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VLADA

4898. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz
blaga v letu 2002

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o zuna-
njetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93,
66/93, 7/94 in 58/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga

v letu 2002

1. člen
Za blago na uvoznem režimu kontingentov, ki se uvaža

v letu 2002, se določa obseg kontingentov, ki je naveden v
prilogi k tej uredbi.

Priloga je sestavni del te uredbe.

2. člen
Neizkoriščeni kontingenti iz 1. člena te uredbe se lah-

ko s soglasjem ministra, pristojnega za gospodarstvo, nak-
nadno razdelijo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije za
uvoz blaga iz druge podobne skupine proizvodov oziroma
tarifne oznake, če je že določeni kontingent za to blago
premajhen.

3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2002.

Št. 332-02/2001-2
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA

Kontingenti za uvoz blaga od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2002:

Tarifna Poimenovanje Merska Količina *
oznaka enota

6101 Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak kos  39.300
(vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in
dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. št. 6103

6101 10
6101 20
6101 30
6101 90

6102 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa kos  31.400
anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za ženske in
deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. št. 6104

6102 10
6102 20
6102 30
6102 90

6105 Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane kos  142.300
6105 10
6105 20
6105 90
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Tarifna Poimenovanje Merska Količina *
oznaka enota

6106 Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in deklice, kos  122.200
pletene ali kvačkane

6106 10
6106 20
6106 90

6109 T-majice, spodnje majice in druge majice, pletene kos 2,137.800
ali kvačkane

6109 10
6109 90

6110 Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki kos  555.500
in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6110 11
6110 12
6110 19
6110 20
6110 30

6203 Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in kos  281.000
naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
(razen kopalnih hlačk), za moške in dečke

6203 41
6203 42 90
6203 43 90
6203 49 90

6204 Kostimi, kompleti, suknjiči in jopiči, obleke, krila, kos  224.800
hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami
in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in
kopalnih oblek), za ženske in deklice

6204 61
6204 62 90
6204 63 90
6204 69 18
6204 69 39
6204 69 90

6205 Srajce za moške in dečke kos  603.800
6205 10
6205 20
6205 30

6206 Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice kos  205.800
6206 20
6206 30
6206 40

6302 Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo kg  57.800
6302 60

* Obseg kontingenta se nanaša na vse blago, ki ga zajemajo navedene 6-mestne tarifne oznake; če pa je navedena 8-mestna tarifna oznaka, se upošteva le-ta
tarifna oznaka.

4899. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
prenos električne energije in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu

izvajanja gospodarske javne službe prenos
električne energije in gospodarske javne službe

upravljanje prenosnega omrežja

1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe

prenos električne energije in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00,
79/00 in 124/01, v nadaljnjem besedilu: uredba) se v
prvem odstavku 21. člena doda nova peta alinea, ki se
glasi:

“– organizacija izravnalnega trga z električno energijo z
namenom izravnave odstopanj dobave in porabe električne
energije na državni ravni“.

2. člen
V prvi, drugi, šesti in sedmi alinei 22. člena se črtata

besedi “skrb za“.

3. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:


