se v prora-
čunu predvidijo sredstva v višini 18.000.000 tolarjev.

O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z 
zakonom odloča župan.

6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

13. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)

V proračunu se krajevnim skupnostim na podlagi do-
govorjenih meril zagotavljajo dopolnilna sredstva za:

– financiranje tekoče porabe in
– investicije in investicijsko vzdrževanje.
Obseg sredstev po namenih porabe za posamezno 

krajevno skupnost se določi s finančnim načrtom krajevne 
skupnosti.

14. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)

V 5 dneh po sprejetju proračuna za leto 2005 oddelek 
za JFP obvesti krajevne skupnosti o višini zagotovljenih 
sredstev.

Krajevne skupnosti pripravijo finančne načrte za leto 
2005 v 30 dneh po sprejetju proračuna in jih dostavijo žu-
panu v 7 dneh po sprejetju. Župan finančne načrte krajevnih 
skupnosti posreduje v potrditev občinskemu svetu. Potrjeni 
finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna 
za leto 2005.

Če krajevna skupnost ne dostavi finančnega načrta v 
roku iz prejšnjega odstavka, se zadržijo nakazila iz prora-
čuna, dokler ni izpolnjena obveznost iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

15. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)

Sredstva za financiranje tekoče porabe se krajevnim 
skupnostim zagotavljajo po dvanajstinah.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje se 
krajevnim skupnostim zagotavljajo na podlagi zahtevka, 
kateremu mora biti predložena kopija potrjenega računa o 
opravljenih delih ali dobavljenem blagu, pogodba z izvajal-
cem ali dobaviteljem ter dokazilo, da so bila dela oddana v 



Stran 5206 / Št. 42 / 23. 4. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 23. 4. 2004 / Stran 5207

skladu z zakonodajo o javnih naročilih. Zahtevek z zahteva-
nimi predlogami krajevna skupnost dostavi oddelku za javne 
finance in proračun.

7. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu 
2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep župana.

17. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-4/2003-802
Krško, dne 18. marca 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

LITIJA

1915. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 15. redni seji 
dne 31. 3. 2004 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se na nepremičnini parc. št. 2250/3 in 

2250/4 k.o. Vače ukine status javnega dobra.

2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa, postaneta s tem 

sklepom last Občine Litija.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Litija, dne 31. marca 2004.
Župan

Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

1916. Razpis rednih volitev članov v Svet krajevne 
skupnosti Breg–Tenetiše

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) 

R A Z P I S U J E M
redne volitve članov v Svet krajevne skupnosti 

Breg-Tenetiše 

I 
Redne volitve v Svet krajevne skupnosti Breg-Tenetiše, 

bodo v nedeljo 13. junija 2004.

II 
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 

volilna opravila, se šteje 8. april 2004. Zadnji rok za oddajo 
kandidatur je sreda, 19. maj 2004 do 19. ure.

III 
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija ob-

čine Litija, na voliščih pa volilni odbor.

IV 
Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in na krajevno običajen način. 

Št. 008-3/2004
Litija, dne 1. aprila 2004.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LJUBNO

1917. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Ljubno za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 
13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 
45/97 in 56/98) in 19. ter 103. člena statuta Občine Ljubno 
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin 2/99) je Občinski svet 
občine Ljubno na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno 

za leto 2003

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno 

za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna 
Občine Ljubno za leto 2003.

2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v 

letu:

A) Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov
I. Skupaj prihodki 353.160
II. Skupaj odhodki 368.118
III. Proračunski primanjkljaj 14.958

B) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev  –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 7.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.) 7.000
VII. Skupni primanjkljaj 21.958

C) izkaz računa financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) –
XI. Povečanje sredstev na računih (VII.–X.) 21.958
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Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih ter-
jatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga 
so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih 
uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, 
v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja 
dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gi-
banja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov 
in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega 
proračuna.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem 

listu RS.

Št. 002-12/04-01
Ljubno, dne 18. marca 2004.

Županja
Občine Ljubno

Anka Rakun l. r.

METLIKA

1918. Odlok o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave občine Metlika

Na podlagi 29. in 49. 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 – od. 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), zakona 
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), 11., 12. in 
18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 
71/01 in 62/02) ter v skladu z uredbo o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne 
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03) 
je Občinski svet občine Metlika na 10. redni seji dne 1. 4. 
2004 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske 

uprave občine Metlika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa organizacija Občinske uprave 

občine Metlika (v nadaljevanju: občinske uprave), delovno 
področje notranjih enot občinske uprave ter ureja druga 
vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.

2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, dolo-

čenih s tem odlokom, upravne, strokovne in druge naloge v 
okviru zakonskih pravic in dolžnosti občine.

Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne 
pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, 
ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.

Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občin-
skega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih 
nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.

3. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine 

izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, 

odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pri-
stojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja pred-
loge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in 
daje pobude za reševanje vprašanj na področjih za katera 
je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, in 
opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski 
svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega 
sveta ter druga delovna telesa.

Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena 
s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javni-
mi službami in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresniče-
vanje pravic, potreb in interesov občine in občanov.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z 
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, 
državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z 
izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil 
in preko skupnih delovnih teles ter nudi potrebno pravno in 
strokovno pomoč krajevnim skupnostim.

4. člen
Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči 

izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri 
zunanjih organizacijah in posameznikih.

Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-
sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo 
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno 
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi zunanjimi izvajalci 
nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi nje-
na sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, 
naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za 
njeno delo.

5. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje 

več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok 
in stopenj znanja iz različnih organizacijskih enot občinske 
uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne 
skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi 
župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo 
delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za 
izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.

6. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega 

dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem 
času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice 
in potrebe.

7. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave 

obveščata javnost župan in tajnik občine, po njunem poob-
lastilu pa lahko tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali 
drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja. 
Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje ob-
činskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, 
z uradnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij jav-
nega značaja in sprejetih sklepov v svetovni splet v skladu z 
veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi 
mizami in na druge ustrezne načine, ki omogoča javnosti, da 
se seznani z delom občinske uprave.

Zaposleni v občinski upravi morajo varovati tajnost 
podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot 
osebna, državna ali uradna tajnost.

II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

8. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrše-

vanje nalog občinske uprave,
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– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in 
porabe proračunskih sredstev,

– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami,
– skrb za razvojne možnosti vseh dejavnikov v pros-

toru.

9. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki 

ima notranje organizacijske enote:
– oddelek za gospodarske dejavnosti ter okolje in 

prostor,
– oddelek za finance, družbene dejavnosti in pravno 

splošne zadeve.
Delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot so 

uradniški položaji.
Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov, ki 

jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni 
županu in tajniku občine. Delavci občinske uprave opravljajo 
naloge, določene z zakoni, statutom in drugimi predpisi ob-
čine in po navodilih predstojnika.

10. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in 

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za 
vodenje občinske uprave.

V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomeš-
ča podžupan.

V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče nalo-
ge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan 
pooblasti.

11. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga 

imenuje in razrešuje župan.
Delovno mesto tajnika občine je uradniški položaj.
Tajnik občine:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje 

nalog občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in 

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v 
občini,

– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upra-
vi in jim nudi strokovno pomoč,

– v soglasju z županom razporeja delo med delavci v 
občinski upravi.

Mandat tajnika občine traja 5 let. Izpolnjevati mora 
pogoje za imenovanje v naziv po Zakonu o javnih usluž-
bencih.

Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje 
določenih aktov.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.

12. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi žu-

pan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja 

zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po nje-
govem pooblastilu tajnik občine.

13. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače z 

zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih 
mest v občinski upravi.

14. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na 

prvi stopnji občinska uprava.

15. člen
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti 

občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce upra-
ve, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih 
stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali 
za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih 
stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno.

16. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske 

pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne 
osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po po-
sebnih postopkih določenih z zakonom.

17. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence 
o upravnih stvareh v skladu s predpisi.

18. člen
O upravnih stvareh lahko odloča samo uradna oseba, 

ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali 
visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne 
usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu 
s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji 
v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki 
ima srednjo izobrazbo.

Administrativna dela v organih in službah občine lahko 
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

19. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh 

iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh, 

ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi 
stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno 
za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.

20. člen
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske 

uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, 
ki v primeru izločitve vodje ali delavca o stvari tudi odloči.

O izločitvi tajnika občine odloča župan; o izločitvi žu-
pana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi 
odloči.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave 
odloča župan.

III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE

21. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti ter okolje in prostor 

opravlja naloge na naslednjih področjih:
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, po-

speševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, 
gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti in 
gospodarskih javnih služb,

– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje 
kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih 
kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, agro-
melioracijskimi ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni 
red čebelarstva,

– spremljanje gospodarskih gibanj, analitična in stati-
stična dejavnost,
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– priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih 
dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši 
regionalni razvoj,

– predpisovanje lokalnih davkov,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z 

ustanoviteljstvom gospodarskih javnih služb,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s 

katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za 

pridobitev sredstev na državni ravni,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, 

potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na 

področju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
– skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskr-

ba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje od-
padnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih 
odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje 
javnih poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje 
javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba, 
pokopališka in pogrebna služba,

– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, 
rekreacijskih in drugih površin,

– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano sta-
novanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, 
zlasti socialnih kategorij, ter v zvezi s tem skrb za pripravo, 
komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,

– upravljanje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev 
za njihovo uporabo,

– ugotavljanje javnega interesa za pridobivanje zemljišč 
za potrebe občine,

– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stano-
vanjskim fondom,

– priprava strokovnih podlag in organiziranje spreje-
manja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih 
aktov,

– priprava in izvajanje ukrepov s področja varstva 
okolja,

– skrbi za požarno varnost in organizacijo pomoči in 
reševanje v primeru elementarnih nesreč,

– skrb za vzdrževanje in obnovo nepremičnega pre-
moženja občine,

– javne prireditve,
– pripravljanje predpisov iz svojega področja,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na 

področju okolja in prostora,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– sodelovanje z odbori, ki jih občinski svet ustanovi za 

posamezna delovna področja.

22. člen
Oddelek za finance, družbene dejavnosti in pravno 

splošne zadeve opravlja naloge na naslednjih področjih:
– priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključ-

nega računa,
– vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računo-

vodske in knjigovodske posle,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
– upravlja občinsko premoženje,
– opravlja upravno nadzorstvo in pripravlja splošne 

akte,
– pripravlja pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremič-

nin, o koncesijah in drugih razmerjih,
– skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev lokalnih 

predstavnikov v Državni svet,
– opravlja strokovne, organizacijske in administrativne 

naloge za občinski svet, nadzorni odbor in ostale občinske 
odbore ter komisije,

– opravlja tehnične in druge naloge za delovanje ob-
činske uprave,

– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijske-
ga značaja, pomembne za delo občinske uprave,

– opravlja kadrovske zadeve za občinsko upravo,

– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi 
s ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, 
šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva

– priprava in realizacija programov razvoja otroškega 
varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kul-
ture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,

– materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih 

sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani ob-
čine ali prek javnih zavodov na tem področju,

– sodelovanje z odbori, ki jih občinski svet ustanovi za 
posamezna delovna področja.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z 

zakonom, statutom in s tem odlokom, praviloma opravi tisti 
delavec, v katerega delovno področje naloga spada po vse-
bini ali po pravilniku o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da 
po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od 
delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi 
župan oziroma tajnik občine. Za svoje delo so delavci občin-
ske uprave odgovorni županu in tajniku občine, disciplinsko 
in odškodninsko pa županu.

Delavci občinske uprave so dolžni s premičnim in nepre-
mičnim premoženjem občine ravnati kot dobri gospodarji.

24. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave 

odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za 
pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje 
disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgo-
vornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.

Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena 
ima tri člane, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izob-
razbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed 
članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Župan Občine Metlika najkasneje v roku 60 dni po 

uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistematizaciji delo-
vnih mest v Občinski upravi občine Metlika v skladu s tem 
odlokom, zakonom o javnih uslužbencih in uredbo o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v orga-
nih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 
58/03), ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev 
občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za 
drugo določitev o pravicah in obveznostih delavcev v ob-
činski upravi.

26. člen
Za tajnika občine, ki je ob uveljavitvi tega odloka na pol-

ožaju, teče štiri letna doba imenovanja na položaj od 28. 6. 
2003 dalje.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o 

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine 
Metlika, Uradni list RS, št. 63/98.

28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št.  013-6/04
Metlika, dne 1. aprila 2004.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.
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RIBNICA

1919. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Ribnica za leto 2002

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), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena statuta Občine 
Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine 
Ribnica na 9. redni seji 1. 4. 2004 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica 

za leto 2002

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine 

Ribnica za leto 2002.

2. člen
Po bilanci proračuna Občine Ribnica so bili doseženi in 

razporejeni prihodki in odhodki v naslednjih višinah:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
I. skupni prihodki  1.057.706.010
II. skupni odhodki  1.077.282.077
III. proračunski prImanjkljaj  19.576.067
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in 

prodaja kapitalskih deležev  15.283.325
V. dana posojila in povečanje 

kapitalskih deležev  –
VI. prejeta minus dana posojila in 

sprememba kapitalskih deležev  15.283.325
C) Račun financiranja:
VII. zadolževanje  89.000.000
VIII. odplačilo posojil  15.000.000
IX. neto zadolževanje  74.000.000
D) Stanje na računih proračuna  69.707.258

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 

in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so 
sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01-403-03-1/2003
Ribnica, dne 1. aprila 2004.

Župan
Občine Ribnica 
Alojz Marn l. r.

1920. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 126/03) in 3. in 25. člena 
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/85, 7/03) ter 7. in 
16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 
58/03) je Občinski svet občine Ribnica na 9. redni seji 1. 4. 
2004 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o občinskih cestah

1. člen
V odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 52/99 

in 102/00) se v šestem odstavku 31. člena zamenja besed-
na zveza »urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine 
Ribnica« spremeni tako, da se glasi: »urejena z lokacijskim 
načrtom«.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi 

dan po objavi u Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1-344-04-1/2004
Ribnica, dne 1. aprila 2004.

Župan
Občine Ribnica 
Alojz Marn l. r.

ROGAŠKA SLATINA

1921. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Rogaška Slatina za leto 2003

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena 
statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 
– UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 13. 
redni seji dne 31. 3. 2004 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška 

Slatina za leto 2003

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za 

leto 2003 izkazuje:

– prihodke v višini 1.256,794.798,93 SIT
– odhodke v višini 
1.189,784.761,84 SIT
– finančno naložbo 252.000,00 SIT
– odplačilo glavnice v letu 2003 3,054.877,56 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 63,703.159,53 SIT

2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine 

Rogaška Slatina za leto 2003 izkazuje:

– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2003 2,250.145,03 SIT
– prihodke v višini 6,343.165,30 SIT
– odhodke v višini 5,840.004,00 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 2,753.306,33 SIT

3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 

2003 izkazuje:

– dolg Občine do Ekološkega sklada
1. 1. 2003 8,180.200,00 SIT
– dolg Občine do Stanovanjskega
sklada RS 1. 1. 2003 25,000.000,00 SIT
– revalorizacija glavnice posojila
Stanov. sklada 1,391.497,01 SIT



Stran 5212 / Št. 42 / 23. 4. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 23. 4. 2004 / Stran 5213

– odplačilo glavnice v letu 2003 –
Ekološki sklad 2,337.200,00 SIT
– odplačilo glavnice v letu 2003 –
Stanovanjski sklad 717.677,56 SIT
– dolg na dan 31. 12. 2003 31,516.819,45 SIT

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2003 v višini 
63,703.159,53 SIT in se prenese v splošni sklad Občine 
Rogaška Slatina za posebne namene. Sredstva bodo v letu 
2004 realizirana za poravnavo obveznosti iz leta 2003 in za 
investicije, ki so v teku.

5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu 

rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 
2003 v višini 2,753.306,33 SIT, se prenese v rezervni sklad 
Občine Rogaška Slatina za leto 2004 in se lahko uporabi za 
namene določene v 49. členu zakona o javnih financah.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0013-001/2004
Rogaška Slatina, dne 31. marca 2004.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

1922. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času 
volilne kampanje v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni 
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 6. člena odloka o plakatiranju v 
Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/96) je Občinski 
svet občine Rogaška Slatina na 1. korespondenčni seji dne 
13. 4. 2004 sprejel

O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne 

kampanje v Občini Rogaška Slatina

1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja 

na plakatnih mestih v lasti Občine Rogaška Slatina v času 
volilne kampanje za volitve poslancev iz RS v Evropski par-
lament.

2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov in trans-

parentov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno zgolj 
na vseh obstoječih 43 plakatnih mestih, ki so v lasti občine. 
Na navedenih plakatnih mestih Občina Rogaška Slatina ena-
kopravno in na celotnem območju Občine Rogaška Slatina 
zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje objavo 
volilno propagandnih sporočil. Objekti, s pomočjo katerih se 
izvaja volilna kampanja so:

– informacijski stebri (skupno število 10),
– enostranske table (skupno število 16),
– dvostranske table (skupno število 17).

3. člen
Plakatiranje na objektih izven plakatnih mest, navedenih 

v 2. členu tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje 
dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca objekta 
in po predhodno plačani komunalni taksi po odloku o komu-
nalnih taksah (Uradni list RS, št. 61/96, 91/99 in 26/00).

4. člen
Vloge in volilni propagandni material je potrebno naj-

prej 40 dni pred dnem glasovanja dostaviti na oddelek za 
gospodarstvo Občine Rogaška Slatina, ki izda dovoljenje za 
plakatiranje. Pooblaščeni izvajalec bo namestil dostavljeni 
material v skladu z določbami zakona o volilni kampanji.

5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, 

vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o volilni kampanji.

Seznam obstoječih plakatnih mest v lasti Občine Ro-
gaška Slatina je dostopen v tajništvu občinske uprave, soba 
209.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0004-01/2004
Rogaška Slatina, dne 13. aprila 2004.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SEMIČ

1923. Odlok o potrditvi zaključnega računa 
proračuna Občine Semič za leto 2003

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 
56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), 
62. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve Ustavnega sodišča, 
Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 
44/96, 59/99, 51/02 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni 
list RS, št. 108/03) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič 
(Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 
11. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine 

Semič za leto 2003

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za 

leto 2003.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2003 

izkazuje:
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 Bilanca prihodkov Račun finančnih terjatev Račun financiranja
 in odhodkov SIT naložb SIT SIT
Prihodki 553,461.328,93  
Odhodki 545,471.103,82 204.448,64 7,534.579,40
Presežek 7,990.225,11  
Primanjkljaj  204.448,64 7,534.579,40

3. člen
Za skupni presežek bilance prihodkov in odhodkov, 

računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v 
višini 251.197,07 SIT, se poveča stanje na računu.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih ter-

jatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega 
odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-01/2004-3
Semič, dne 9. aprila 2004.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

1924. Program priprave občinskega lokacijskega 
načrta za proizvodne in spremljajoče 
dejavnosti ob Vajdovi cesti

Na podlagi 72. člena zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Občine Semič 
(Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 
11. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za proizvodne in 

spremljajoče dejavnosti ob Vajdovi cesti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega programa priprave je občinski lokacijski 

načrt (OLN) za proizvodne in spremljajoče dejavnosti ob Vaj-
dovi cesti s katerim se omogoči gradnja za potrebe industrije 
in spremljajočih dejavnosti.

Območje je določeno v prostorskih sestavinah dolgo-
ročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000 ter družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – do-
polnitev leta 1996 (Uradni list RS, št. 37/98). Z razširitvijo bo 
omogočeno nadaljnje gradnja proizvodnih in spremljajočih 
dejavnosti.

S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– predmet in programska izhodišča občinskega loka-

cijskega načrta,
– meje območja lokacijskega načrta,
– nosilci urejanja prostora, od katerih bodo zahtevane 

smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali 
pri pripravi lokacijskega načrta,

– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje 
in predvidene prostorske ureditve,

– način pridobitve strokovnih rešitev z navedbo prido-
bitve geodetskih podlag,

– terminski plan izdelave posameznih faz občinskega 
lokacijskega načrta, prostorske konference, javne razgrnitve 
in postopka sprejemanja, in

– obveznost v zvezi s financiranjem občinskega loka-
cijskega načrta.

2. člen
Lokacijski načrt se pripravi tako, da bo po vsebini in 

obliki ustrezal določilom členov 72 do 79 in 171 do 178 za-
kona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 
in 8/03).

Lokacijski načrt mora biti izdelan skladno s prostorskimi 
sestavinami dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdo-
bje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine 
Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje 
Občine Semič – dopolnitev leta 1996 (Uradni list RS, št. 
37/98), ter v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji za 
območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/98) ter s po-
sebnimi strokovnimi podlagami, smernicami ter tehnološkimi 
vhodnimi podatki za poseg.

3. člen
Nosilca strokovnih aktivnosti priprave lokacijskega načr-

ta bo naročnik izbral naknadno koordinator postopka priprave 
in sprejemanja lokacijskega načrta bo župan Občine Semič 
skupaj s svojimi strokovnimi službami.

Koordinator poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti:
– izdela tekstualni in grafični del občinskega lokacij-

skega načrta v skladu z zakoni in sprejetim programom 
priprave,

– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja pros-
tora,

– sodeluje na prostorskih konferencah, javni obravnavi 
osnutka OLN, ter v vseh postopkih sprejemanja občinskega 
lokacijskega načrta,

– pripravi strokovno stališče do pripomb iz prostorske 
konference ter javne razgrnitve in obravnave osnutka OLN, 
ki bo podlaga za stališče župana do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve ter za odločanje in sprejemanja lokacijskega 
načrta.

II. NOSILCI UREJANJA PROSTORA

4. člen
V postopku priprave lokacijskega načrta mora nosilec 

strokovnih aktivnosti pridobiti smernice in mnenja pristojnih 
nosilcev urejanja prostora.

Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi 
izdelave osnutka občinskega lokacijskega načrta, mnenja pa 
k predlogu lokacijskega načrta.

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi loka-

cijskega načrta so:
1. RS MOPE Agencija RS za okolje – vode, izpostava 

Novo mesto,
2. Zavod za gozdove OE Novo mesto,
3. RS MPZ, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Dunajska 

48,
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4. MOPE Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo 
mesto, Glavni trg 28, Novo mesto,

5. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo 
mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto,

6. Občina Semič,
7. JP Komunala Črnomelj, Belokranjska cesta 24, Črno-

melj,
8. Elektro Ljubljana, OE Elektro Novo mesto, Ljubljan-

ska 7, Novo mesto,
9. Telekom Slovenije PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo 

mesto,
10. Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto, Področje 

vzdrževanje in varstvo cest Ljubljanska 47, Novo mesto,
11. RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpekto-

rat RS, izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo 
mesto,

12. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami izpostava Novo mesto, 
Seidlova c.1, Novo mesto.

Kolikor se v postopku priprave strokovnih podlag za 
OLN ugotovi, da je potrebno predhodno pridobiti tudi smer-
nice in mnenja od drugih organov, ki niso našteti v zgornjem 
odstavku se le-ti pridobijo v postopku.

Smernice in končna mnenja podajo nosilci urejanja 
prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za 
pridobitev smernic in mnenj pisno, kolikor jih ne, se šteje, 
da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k 
predlogu lokacijskega načrta ni potrebno.

III. STROKOVNE PODLAGE

6. člen
Pri izdelavi občinskega lokacijskega načrta je potrebno 

upoštevati veljavno prostorsko dokumentacijo (izhodišča in 
usmeritve iz veljavnega občinskega prostorskega plana), ter 
rešitve, ki jih opredeli naročnik lokacijskega načrta.

V občinskem lokacijskem načrtu je potrebno določiti 
merila in pogoje za urejanje, rešitve za varstvo bivalnega in 
delovnega okolja, ureditve z ukrepi za varovanje krajinskih 
značilnosti obravnavanega prostora, ukrepe za varstvo na-
ravnih vrednot in kulturne dediščine, pogoje za prometno in 
komunalno ureditev ter pogoje za varstvo okolja.

Za izdelavo občinskega lokacijskega načrta se upora-
bijo kartografske podlage, ki morajo biti usklajene s katastr-
skimi podatki in jih pridobi naročnik lokacijskega načrta, ter 
podlage iz veljavnih prostorskih sestavin občinskih planskih 
aktov.

IV. TERMINSKI PLAN

7. člen
Roki izdelave in postopka sprejemanja občinskega 

lokacijskega načrta (OLN):
– Prostorska konferenca: 14 dni po sprejetju tega pro-

grama priprave (organizira in izvede jo strokovna služba 
občine Semič).

– Osnutek OLN se dostavi občini (občinskemu svetu) v 
roku 60 dni po pridobitvi, in uskladitvi s smernicami nosilcev 
urejanja prostora.

– Župan Občine Semič sprejme sklep o enomesečni 
javni razgrnitvi osnutka OLN, sklep o javni razgrnitvi se ob-
javi v Uradnem listu RS in lokalnem časopisu.

– Javna razgrnitev osnutka LN se izvede na sedežu 
Občine Semič in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni 
razgrnitvi iz prejšnje alinee, javna razprava o osnutku se izve-
de na sedežu Občine Semič v času trajanja javne razgrnitve 
osnutka OLN.

– Občani, organi, organizacije, skupnosti ter drugi zain-
teresirani oziroma prizadeti so obveščeni o javni razgrnitvi na 

krajevno običajen način; svoje pisne pripombe lahko podajo 
v času trajanja javne razgrnitve osnutka OLN.

– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in pred-
logov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi 
poročila nosilca strokovnih aktivnosti (izdelovalca OLN) in 
strokovnih služb občine, ki predhodno obravnavajo pripombe 
predloge in poročilo izdelovalca OLN.

– Strokovne službe Občine Semič v roku 14 dni po 
sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee 
naložijo izdelovalcu OLN, da poskrbi za pripravo usklajenega 
predloga OLN oziroma dopolnitev in popravkov tistih njegovih 
sestavin, na katere se bodo nanašale utemeljene pripombe 
in predlogi, ter pridobi končna mnenja k predlogu OLN od 
tistih nosilcev urejanja prostora, ki so podali svoje predhodne 
smernice za izdelavo osnutka OLN.

– Župan Občine Semič posreduje usklajen predlog OLN 
Občinskemu svetu občine Semič, da o njem razpravlja in ga 
sprejme.

V. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Naročnik lokacijskega načrta je Občina Semič ki nosi 

tudi vse stroške izdelave strokovnega gradiva, vhodnih stro-
kovnih gradiv in smernic oziroma mnenj.

9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-03-02/2004-1
Semič, dne 9. aprila 2004.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

Lokacijski načrt (LN) bo vseboval:

Tekstualni del:
1. Odlok
– splošne določbe
– vsebina LN
– planska podlaga
– ureditveno območje LN
– ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine
– obramba in zaščita pred naravnimi in drugimi nesre-

čami – prostorske ureditve in ukrepi
2. Povzetek za javnost
3. Izvleček iz DP za območje Občine Semič
4. Obrazložitev in utemeljitev LN

Grafični del:
1. Izsek iz DP za območje Občine Semič; M 1:5.000
2. Topografska karta s prikazom območja urejanja z 

LN; M 1: 500
3. Načrt parcel; M 1: 2.880
4. Geodetski načrt obstoječega stanja; M 1: 500
5. Zazidalna situacija M 1: 500
6. Načrt prometne ureditve; M 1: 500
7. Zbirni načrt komunalnih naprav območja LN; M 1: 

500
8. Načrt regulacije in parcelacije; M 1:500
9. Karakteristični prerezi; M 1: 500
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1855.   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

trošarinah (ZTro-E) 5133
1856.   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davkih na motorna vozila (ZDMV-A) 5136
1857.   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

bančništvu (ZBan-C) 5137
1858.   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(ZISDU-1A) 5140

1859.   Zakon o popisu zalog in dajatvi na presež-
ne zaloge določenih kmetijskih proizvodov 
(ZPZDKP) 5155

1860.   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-
B) 5157

1861.   Sklep o imenovanju ministrov 5158
1862.   Sklep o imenovanju predsednika, namestnice 

predsednika in treh članov Komisije za prepre-
čevanje korupcije 5158

1863.   Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5158
1864.   Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5159
1865.   Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5159
1866.   Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega 

in socialnega sodišča v Ljubljani 5159
1867.   Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega 

in socialnega sodišča v Ljubljani 5159
1868.   Sklep o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega 

in socialnega sodišča v Ljubljani 5159
1869.   Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije pred-

sednika Računskega sodišča 5160

VLADA
1870.   Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi 

dodatnega varstvenega certifikata za zdravila 5160
1871.   Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi 

dodatnega varstvenega certifikata za fitofarma-
cevtska sredstva 5161

1872.   Uredba o standardih o stopnji potrebnega zna-
nja slovenskega jezika za orientacijska delovna 
mesta na področju zdravstva 5162

1873.   Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem uspo-
sabljanju in preizkusu znanja za vodenje in 
odločanje v prekrškovnem postopku 5162

MINISTRSTVA
1874.   Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi 

cen 5167
1875.   Pravilnik o spremembi odredbe o metodah 

kvantitativne analize trikomponentnih mešanic 
tekstilnih vlaken 5172

1876.   Pravilnik o spremembi odredbe o metodah 
kvantitativne analize dvokomponentnih meša-
nic tekstilnih vlaken 5172

1877.   Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o enotnem ob-
razcu za sporočanje podatkov o oddanih javnih 
naročilih za leto 2001 in 2002 5172

1878.   Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun 
plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na ra-
ven plač in pokojnin iz leta 2003 5172

1879.   Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozd-
nogospodarske enote Besnica (2003–2012) 5173

1880.   Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozd-
nogospodarske enote Brkini II (2003–2012) 5174

1881.   Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozd-
nogospodarske enote Senovo (2001–2010) 5175

1882.   Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg 
mleka in mlečnih izdelkov 5176

1883.   Pravilnik o spremembah pravilnika o pristojbi-
nah na področju veterinarstva 5177

1884.   Pravilnik o določitvi pristojnega organa za vloži-
tev vloge v zvezi z gensko spremenjeno krmo 5177

1885.   Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in 
mastmi 5177

1886.   Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih od-
padkov v kompost 5180

1887.   Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu 
priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah 
njegovih strokovnih podlag 5187

1888.   Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovi-
tev vrednosti stanovanja 5189

1889.   Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila 5189
1890.   Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o opravljanju 

strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu 
Republike Slovenije za kulturo 5191

1891.   Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove 
»Mat kultra – ustanova za širjenje kulture« 5191

USTAVNO SODIŠČE
1892.   Odločba o ugotovitvi neustavnosti petega od-

stavka 95. člena Zakona o davčnem postopku 
z načinom izvršitve 5191

BANKA SLOVENIJE
1893.   Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem ob-

segu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati 5193
1894.   Sklep o postopkih za odpiranje deviznih raču-

nov rezidentov pri pooblaščenih bankah 5193
1895.   Sklep o pogojih za odpiranje in vodenje računov 

nerezidentov 5193
1896.   Navodilo za izvajanje sklepa o najmanjšem ob-

segu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati 5194

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

1897.   Dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spod-
bujanje razvoja na področju varstva okolja 5197

1898.   Poročilo o gibanju plač za februar 2004 5197

OBČINE
ČRENŠOVCI

1899.   Odlok o spremembi odloka o varstvenih pasovih 
okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, 
Trnju, Dolnji Bistrici in Gornji Bistrici 5197

1900.   Sprememba pravilnika o gospodarjenju na 
kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na 
vodovarstvenem območju okrog črpališč pitne 
vode v Občini Črenšovci 5197

ČRNA NA KOROŠKEM
 1901.  Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe 

na domu 5198

ČRNOMELJ
1902.   Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine 

Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje usta-
noviteljskih pravic v Javnem zavodu Razvojno 
informacijski center Bela krajina 5198
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1903.  Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb 
in dopolnitev lokacijskega načrta za razširitev 
deponije komunalnih odpadkov (III. faza) – ure-
ditev Podcentra za ravnanje z odpadki – PCRO 
Vranoviči 5199

DOBREPOLJE
1904.   Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene sto-

ritve osebne pomoči 5199

DOBRNA
1905.   Program priprave sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta Dobrna 5200

DORNAVA
1906.   Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Dornava za leto 2003 5200

HAJDINA
1907.   Sprememba odloka o načinu opravljanja gospo-

darske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki 5201

1908.   Sprememba pravilnika za vrednotenje progra-
mov športa v Občini Hajdina 5202

HODOŠ
1909.   Sklep o pogojih za pridobitev pravice do upo-

rabe plakatnih mest za volitve poslancev iz RS 
v Evropski parlament, ter za volitve v Državni 
zbor RS v jeseni – 2004 5202

JESENICE
1910.   Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne sta-

novanjske površine in stroških komunalnega 
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za 
leto 2004 5202

1911.   Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Svet 
krajevne skupnosti Staneta Bokala in Krajevne 
skupnosti Blejska Dobrava 5203

KOBARID
1912.   Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid 

v letu 2004 5203
1913.   Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest 

organizatorjem volilne kampanije – s pogoji za 
dodelitev in izvedbo plakatiranja 5204

KRŠKO
1914.   Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2005 5204

LITIJA
1915.   Sklep o ukinitvi javnega dobra 5207
1916.   Razpis rednih volitev članov v Svet krajevne 

skupnosti Breg–Tenetiše 5207

LJUBNO
1917.   Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
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