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1.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in
avdio dejavnosti

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio de-
javnosti, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije
na seji dne 19. decembra 1994.

[t. 012-01/94-164
Ljubljana, dne 27. decembra 1994.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
POGOJIH ZA OPRAVLJANJE REPRODUKTIVNE

VIDEO IN AVDIO DEJAVNOSTI

1. ~len
V zakonu o pogojih za opravljanje reproduktivne video

in avdio dejavnosti (Uradni list RS, {t. 42/94 in 50/94) se
~rtajo drugi, tretji in ~etrti odstavek 2. ~lena, 2. to~ka prvega
odstavka 7. ~lena in drugi odstavek 14. ~lena.

2. ~len
Za 6. ~lenom se doda nov 6.a ~len, ki se glasi:

“6.a ~len
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e
opravlja reproduktivno video oziroma avdio dejavnost brez
registracije (prvi odstavek 2. ~lena).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekr{ek iz prej{njega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ke posameznik, ki stori prekr{ek iz prvega odstavka
tega ~lena.”

3. ~len
V napovednem stavku prvega odstavka 7. ~lena se ~rta

besedilo “iz 1. ~lena tega zakona”.

V drugem odstavku se besedilo “120.000 tolarjev” na-
domesti z besedilom “najmanj 80.000 tolarjev”.

4. ~len
V 8. ~lenu se besedilo “120.000 tolarjev” nadomesti z

besedilom “najmanj 100.000 tolarjev”.

5. ~len
V 10. ~lenu se za besedo “iz” doda beseda “6.a,”.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
“Odvzeti predmeti iz prej{njega odstavka se uni~ijo.”

6. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 610-01/92-9/7
Ljubljana, dne 19. decembra 1994.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o odlikovanjih Republike Slovenije

Razgla{am zakon o odlikovanjih Republike Slovenije,
ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. decembra 1994.

[t. 012-01/94-165
Ljubljana, dne 27. decembra 1994.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Odlikovanja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedi-

lu: odlikovanja) so najvi{ja priznanja dr‘ave za izjemne za-
sluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije.
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2. ~len
Odlikovani so lahko dr‘avljani Republike Slovenije.
Odlikovani so lahko tudi tuji dr‘avljani.
Odlikovanje se lahko podeli tudi posmrtno.
Izjemoma so lahko odlikovane tudi skupine dr‘avljanov,

pravne osebe in druge organizacije ter tuje in mednarodne
organizacije.

3. ~len
Predsedniku republike pripadajo od izvolitve dalje naj-

vi{ja odlikovanja.

4. ~len
Dr‘avljan Republike Slovenije sme prejeti tuje dr‘avno

odlikovanje samo s soglasjem predsednika republike po pred-
hodnem mnenju Vlade Republike Slovenije.

II. ODLIKOVANJA

5. ~len
Odlikovanja po tem zakonu so redi in medalje.
Redi so:
Red za izredne zasluge
Zlati red za zasluge
Srebrni red za zasluge in
Red za zasluge.

Medalje so:
Medalja za zasluge
Medalja za hrabrost in
Medalja za ~astno dejanje.

6. ~len
Odlikovanja se podeljujejo za zasluge, dose‘ene na:
– civilnem podro~ju,
– diplomatsko mednarodnem podro~ju in
– voja{kem podro~ju.

7. ~len
1. Za izjemno delo in zasluge pri uresni~evanju suve-

renosti, blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem,
gospodarskem, znanstvenem, socialnem in politi~nem pod-
ro~ju, se podeljuje

RED ZA IZREDNE ZASLUGE
Red za izredne zasluge se podeljuje dr‘avljanom Re-

publike Slovenije ter izjemoma skupinam dr‘avljanov, prav-
nim osebam ter drugim organizacijam.

2. Za izjemne zasluge, dose‘ene za Slovenijo na civil-
nem, diplomatsko mednarodnem in voja{kem podro~ju se
podeljuje

ZLATI RED ZA ZASLUGE
Zlati red za zasluge se podeljuje dr‘avljanom Repub-

like Slovenije, tujim dr‘avljanom ter izjemoma doma~im,
tujim in mednarodnim organizacijam.

3. Za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in
za{~iti Republike Slovenije ter za mednarodne sodelovanje
na teh podro~jih se podeljuje

SREBRNI RED ZA ZASLUGE
Srebrni red za zasluge se podeljuje dr‘avljanom Repub-

like Slovenije in tujim dr‘avljanom ter izjemoma skupinam
dr‘avljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.

4. Za zasluge, dose‘ene za Republiko Slovenijo na
drugih podro~jih, se podeljuje

RED ZA ZASLUGE
Red za zasluge se podeljuje dr‘avljanom Republike

Slovenije, skupinam dr‘avljanov, pravnim osebam ter dru-
gim organizacijam kot tudi tujim dr‘avljanom in tujim ter
mednarodnim organizacijam.

5. Za posebno uspe{ne dose‘ke in rezultate na podro~jih,
ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju
Republike slovenije se podeljuje

MEDALJA ZA ZASLUGE
Medalja za zasluge se podeljuje dr‘avljanom Republike

Slovenije, tujim dr‘avljanom, skupinam dr‘avljanov ter do-
ma~im in tujim organizacijam.

6. Za osebno hrabrost in po‘rtvovalnost pri re{evanju
~love{kih ‘ivljenj in materialnih dobrin se podeljuje

MEDALJA ZA HRABROST
Medalja za hrabrost se podeljuje dr‘avljanom Repub-

like Slovenije.

7. Za izjemna dejanja vredna posebne ~asti, se podeljuje
MEDALJA ZA ̂ ASTNO DEJANJE

Medalja za ~astno dejanje se podeljuje samo posamez-
nikom, dr‘avljanom Republike Slovenije in tujim dr‘av-
ljanom.

8. ~len
Odlikovanja sestavljajo znak, nadomestni znak (zastavi-

ca) in listina o podelitvi odlikovanja.
Listina o podelitvi je javna listina.
Evidenco odlikovanih oseb vodi Kadrovska slu‘ba Vla-

de Republike Slovenije.

9. ~len
Obliko odlikovanj, na~in no{enja ter druge zna~ilnosti

posameznega odlikovanja dolo~i Vlada Republike Slovenije
s statutom.

III. PRISTOJNOST

10. ~len
Odlikovanja podeljuje predsednik republike z ukazom.

11. ~len
Predlog za podelitev odlikovanja lahko dajo dr‘avni

organi, organi lokalne samouprave, organizacije in dr‘avljani
Republike Slovenije.

Predsednik republike lahko podeli odlikovanja tudi brez
predhodnega predloga po lastni odlo~itvi.

12. ~len
Odlikovanje oziroma nadomestni znak sme nositi samo

odlikovanec. Odlikovanec odlikovanja ne sme odtujiti.
No{enje odlikovanj in primeren na~in no{enja sta ~ast

in moralna obveza odlikovancev.

13. ~len
Izdelovanje in no{enje znakov ter drugih predmetov, ki

imajo obliko ali videz odlikovanja, in promet z njimi, ni
dovoljeno.

14. ~len
Odlikovanje posmrtno odlikovanega ali odlikovanje, ki

odlikovancu ni bilo vro~eno v ~asu ‘ivljenja, se vro~i njego-
vim dru‘inskim ~lanom po vrstnem redu: zakonec, potomci
oziroma posvojenci in njihovi potomci, star{i oziroma po-
svojitelji, bratje oziroma sestre.
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IV. ODVZEM ODLIKOVANJA

15. ~len
Predsednik republike lahko odvzame odlikovanje, ~e je

odlikovanec s pravnomo~no sodbo sodi{~a obsojen na kazen
zapora za kaznivo dejanje zoper ~lovekove pravice in svo-
bo{~ine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno
ureditev ter zoper ~love~nost in mednarodno pravo.

Sodi{~e mora o pravnomo~ni sodbi, s katero je bil
odlikovanec obsojen, obvestiti predsednika republike.

16. ~len
Odlikovanec, ki je s pravnomo~no sodbo sodi{~a obso-

jen na kazen zapora, ne sme nositi odlikovanja med presta-
janjem kazni.

V. ZBIRKA PODATKOV O PREDLAGANIH ZA
ODLIKOVANJA

17. ~len
Zbirko podatkov o predlaganih za odlikovanje vodi

Urad predsednika republike.
Zbirka vsebuje ime in priimek predlaganega za odliko-

vanje ter priimek ob rojstvu, enotno mati~no {tevilko ob~ana,
podatke o dr‘avljanstvu in naslov stalnega prebivali{~a ozi-
roma ime in sede‘ predlagane organizacije, utemeljitve, vr-
sto podeljenega odlikovanja, {tevilko in datum ukaza o pode-
litvi odlikovanja ter datum vro~itve odlikovanja.

Osebni podatki iz prej{njega odstavka se lahko uporab-
ljajo samo v postopkih podeljevanja odlikovanj.

VI. KAZENSKE DOLO^BE

18. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek pravna oseba ali zasebnik, ki samostojno oprav-
lja dejavnost, ~e nepoobla{~eno izdeluje ali ~e daje v promet
znake ali druge predmete, ki imajo obliko ali videz odliko-
vanja (13. ~len).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prej{njega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek fizi~na oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega ~lena.

19. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek posameznik ~e nosi odlikovanje, s katerim ni bil
odlikovan ali ~e odlikovanje sramoti (12. ~len).

20. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek odlikovanec, ki odtuji odlikovanje (12. ~len).

VII. PREHODNI IN KON^NA DOLO^BA

21. ~len
Odlikovanje ~astni znak svobode Republike Slovenije,

ustanovljeno z zakonom o odlikovanju ~astni znak svobode
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 24/92), se podeljuje
{e naprej kot najvi{je odlikovanje Republike Slovenije za
zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti
Republike Slovenije.

22. ~len
Dr‘avljani Republike Slovenije, ki so bili odlikovani

po prej{njih predpisih o odlikovanjih ohranijo pravico do
no{enja teh odlikovanj.

Dolo~be 12., 13. in 15. ~lena tega zakona se smiselno
uporabljajo tudi za odlikovance, ki so bili odlikovani na
podlagi predpisa iz prej{njega odstavka.

23. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 090-01/90-1/10
Ljubljana, dne 19. decembra 1994.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

3.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi carinskega zakona

Razgla{am carinski zakon, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor
Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 1994.

[t. 012-01/94-170
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

CARINSKI ZAKON

I. DEL

SPLO[NE DOLO^BE

1.  p o g l a v j e

Splo{ne dolo~be in definicije

1. ~len
(vsebina zakona)

Carinski zakon ureja pravice in obveznosti udele‘encev
v carinskem postopku ter pooblastila carinskih organov v
zvezi s prometom blaga med carinskim obmo~jem Repub-
like Slovenije in tujimi carinskimi obmo~ji.

2. ~len
(carinsko obmo~je)

(1) Carinsko obmo~je Republike Slovenije (v nadaljeva-
nju: carinsko obmo~je) obsega ozemlje Slovenije, teritorialno
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morje Slovenije in zra~ni prostor nad ozemljem in teritorial-
nim morjem Slovenije. Carinsko obmo~je je omejeno s carin-
sko ~rto, ki je identi~na z mejno ~rto, kakor je ta definirana v
zakonu o nadzoru dr‘avne meje (Uradni list RS, {t. 1/91-I).

(2) Carinski zakon se izvaja enotno na celotnem carin-
skem obmo~ju, ~e ni s tem zakonom, posebnim zakonom ali
mednarodno pogodbo dolo~eno druga~e.

3. ~len
(definicije)

Za uporabo tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi
podlagi imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

1. izraz “carinski organ” pomeni carinarnico ali njeno
organizacijsko enoto, ki je v skladu z zakonom o carinski
slu`bi (Uradni list RS, {t. 1/91-I, 58/93 in 65/93) pristojna za
vodenje carinskega postopka in postopka za ugotavljanje od-
govornosti in kaznovanje za carinske prekr{ke na prvi stopnji;

2. izraz “carinski dolg” pomeni obveznost osebe iz 5.
to~ke tega ~lena, da pla~a v skladu z zakonom obra~unan
znesek uvoznih dajatev (carinski dolg ob uvozu) oziroma
izvoznih dajatev (carinski dolg pri izvozu);

3. izraz “uvozne dajatve” pomeni:
– carino in druge dajatve z enakim u~inkom, ki se pla-

~ujejo ob uvozu,
– posebne dajatve, ki se pla~ujejo pri uvozu kmetijskih

proizvodov in ‘ivil v skladu s posebnim zakonom;
4. izraz “izvozne dajatve” pomeni:
– carino in druge dajatve z enakim u~inkom, ki se pla-

~ujejo ob izvozu,
– posebne dajatve, ki se pla~ujejo pri izvozu kmetijskih

proizvodov in ‘ivil v skladu s posebnim zakonom;
5. izraz “carinski dol`nik” pomeni osebo, ki je odgo-

vorna za pla~ilo carinskega dolga;
6. izraz “carinski nadzor” pomeni ukrepe carinskih or-

ganov, s katerimi se prepre~uje neupravi~eno ravnanje s
carinskim blagom in zavaruje njegova istovetnost, dokler ni
blago spro{~eno v prost promet kakor tudi zagotavlja spo-
{tovanje drugih predpisov v zvezi s carinskim blagom;

7. izraz “carinska kontrola” pomeni izvajanje specifi~nih
ukrepov, kot npr. pregled in preiskava blaga, prevoznih in
prenosnih sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in
to~nosti dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in
to~nosti poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage
in stvari, ki jih potniki nosijo s seboj in izvajanje uradnih
preiskav z namenom, da se zagotovi pravilna uporaba carin-
skih predpisov in drugih dolo~b glede blaga, ki je predmet
carinskega nadzora;

8. izraz “carinsko dovoljena uporaba oziroma raba bla-
ga” pomeni:

(a) predlo‘itev blaga v carinski postopek,
(b) vnos blaga v prosto carinsko cono,
(c) ponoven izvoz blaga iz carinskega obmo~ja,
(d) uni~enje blaga pod carinskim nadzorom,
(e) prepustitev blaga carinskim organom v prosto razpo-

laganje;
9. izraz “carinski postopek” pomeni:
(a) sprostitev blaga v prost promet,
(b) carinsko skladi{~enje,
(c) uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz,
(d) predelava pod carinskim nadzorom,
(e) za~asni uvoz,
(f) za~asni izvoz na oplemenitenje,
(g) carinski postopek za izvoz blaga,
(h) tranzitni postopek;
10. izraz “carinska deklaracija” pomeni vlogo, s katero

oseba v predpisani obliki in na predpisan na~in zahteva
izvedbo dolo~enega carinskega postopka;

11. izraz “carinski deklarant” pomeni osebo, ki vlo`i
carinsko deklaracijo v svojem imenu ali v imenu druge osebe
pri carinskem organu, na podlagi katere se izvede carinski
postopek;

12. izraz “predlo`itev blaga” pomeni obvestilo carin-
skemu organu, ki se opravi na predpisan na~in, da je blago
prispelo k carinskemu organu oziroma na kraj, ki ga je
carinski organ dolo~il;

13. izraz “prepustitev blaga” pomeni dejanje, s katerim
carinski organ dovoli uporabo blaga v zahtevanem carin-
skem postopku;

14. izraz “upravi~enec” pomeni osebo, ki ji je priznana
katera od ugodnosti v skladu s tem zakonom;

15. izraz “carinski zavezanec” pomeni osebo v imenu
katere je bila carinska deklaracija vlo`ena ali osebo na katero
so bile prene{ene pravice in obveznosti prve osebe v zvezi z
dolo~enim carinskim postopkom;

16. izraz “proizvodne operacije” pomeni:
(a) obdelavo blaga, vklju~no z monta‘o, sestavljanjem

in pritrjevanjem blaga na drugo blago,
(b) predelavo blaga,
(c) popravilo blaga, vklju~no z monta‘o, obnavljanjem

in usposabljanjem blaga,
(d) uporabo dolo~enega blaga, ki ni vdelano v pridob-

ljene proizvode, vendar omogo~a proizvodnjo tega blaga in
se popolnoma ali delno porabi v tem proizvodnem procesu;

17. izraz “pridobljeni proizvodi” pomeni vse proiz-
vode, ki so rezultat proizvodnih operacij iz prej{nje to~ke;

18. izraz “enakovredno blago” pomeni doma~e proiz-
vode, ki se uporabijo namesto uvo`enih za proizvodnjo pri-
dobljenih proizvodov;

19. izraz “normativ” pomeni koli~ino ali odstotek pri-
dobljenega proizvoda, ki se proizvede iz dolo~ene koli~ine
uvo`enega blaga.

4. ~len
(carinsko blago)

(1) Carinsko blago v smislu tega zakona so:
– vse stvari, ki se uva‘ajo na carinsko obmo~je in niso

bile spro{~ene v prost promet,
– vse stvari, za katere se vlo‘i carinska deklaracija za

izvoz iz carinskega obmo~ja. Vse ostalo blago je doma~e
blago.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek se za carinsko blago
ne {tejejo:

1. javne listine,
2. pisemske po{iljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga

in druge po{tne po{iljke, ki vsebujejo knjige,
3. trgovska korespondenca, poslovne knjige, blagovna,

pravna in finan~na dokumentacija,
4. efektivni denar, ~eki, menice, delnice in drugi vred-

nostni papirji, ki se uporabljajo kot pla~ilno sredstvo.

5. ~len
(uporaba mednarodnih pogodb)

Dolo~be tega zakona se ne uporabljajo pri pla~evanju
carine za uvo‘eno blago ali vodenje carinskih postopkov, ~e
je pla~evanje carine ali vodenje carinskih postopkov blaga
druga~e urejeno z mednarodno pogodbo, ki jo je Slovenija
uveljavila v skladu z zakonom.

6. ~len
(uporaba zakona, ki ureja splo{ni upravni postopek)
(1) ^e s tem zakonom ni druga~e dolo~eno, vodi carin-

ski organ carinski postopek v skladu z zakonom, ki ureja
splo{ni upravni postopek.
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(2) ^e carinski organ v carinskem postopku v celoti
ugodi zahtevku, se odlo~ba lahko izda v obliki uradnega
zaznamka na vlogi.

(3) Zoper odlo~bo, ki jo izda carinski organ v upravnem
postopku, je mogo~a prito‘ba na Carinsko upravo Republike
Slovenije.

2.  p o g l a v j e

Informacije o carinskih predpisih

7. ~len
(potrdilo o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife)

(1) Carinska uprava Republike Slovenije izdaja potrdila
o uvrstitvi blaga v carinsko tarifo na podlagi pisne zahteve.

(2) Potrdilo iz prej{njega odstavka je zavezujo~e za
carinske organe samo glede razvrstitve blaga v nomenklaturo
carinske tarife v carinskem postopku, ki ga vodijo z imet-
nikom potrdila. Potrdilo je zavezujo~e le za blago, za katero
se carinski postopek za~ne po dnevu izdaje potrdila o uvrstitvi
blaga v carinsko tarifo.

(3) Imetnik potrdila mora dokazati, da blago, ki ga
deklarira v vseh elementih ustreza blagu, ki je opisano v
potrdilu.

(4) Potrdilo iz prvega odstavka je veljavno eno leto od
dneva izdaje, razen ~e je ugotovljeno, da je potrdilo ni~no,
ker temelji na neto~ni ali nepopolni informaciji vlo‘nika
zahtevka za izdajo potrdila.

(5) Ne glede na prej{nji odstavek potrdilo preneha ve-
ljati, ko:

(a) zaradi spremembe predpisov potrdilo ni ve~ v skladu
z veljavno zakonodajo,

(b) potrdilo ni ve~ v skladu z uradnimi tolma~enji carin-
ske nomenklature zaradi njene spremembe ali spremembe
mednarodnih predpisov, na katerih temelji carinska nomen-
klatura. V tem primeru potrdilo preneha veljati naslednji dan
po uradni objavi spremembe,

(c) je imetnik potrdila obve{~en o preklicu, spremembi
ali umiku potrdila.

(6) Potrdilo iz prvega odstavka tega ~lena se lahko
uporablja le za dolo~itev vi{ine uvoznih ali izvoznih dajatev
ter dolo~itev vi{ine izvoznih spodbud ali drugih povra~il,
povezanih z vodenjem kmetijske politike.

(7) Minister, pristojen za finance predpi{e na~in izdaje
in prenehanja veljavnosti potrdil iz prvega odstavka tega
~lena, pogoje in na~in njihove uporabe ter nadomestila za
izdajanje potrdil iz prvega odstavka tega ~lena.

3.  p o g l a v j e

Druge splo{ne dolo~be

8. ~len
(dol‘nost predlo‘itve dokumentov)

(1) Za izvajanje carinskih predpisov je vsaka oseba, ki je
posredno ali neposredno vklju~ena v posle v zvezi z blagom,
dol‘na carinskim organom na njihovo zahtevo predlo‘iti vse
potrebne dokumente in pojasnila, ne glede na obliko njihove-
ga zapisa, ter zagotoviti carinskim organom potrebno pomo~.

(2) Kdor zahteva, da carinski organ odlo~i o zadevi, ki
zadeva izvajanje carinskih predpisov, mora carinskemu or-
ganu predlo‘iti vse potrebne dokumente in druge podatke, ki
jih carinski organ potrebuje za odlo~itev.

9. ~len
(hramba dokumentov, potrebnih v carinskem postopku)

Osebe so dol‘ne dokumente iz prej{njega ~lena hraniti
zaradi izvajanja carinske kontrole tri leta od dneva, ko:

(a) je bila sprejeta deklaracija za sprostitev blaga v
prost promet oziroma deklaracija za izvoz blaga, vendar le,
~e ne gre za primere opredeljene v alinei (b) tega ~lena,

(b) je pretekel rok carinskega nadzora (67. ~len) v pri-
meru uvoza blaga, ki je bilo ob sprostitvi v prost promet
opro{~eno pla~ila carine oziroma mu je bila carinska stopnja
zni‘ana zaradi namena za katerega se je uvozilo,

(c) je bil kateri drug carinski postopek v zvezi blagom
zaklju~en,

(d) je bilo blago, vne{eno v prosto carinsko cono ali
izne{eno iz nje.

II. DEL

PODLAGE ZA DOLO^ITEV VI[INE UVOZNIH
OZIROMA IZVOZNIH DAJATEV TER DRUGIH

UKREPOV TRGOVINSKE POLITIKE

1.  p o g l a v j e

Carinske stopnje in razvrstitev blaga v carinsko tarifo

10. ~len
(carinska tarifa)

(1) Carina se pla~uje v primerih, ki so predvideni s tem
zakonom po stopnjah, ki so dolo~ene v carinski tarifi, ~e ni s
tem zakonom druga~e dolo~eno.

(2) Carinsko tarifo dolo~a poseben zakon.

11. ~len
(pla~ilo drugih uvoznih in izvoznih dajatev)

(1) Druge uvozne dajatve, ki jih dolo~ajo posebni pred-
pisi, se pla~ujejo v skladu s predpisi, ki veljajo za pla~evanje
carine, ~e ni s posebnimi predpisi druga~e dolo~eno.

(2) Izvozne dajatve se pla~ujejo v skladu s predpisi, ki
dolo~ajo te dajatve. ̂ e ti predpisi nimajo dolo~b o pla~evanju
dajatev, se primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za pla-
~evanje carine.

2.  p o g l a v j e

Poreklo blaga

12. ~len
(osnovno pravilo o poreklu blaga)

(1) Kadar je pla~ilo uvoznih dajatev ali dolo~itev carin-
ske stopnje odvisno od porekla blaga, ki je zavezano pla~ilu
uvoznih dajatev, se poreklo blaga ugotavlja v skladu s tem
zakonom, ~e ni z drugim predpisom ali mednarodno pogod-
bo dolo~eno druga~e.

(2) Kot blago s poreklom iz dolo~ene dr‘ave se {teje:
1. v tej dr‘avi v celoti pridobljeno ali proizvedeno

blago ali
2. v tej dr‘avi zadosti predelano blago.
(3) [teje se, da je blago zadosti predelano v dolo~eni

dr‘avi, ~e je bila tam izvr{ena zadnja bistvena ekonomsko
upravi~ena predelava oziroma obdelava, pri ~emer predelava
ali obdelava pomeni pridobitev novega blaga oziroma nje-
govega bistvenega elementa.

(4) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) dolo~i kriterije za ugotavljanje in na~in dokazovanja
porekla blaga.

13. ~len
(v celoti pridobljeni proizvodi)

[teje se, da so naslednji proizvodi v celoti pridobljeni
ali proizvedeni v dolo~eni dr‘avi:
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(a) mineralni proizvodi, pridobljeni v tej dr‘avi,
(b) rastlinski proizvodi, ki so v tej dr‘avi nabrani,
(c) ‘ive ‘ivali, skotene in vzrejene v tej dr‘avi,
(d) proizvodi, pridobljeni iz ‘ivih ‘ivali, vzrejenih v tej

dr‘avi,
(e) proizvodi, pridobljeni z lovom in ribolovom v tej

dr‘avi,
(f) proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi, pri-

dobljeni iz morja izven teritorialnih voda te dr‘ave z ladjami,
ki so registrirane v tej dr‘avi in plujejo pod zastavo te dr‘ave,

(g) blago, pridobljeno ali proizvedeno na ladjah - to-
varnah iz proizvodov, omenjenih v to~ki (f), ~e je tak{na
ladja registrirana v tej dr‘avi in pluje pod njeno zastavo,

(h) proizvodi pridobljeni iz oziroma izpod morskega dna
izven teritorialnih voda te dr‘ave, pod pogojem, da ima ta
dr‘ava izklju~no pravico za izkori{~anje tega morskega dna,

(i) odpadki in ostanki proizvodov, ki izvirajo iz proiz-
vodnih operacij in rabljeni proizvodi, ~e se zbirajo v tej
dr‘avi izklju~no zaradi recikla‘e surovin,

(j) blago, ki je proizvedeno izklju~no iz blaga, omenje-
nega v to~kah (a) do (i) ali iz njihovih proizvodov.

14. ~len
(zadosti predelano blago)

(1) Blago, katerega proizvodnja zajema ve~ dr‘av, se
{teje, da je po poreklu iz tiste dr‘ave, v kateri je bila oprav-
ljena zadnja bistvena ekonomsko upravi~ena obdelava ali
predelava, katere rezultat je bil pridobitev novega proizvoda
oziroma, ki predstavlja pomemben postopek v proizvodnji
dolo~enega proizvoda.

(2) Kot zadnja bistvena ekonomsko upravi~ena obdela-
va ali predelava iz prej{njega odstavka se ne more {teti:

(a) pakiranje ali prepakiranje blaga, ne glede na to, kje
je bila izdelana embala‘a,

(b) razdeljevanje ve~jih koli~in na manj{e ali zdru-
‘evanje manj{ih koli~in v ve~je,

(c) sortiranje, klasiranje, izpranje ali razdeljevanje bla-
ga z rezanjem ali ustekleni~enjem,

(d) etiketiranje in zaznamovanje blaga,
(e) konzerviranje blaga za transport oziroma skladi-

{~enje,
(f) zlaganje blaga v skupine,
(g) zakol uvo‘ene ‘ive ‘ivine pred potekom treh mese-

cev od dneva uvoza.

3.  p o g l a v j e

Carinska vrednost

15. ~len
(namen dolo~anja carinske vrednosti)

Carinska vrednost blaga predstavlja osnovo za uporabo
carinske tarife in, ~e tako dolo~ajo drugi ukrepi trgovinske
politike, tudi za njihovo izvajanje.

16. ~len
(definicija in osnovno pravilo za ugotavljanje carinske

vrednosti)
(1) Carinska vrednost uvo‘enega blaga je dogovorjena

cena (transakcijska vrednost), to je dejansko pla~ana cena ali
cena, ki jo je treba pla~ati za blago, kupljeno zaradi uvoza v
Slovenijo, ~e ustreza pogojem, navedenim v naslednjem od-
stavku.

(2) S ceno, ki pomeni carinsko vrednost je mi{ljeno:
1. da so vklju~eni vsi stro{ki in drugi izdatki (20. ~len)

v zvezi s prodajo in dobavo blaga do tam, kjer prihaja blago
na carinsko obmo~je,

2. da so izklju~eni vsi stro{ki, dav{~ine in takse, ki se
zara~unavajo na carinskem obmo~ju,

3. da ni omejitev za kupce glede razpolaganja ali upo-
rabe blaga, razen omejitev, ki so dolo~ene s slovenskimi
predpisi, omejitev, ki se nana{ajo na prepoved nadaljnje
prodaje v tretje dr‘ave ali omejitev, ki bistveno ne vplivajo
na vrednost blaga,

4. da v pogodbi o nakupu in prodaji ni pogojev ali
obveznosti, katerih vrednost se ne more ugotoviti glede na
vrednost blaga, ki se carini,

5. da prodajalec ne bo neposredno ali posredno prejel
nobenega dela prihodka od kup~eve nadaljnje prodaje ali
kak{nega druga~nega kup~evega razpolaganja ali od kup~eve
uporabe blaga, razen v primerih iz 20. ~lena tega zakona,

6. da kupec in prodajalec nista vzajemno povezana
oziroma, ~e sta povezana, da na dogovorjeno ceno ni vpliva-
lo trgovinsko, finan~no ali kako drugo razmerje med kupcem
in prodajalcem.

(3) Carinska vrednost za blago, ki se izva‘a, je vrednost
blaga, dobavljenega na slovenski meji.

17. ~len
(uporaba pravil o enakem in o podobnem blagu)

(1) ^e carinske vrednosti za uvo‘eno blago, ni mogo~e
ugotoviti na podlagi prvega odstavka 16. ~lena tega zakona,
se vzame za carinsko vrednost dogovorjena cena za blago
enake kvalitete in enakih lastnosti, kupljeno za uvoz v Slo-
venijo in uvo‘eno v istem ali v pribli‘no istem ~asu kot
blago, ki se carini.

(2) ^e carinske vrednosti za uvo‘eno blago ni mogo~e
ugotoviti na podlagi prvega odstavka 16. ~lena tega zakona
in prvega odstavka tega ~lena, se vzame za carinsko vrednost
dogovorjena cena za podobno blago, kupljeno za uvoz v
Slovenijo in uvo‘eno v istem ali v pribli‘no istem ~asu kot
blago, ki se carini.

(3) Za ugotovitev carinske vrednosti na podlagi prvega in
drugega odstavka tega ~lena se uporabi dogovorjena cena za
enako ali podobno blago, prodano v enaki obliki nakupa in
prodaje (prodaja na drobno ali na debelo) in v pribli‘no enaki
koli~ini, kot blago, ki se carini. ̂ e ni tak{nih prodaj, se uporabi
dogovorjena cena za enako ali podobno blago, prodano v
druga~ni obliki nakupa in prodaje ali v druga~nih koli~inah.

(4) ̂ e je ve~ dogovorjenih cen za enako oziroma podob-
no blago, se uporabi za ugotovitev carinske vrednosti za
uvo‘eno blago najni‘ja dogovorjena cena.

18. ~len
(druga pomo‘na pravila za ugotavljanje carinske vrednosti)

(1) ^e carinske vrednosti za uvo‘eno blago ni mogo~e
ugotoviti na podlagi 16. in 17. ~lena tega zakona, je treba
ravnati takole:

1. ~e se uvo‘eno blago oziroma enako ali podobno
uvo‘eno blago prodaja v Sloveniji v enakem stanju, kot je
bilo uvo‘eno, se carinska vrednost za uvo‘eno blago ugotovi
na podlagi cene za mersko enoto, po kateri se uvo‘eno blago
oziroma enako ali podobno uvo‘eno blago prodaja v takem
stanju osebam, ki niso vzajemno povezane z osebami, od
katerih kupujejo to blago, v najve~ji skupni koli~ini v istem
ali pribli‘no istem ~asu, ko se uva‘a blago, ki se carini, pod
pogojem, da se ta cena zmanj{a za znesek:

– obi~ajnih provizij, stro{kov prometa in drugega do-
bi~ka v zvezi s prodajo enakega ali podobnega blaga, uvo-
‘enega v Slovenijo,

– carine in uvoznih dav{~in ter drugih dav{~in in taks,
ki se zara~unavajo pri prodaji blaga v Sloveniji.

^e se uvo‘eno blago oziroma enako ali podobno blago
ne prodaja v Sloveniji v enakem stanju kot je bilo uvo‘eno in
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~e to zahteva carinski zavezanec, se carinska vrednost za
uvo‘eno blago ugotovi na podlagi cen za mersko enoto, po
kateri se uvozno blago po oplemenitenju prodaja v najve~ji
skupni koli~ini osebam v Sloveniji, ki niso povezane z ose-
bami, od katerih kupujejo to blago, pogoj pa je, da se ta cena
zmanj{a za znesek vrednosti oplemenitenja in za stro{ke iz
prvega odstavka te to~ke,

2. ~e carinske vrednosti ni mogo~e ugotoviti po prej{nji
to~ki, se ugotovi na podlagi obra~unane vrednosti, ki ustreza
znesku:

– vrednosti materiala in stro{kov, nastalih pri proizvod-
nji uvo‘enega blaga,

– dobi~ka, ki ga pri uvozu v Slovenijo obi~ajno dose‘ejo
proizvajalci enakega ali podobnega blaga iz dr‘ave izvoza,
kot je blago, ki se carini, in stro{kov, ki jih imajo pri takem
uvozu,

– stro{kov in drugih izdatkov iz 20. ~lena tega zakona.
(2) Na zahtevo carinskega zavezanca se lahko spremeni

vrstni red uporabe 1. in 2. to~ke prej{njega odstavka.

19. ~len
(ugotavljanje carinske vrednosti na drugo ustrezen na~in in

omejitve pri tem)
(1) ^e se carinska vrednost za uvo‘eno blago ne more

ugotoviti na podlagi 16., 17. in 18. ~lena tega zakona, se
ugotovi na druga~en ustrezen na~in v skladu z zakonom na
podlagi podatkov, ki so na razpolago.

(2) Carinske vrednosti iz prej{njega odstavka ni mogo~e
ugotavljati na podlagi:

1. prodajne cene blaga proizvedenega na carinskem
obmo~ju Slovenije,

2. postopka, po katerem je mogo~e za carinsko vred-
nost uporabiti vi{jo od dveh alternativnih vrednosti,

3. prodajne cene blaga na doma~em trgu dr‘ave iz-
voznice,

4. stro{kov proizvodnje, razen tistih, ki so kot stro{ki
dolo~eni v skladu s prvo alineo 2. to~ke prvega odstavka 18.
~lena tega zakona,

5. cene blaga za izvoz v druge dr‘ave,
6. najni‘jih carinskih vrednosti ali
7. poljubnih ali fiktivnih vrednosti.

20. ~len
(stro{ki in izdatki, ki se v{tevajo v carinsko vrednost)

(1) Pri ugotavljanju carinske vrednosti v skladu s 16.
~lenom tega zakona se v carinsko vrednost pri{tejejo nasled-
nji stro{ki in izdatki, ~e le-ti {e niso zajeti v dejansko pla~ani
ali pla~ljivi ceni:

1. provizije posrednikov in druge provizije, razen na-
kupnih provizij,

2. stro{ki posebne embala‘e, ki jo je mogo~e obravna-
vati kot del blaga,

3. stro{ki embala‘e in sicer stro{ki za material in delo,
4. naslednji stro{ki prevoza do mesta vnosa na carinsko

obmo~je:
(a) stro{ki prevoza in zavarovalnine za uvo‘eno blago

in
(b) stro{ki skladi{~enja ter stro{ki obdelave, ki so nasta-

li med prevozom uvo‘enega blaga;
5. sorazmerni del vrednosti surovin, reprodukcijskega

materiala in delov za vdelavo, kupljenih v tujini, ki jih je
kupec zagotovil brezpla~no ali po zni‘ani ceni in so bili
uporabljeni pri proizvodnji uvo‘enega blaga;

6. sorazmerni del vrednosti drugega blaga, ki ga je
kupec zagotovil brezpla~no ali po zni‘ani ceni in je bilo
uporabljeno pri proizvodnji uvo‘enega blaga;

7. sorazmerni del vrednosti orodja, kalupov, matric in
podobnih proizvodov, ki jih je kupec zagotovil brezpla~no
ali po zni‘ani ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji
uvo‘enega blaga;

8. nadomestila in stro{ki v zvezi s pravicami do upo-
rabe patentov, modelov, znakov ali tuje tovarni{ke ali trgov-
ske znamke, ki jih kupec pla~a neposredno ali posredno, ~e
je prodaja pogojena s tak{nim pla~evanjem;

9. del zneska, dose‘en z nadaljnjo prodajo, odstopom
ali uporabo uvo‘enega blaga, ki se neposredno ali posredno
pla~a prodajalcu;

10. sorazmerni del vrednosti storitev, opravljenih v tu-
jini, ki jih kupec posebej pla~a in so potrebne za proizvodnjo
blaga, ki se uva‘a. Vrednost storitev ne obsega stro{kov
raziskav, opravljenih v tujini.

(2) Ne glede na 8. to~ko prej{njega odstavka se nado-
mestila in stro{ki ne v{tevajo v carinsko vrednost, ~e se
blago uva‘a s pravico do reprodukcije.

21. ~len
(upo{tevanje dopla~il, posebnih pla~il ipd.)

(1) ^e se uva‘a blago, za katero je dogovorjena ob-
veznost iz 8. do 10. to~ke prej{njega ~lena, mora carinski
zavezanec to ozna~iti v carinski deklaraciji.

(2) Carinski zavezanec mora naknadno prijaviti pri-
stojnemu carinskemu organu prodajo, odstop ali uporabo
uvo‘enega blaga, iz katere izhaja obveznost dopla~ila do-
lo~enega zneska prodajalcu, najpozneje v 30 dneh od dneva,
ko nastane tak{na obveznost.

(3) Na podlagi vlo‘ene prijave izda carinski organ od-
lo~bo, s katero obra~una carino in druge uvozne dav{~ine, ki
jih mora carinski zavezanec pla~ati.

22. ~len
(vra~unavanje skupnih stro{kov v carinsko vrednost ve~

vrst blaga)
(1) ^e je v posamezni po{iljki ve~ vrst blaga, ki se

carini po raznih carinskih stopnjah, se celotni stro{ki, ki se
nana{ajo na nakup blaga, ter stro{ki s prevozom, zavarova-
njem in dostavo obra~unavajo v sorazmerju z vrednostjo
posamezne vrste blaga.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek lahko carinski organ
na zahtevo deklaranta celotne stro{ke, ki se nana{ajo na ve~
vrst blaga v posamezni po{iljki, doda vrednosti tistega blaga,
ki se uvr{~a v tarifno {tevilko, katere carinska stopnja je
najvi{ja.

23. ~len
(upo{tevanje fakturne vrednosti, valuta)

(1) Za carinsko vrednost se vzame vrednost blaga, ki je
navedena v prodajal~evi fakturi, ~e ta vrednost ustreza do-
lo~bam tega zakona, ki se nana{ajo na dogovorjeno ceno.

(2) Carinski organ sme v carinskem postopku zahtevati
od deklaranta vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje
carinske vrednosti po 16. do 20. ~lenu tega zakona.

(3) ^e je v fakturi navedena vrednost blaga izra‘ena v
tuji valuti, se valuta prera~una v doma~o valuto, po te~aju, ki
v skladu z zakonom, ki ureja devizno poslovanje, velja na
dan nastanka obveznosti pla~ila carine.

(4) ^e faktura iz opravi~enih vzrokov ni predlo‘ena
oziroma ~e je carinski organ glede na okoli{~ine uvoza mne-
nja, da vrednost blaga, ki je navedena v fakturi, ne ustreza
dolo~bam tega zakona o dogovorjeni ceni, ugotovi carinsko
vrednost v skladu s 16. do 19. ~lenom tega zakona.

(5) Na zahtevo carinskega zavezanca izda carinski or-
gan pisno obvestilo o vi{ini carinske vrednosti in o na~inu
njenega ugotavljanja.
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24. ~len
(finan~ni stro{ki)

Obresti za kredite in stro{ki za zagotovitev denarnih
sredstev v tujini (finan~ni stro{ki), ki se nana{ajo na pla~ilo
uvo‘enega blaga, se ne v{tevajo v carinsko vrednost, ~e je fi-
nan~ni sporazum sestavljen pisno, pod naslednjima pogojema:

1. ~e so obresti lo~ene od dejansko pla~ane cene ali
cene, ki jo je treba pla~ati za blago, kupljeno za uvoz v
Slovenijo; ali

2. ~e so obresti vsebovane v ceni, kupec pa lahko do-
ka‘e, da je pla~ana cena ali cena, ki jo je treba pla~ati,
pribli‘no enaka dejansko pla~ani ceni za istovrstno ali podob-
no blago, kupljeno brez finan~nega sporazuma, in da je
obrestna mera v okviru mer za tak{ne transakcije v dr‘avi, v
kateri je zagotovljen kredit.

25. ~len
(upo{tevanje popustov, zni‘anj cen)

(1) Za dolo~itev carinske vrednosti blaga, za katerega v
trenutku ugotavljanja carinske vrednosti dogovorjena cena
{e ni bila pla~ana, se kot carinska vrednost praviloma upo-
{teva cena, ki bi morala biti pla~ana za izpolnitev obveznosti.

(2) Vsa zni‘anja cene in kasa skonto se upo{tevajo pri
dolo~itvi carinske vrednosti blaga, ~e so v ~asu ugotavljanja
carinske vrednosti ‘e dolo~eni in bodo uveljavljene v pred-
pisanem roku po uvozu blaga.

(3) Stro{ki monta‘nih del, ki se opravljajo v Republiki
Sloveniji, se ne v{tevajo v carinsko vrednost za stroje, apa-
rate in naprave, ki se uva‘ajo.

26. ~len
(carinska vrednost blaga, poslanega brezpla~no)

(1) Carinska vrednost za blago, ki se uva‘a brez pla~ila
protivrednosti se ugotavlja na podlagi 17. do 19. ~lena tega
zakona.

(2) V primeru, da se blago, ki se uva‘a po{koduje pred
sprostitvijo blaga v prost promet, se carinska vrednost blaga
dolo~i tako, da se ustrezna dogovorjena cena zmanj{a za
odstotek po{kodbe. Odstotek po{kodbe ugotovi carinski or-
gan s cenitvijo. V primeru pa, da je bila na podlagi dobropisa
dogovorjena nova cena, ki ustreza pogojem iz 16. ~lena tega
zakona, ta cena predstavlja novo carinsko vrednost.

27. ~len
(posebna pravila in natan~nej{i predpisi)

(1) Ne glede na dolo~ila tega poglavja, se lahko s tem
zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi dolo~ijo
posebna pravila za dolo~anje carinske vrednosti blaga, ki je
bilo pred sprostitvijo v prost promet predmet drugih vrst
carinsko dovoljene rabe ali uporabe.

(2) Minister, pristojen za finance izda predpise o na-
tan~nej{ih pogojih in na~inu ugotavljanja carinske vrednosti.

III. DEL

RAVNANJE Z BLAGOM, KI JE VNE[ENO NA
CARINSKO OBMO^JE, PREDEN JE ZANJ V

CARINSKEM POSTOPKU DOVOLJENA RABA ALI
UPORABA

1.  p o g l a v j e

Vnos blaga na carinsko obmo~je

28. ~len
(carinski mejni prehodi)

(1) Carinsko blago je dovoljeno vnesti ali iznesti iz
carinskega obmo~ja le preko carinskih mejnih prehodov.

(2) Carinske mejne prehode in njihovo klasifikacijo
dolo~i na predlog ministra, pristojnega za finance, in mini-
stra, pristojnega za notranje zadeve, vlada.

(3) Promet blaga, ki je zavezano fitopatolo{ki, veteri-
narski ali drugi predpisani kontroli je dovoljen le preko tistih
carinskih mejnih prehodov, ki so v skladu s posebnimi pred-
pisi dolo~eni za promet tak{nega blaga.

(4) ^as, v katerem se sme vnesti oziroma iznesti blago
iz carinskega obmo~ja oziroma smejo osebe s carinskim
blagom prestopiti carinsko ~rto dolo~i direktor Carinske up-
rave Republike Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim
za notranje zadeve in to javno objavi. Pri tem upo{teva
kategorizacijo carinskega mejnega prehoda, gostoto prometa
preko tega carinskega mejnega prehoda, kadrovske zmo‘nosti
in uskladitev z delovnim ~asom mejnih slu‘b sosednje dr‘ave.
Pri dolo~itvi delovnega ~asa na carinskih mejnih prehodih,
kjer so poleg carinske {e druge in{pekcijske slu‘be, se upo-
{tevajo tudi delovni ~asi teh slu‘b.

(5) Direktor Carinske uprave Republike Slovenije da
soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ipd. objektov na carin-
skih mejnih prehodih v delu, ki je namenjen carinskim orga-
nom oziroma carinski kontroli in nadzoru.

29. ~len
(carinsko nadzorstvo)

(1) Blago, ki se uva‘a je pod carinskim nadzorstvom od
vnosa na carinsko obmo~je dokler ni blago spro{~eno v prost
promet oziroma dokler ni blago vne{eno v prosto cono,
ponovno izvo‘eno, prepu{~eno carinskemu organu oziroma
uni~eno pod carinskim nadzorom.

(2) Niso pod carinskim nadzorstvom:
1. doma~e in tuje ladje, ki plovejo pod voja{ko pomor-

sko zastavo,
2. ladje organov za notranje zadeve,
3. doma~a in tuja voja{ka letala in helikopterji.
(3) Ne glede na prej{nji odstavek je pod carinskim

nadzorstvom blago, ki se nalo‘i ali razlo‘i iz ladij iz 1. in 2.
to~ke prej{njega odstavka kot tudi promet med temi ladjami
in obalo ter blago, ki se nalo‘i ali razlo‘i iz voja{kih letal in
helikopterjev iz 3. to~ke prej{njega odstavka, kakor tudi
pristajanje voja{kih letal in helikopterjev na doma~ih leta-
li{~ih. Pod carinskim nadzorom je tudi blago, ki ga nosijo s
seboj osebe, ki se vkrcajo ali izkrcajo na ladje oziroma letala
iz prej{njega odstavka.

(4) Blago, ki je namenjeno izvozu, za~asnemu izvozu
na oplemenitenje, tranzitu, v smislu 121. ~lena tega zakona,
ali carinskemu skladi{~enju zaradi naknadnega izvoza, je
pod carinskim nadzorom od trenutka sprejema carinske dek-
laracije do trenutka, ko zapusti carinsko obmo~je, je uni~eno
ali pa je deklaracija razveljavljena.

30. ~len
(dolo~itev carinske poti)

Vlada lahko dolo~i primere in poti, po katerih mora
carinsko blago potovati od mejnega prehoda do carinskega
organa in obratno.

31. ~len
(posebnosti carinskega nadzora glede na obliko transporta)

Posebnosti carinskega nadzora glede na obliko tran-
sporta (cestni, ‘elezni{ki, letalski, pomorski, po{tni) dolo~i
minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristoj-
nim za promet in zveze.
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2.  p o g l a v j e

Predlo‘itev blaga carinskemu organu

32. ~len
(predlo‘itev carinskega blaga)

(1) Oseba, ki je blago vnesla na carinsko obmo~je,
mora to blago kakor hitro je mogo~e predlo‘iti carinskemu
organu bodisi ga prepeljati na drugo mesto, ki ga je dolo~il
carinski organ, in o tem takoj obvestiti carinski organ.

(2) Za izvr{itev obveznosti iz prej{njega odstavka je
odgovorna tudi oseba, na katero je pre{la obveznost prevoza
blaga po vnosu na carinsko obmo~je.

(3) Obveznost iz prvega odstavka se ne uporablja za
blago, ki ga potniki nosijo s seboj v potni{kem prometu,
maloobmejnem prometu, blago v po{tnem prometu ali v
prometu blaga neznatne vrednosti, ~e sta carinska kontrola
in nadzor zagotovljena na drug primeren na~in.

(4) ^e oseba iz prvega oziroma drugega odstavka ne
more izvr{iti svojih obveznosti zaradi vi{je sile ali drugih
nepredvidljivih okoli{~in, mora takoj obvestili najbli‘ji carin-
ski organ o razlogih za neizpolnitev obveznosti in sporo~iti,
kje se blago nahaja ter v kak{nem stanju je.

33. ~len
(ravnanje s predlo‘enim blagom)

(1) Prekladanje in raztovarjanje, kakor tudi preme{~anje
predlo‘enega blaga je mo‘no le ob predhodnem soglasju
carinskih organov.

(2) Soglasje iz prej{njega odstavka ni potrebno v pri-
meru nenadne nevarnosti. V tem primeru je treba carinske
organe obvestiti o prekladanju, raztovarjanju ali preme{~anju
kakor hitro je mogo~e.

(3) Zaradi pregleda blaga in prevoznega sredstva sme
carinski organ kadarkoli zahtevati, da se blago razlo‘i ali
razpakira.

3.  p o g l a v j e

Skupna prijava

34. ~len
(vlo‘itev skupne prijave)

(1) ^e oseba, ki je vnesla blago na carinsko obmo~je
oziroma oseba, na katero je pre{la obveznost za prevoz blaga
po vnosu na carinsko obmo~je ob predlo‘itvi blaga carinske-
mu organu ne vlo‘i tudi carinske deklaracije, mora predlo‘iti
skupno prijavo.

(2) ^e oseba iz prej{njega odstavka predlo‘i carinske-
mu organu skupno prijavo, jo mora predlo‘iti isto~asno, ko
predlo‘i blago.

(3) Carinski organ lahko dovoli, da oseba iz prvega
odstavka tega ~lena predlo‘i skupno prijavo tudi naknadno,
vendar ne kasneje kot prvi delovni dan po dnevu, ko je bilo
predlo‘eno blago.

(4) Za blago, ki ga potnik nosi s seboj in za po{tne
po{iljke, lahko carinski organi ne zahtevajo vlo‘itev skupne
prijave, ~e s tem ni ogro‘eno izvajanje carinskega nadzora in
~e pred iztekom roka iz prej{njega odstavka potnik vlo‘i
zahtevo za odobritev katere od carinsko dovoljenih rab ali
uporab blaga.

35. ~len
(vsebina in oblika skupne prijave)

(1) Skupna prijava mora vsebovati vse podatke, po-
trebne za ugotovitev istovetnosti blaga. Podpisati jo mora
oseba, ki jo izpolni.

(2) Skupna prijava se izpolni na obrazcu, ki ga predpi{e
minister, pristojen za finance. Kot prijava se lahko, pod
pogoji, ki jih dolo~i minister, pristojen za finance, uporablja-
jo tudi komercialni in drugi dokumenti, ki vsebujejo po-
datke, potrebne za ugotovitev istovetnosti blaga.

(3) V skladu s pogoji iz drugega odstavka 46. ~lena tega
zakona lahko carinski organ dovoli uporabo tehni~nih pri-
pomo~kov za elektronsko izmenjavo podatkov.

36. ~len
(potrditev skupne prijave)

(1) Carinski organ potrdi sprejeto skupno prijavo v
skladu s predpisom iz drugega odstavka prej{njega ~lena.

(2) Carinski organ zadr‘i en izvod skupne prijave zara-
di naknadnega preverjanja, ali je bila za blago, na katero se
skupna prijava nana{a vlo‘ena carinska deklaracija za izved-
bo dolo~enega carinskega postopka v roku, ki ga dolo~a 37.
~len tega zakona.

37. ~len
(roki za vlo‘itev zahteve za carinsko dovoljeno rabo ali

uporabo blaga)
(1) ^e je blago predlo‘eno carinskemu organu skupaj s

skupno prijavo, mora deklarant vlo‘iti carinsko deklaracijo
za za~etek carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga naj-
pozneje v:

(a) 30 dneh po sprejemu skupne prijave, ~e gre za blago
pripeljano v pomorskem prometu;

(b) 10 dneh po sprejemu skupne prijave, ~e gre za
blago, pripeljano z drugimi transportnimi sredstvi.

(2) V posebej upravi~enih primerih lahko carinski or-
gan rok iz prej{njega odstavka podalj{a, vendar najdalj {e za
20 dni.

4.  p o g l a v j e

Za~asna hramba blaga

38. ~len
(za~asna hramba predlo‘enega blaga)

(1) Carinsko blago se lahko od vnosa na carinsko ob-
mo~je do za~etka carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga,
po predlo‘itvi blaga pristojnemu carinskemu organu v skladu
z 32. ~lenom tega zakona, za~asno hrani pod carinskim nad-
zorom.

(2) Za~asno hranjeno carinsko blago se lahko hrani v
skladu s prej{njim odstavkom le v prostorih in pod pogoji, ki
jih odobri carinski organ.

(3) Carinski organ lahko od osebe, ki za~asno hrani
carinsko blago, zahteva predlo‘itev instrumenta zavarovanja
za pla~ilo morebiti nastalega carinskega dolga.

39. ~len
(ravnanje z za~asno hranjenim blagom)

Medtem, ko je carinsko blago za~asno hranjeno, je
lahko predmet le tistih operacij, ki zagotavljajo ohranitev
blaga v nespremenjenem stanju, ne da bi se spreminjal njegov
izgled ali tehni~ne karakteristike.

40. ~len
(ravnanje carinskih organov v primeru kr{itev rokov iz

37. ~lena tega zakona)
(1) Carinski organ sme sprejeti potrebne ukrepe v skladu

s tem zakonom, vklju~no z odvzemom in prodajo za~asno
hranjenega carinskega blaga, ~e imetnik blaga ne opravi
formalnosti za za~etek carinskega postopka v rokih, predvi-
denih v 37. ~lenu tega zakona.
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(2) Carinski organ lahko v okviru ukrepov iz prej{-
njega odstavka premesti carinsko blago v drug poseben
prostor, ki je pod carinskim nadzorom. Premestitev v skladu
s tem odstavkom se opravi na stro{ek in odgovornost imet-
nika blaga.

(3) ^e carinski organ v skladu s prvim odstavkom tega
~lena za~asno hranjeno blago proda, ravna v skladu z 58.
~lenom tega zakona.

5.  p o g l a v j e

Druge dolo~be

41. ~len
(uporaba dolo~b tega dela zakona za tranzitno blago)

Za blago, ki v skladu s tranzitnim carinskim postopkom
prispe na namembni kraj in mora biti v skladu s tem postop-
kom predlo‘eno carinskemu organu, se uporabljajo dolo~be
3. in 4. poglavja tega dela zakona.

42. ~len
(uni~enje predlo‘enega carinskega blaga)

(1) ̂ e okoli{~ine posameznega primera tako zahtevajo,
lahko carinski organ predlo‘eno carinsko blago uni~i. Carin-
ski organ mora o uni~enju blaga obvestiti imetnika blaga.
Stro{ke uni~enja nosi imetnik blaga.

(2) ^e gre v primerih iz prej{njega odstavka za blago,
za katerega so predpisana pravila ravnanja v zvezi z odstra-
njevanjem, odlaganjem ali uni~evanjem, mora carinski or-
gan ravnati na predpisan na~in.

43. ~len
(nezakonit vnos carinskega blaga)

^e carinski organ najde blago, ki je bilo vne{eno na
carinsko obmo~je nezakonito ali je bilo odstranjeno izpod
carinskega nadzora, sprejme potrebne ukrepe, vklju~no s
prodajo blaga, da vzpostavi zakonito stanje.

IV. DEL

CARINSKO DOVOLJENA RABA ALI UPORABA
BLAGA

1.  p o g l a v j e

Splo{no

44. ~len
(na~elo nediskriminatornosti)

(1) Carinski deklarant lahko, ~e so izpolnjeni predpisa-
ni pogoji, zahteva odobritev katere koli predvidene vrste
carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, ne glede na nara-
vo, koli~ino, poreklo blaga, vrsto po{iljke ali njen namembni
kraj.

(2) Izjemoma lahko vlada za dolo~ene vrste blaga pre-
pove ali omeji katero od predvidenih vrst carinsko dovoljene
rabe ali uporabe blaga zaradi interesov javne morale, varnosti,
varovanja zdravja in ‘ivljenja ljudi, ‘ivali in rastlin, varstva
okolja, varovanja nacionalnih vrednot umetni{ke, zgodovin-
ske ali arheolo{ke vrednosti ali zaradi varovanja industrijske
lastnine.

(3) Vlada lahko dolo~i, da dolo~ene vrste blaga zaradi
svojih specifi~nih lastnosti lahko v zvezi z odobritvijo carin-
sko dovoljene rabe oziroma uporabe blaga obravnavajo le
posebej dolo~eni carinski organi.

2.  p o g l a v j e

Carinski postopki

1. podpoglavje

Za~etek carinskega postopka

45. ~len
(obveznost vlo‘itve carinske deklaracije, posledice)
(1) Za vse blago, za katerega zahteva uvedbo carinske-

ga postopka, mora carinski deklarant vlo‘iti carinsko dek-
laracijo.

(2) Carinski postopek se za~ne na podlagi vlo‘ene ca-
rinske deklaracije.

46. ~len
(oblika carinske deklaracije)

(1) Carinski deklarant mora izpolniti carinsko deklara-
cijo v pisni obliki na predpisanem obrazcu.

(2) ̂ e tehni~ne mo‘nosti to dopu{~ajo, se lahko namesto
pisne deklaracije uporabi tehni~ne pripomo~ke za elektronsko
izmenjavo podatkov, pod pogojem, da uporabo tak{nih
pripomo~kov odobri Carinska uprava Republike Slovenije.

(3) Obliko in na~in izpolnjevanja carinske deklaracije
dolo~i minister, pristojen za finance.

47. ~len
(carinski deklarant)

(1) Carinski deklarant je lahko katerakoli oseba s se-
de‘em oziroma stalnim prebivali{~em v Sloveniji, ki predlo‘i
ali lahko predlo‘i blago carinskim organom skupaj z vsemi
drugimi dokumenti, ki so potrebni za izvedbo dolo~enega
carinskega postopka.

(2) Osebe iz prvega odstavka tega ~lena lahko vlagajo
carinske deklaracije v svojem imenu in za svoj ra~un, v
svojem imenu in za tuj ra~una ali v tujem imenu in za tuj
ra~un. V svojem imenu in za tuj ra~un ter v tujem imenu in
za tuj ra~un lahko vlagajo carinske deklaracije le tiste osebe,
ki izpolnjujejo minimalne pogoje za opravljanje posredovanja
v carinskem postopku. Minimalne pogoje predpi{e vlada z
uredbo.

(3) ^e sprejem carinske deklaracije nalo‘i dolo~eni
osebi kakr{nekoli dol‘nosti, mora, ne glede na prej{nji od-
stavek, biti carinski deklarant ta oseba ali oseba, ki izpolni
deklaracijo v imenu te osebe.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega ~lena je lahko carin-
ski deklarant tudi podru‘nica tuje pravne osebe, ki je v
skladu z zakonom registrirana na carinskem obmo~ju.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega ~lena je lahko carin-
ski deklarant tranzitnega blaga ali blaga, ki se za~asno uva‘a
tudi oseba, ki nima sede‘a ali stalnega prebivali{~a v Slove-
niji, ~e carinski organ {teje tak{no deklaracijo za primerno.
Carinski deklarant blaga, ki se uva‘a neobrtoma, je prav tako
lahko tudi oseba, ki nima sede‘a ali stalnega prebivali{~a v
Republiki Sloveniji, ~e carinski organ {teje tak{no deklara-
cijo za primerno.

1. oddelek:

Pisna carinska deklaracija

A. Obi~ajni postopek

48. ~len
(izpolnitev carinske deklaracije)

(1) Carinski deklarant izpolni carinsko deklaracijo v
skladu s predpisom iz tretjega odstavka 46. ~lena, tako da
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izpolnjena deklaracija vsebuje vse tiste podatke, ki so potreb-
ni glede na izbran carinski postopek. Carinska deklaracija
mora biti podpisana.

(2) Carinski deklarant v carinski deklaraciji navede,
katera vrsta carinskega postopka naj se izvede za blago,
navedeno v deklaraciji.

(3) Deklaraciji mora deklarant prilo‘iti vse druge doku-
mente, ki so potrebni za izvedbo zahtevanega carinskega
postopka oziroma dokazila o tem, da je bila izvr{ena pred-
pisana veterinarska, fitopatolo{ka ali druga predpisana kon-
trola.

49. ~len
(sprejem carinske deklaracije)

(1) Carinski organ mora popolno deklaracijo skupaj s
prilogami in dokazili iz tretjega odstavka prej{njega ~lena
sprejeti takoj, pod pogojem, da je blago, na katero se de-
klaracija nana{a, predlo‘eno temu carinskemu organu.

(2) Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka lahko
carinski organ sprejme carinsko deklaracijo za izvoz blaga
preden je blago predlo‘eno carinskemu organu.

(3) ^e carinski organ ob sprejemu deklaracije ugotovi
pomanjkljivosti v deklaraciji, jo vrne skupaj s prilogami
deklarantu in navede na njej, v ~em je pomanjkljivost, z
namenom, da bi deklarant odpravil ugotovljene pomanjk-
ljivosti.

(4) ^e se deklarant ne strinja s popravki, ki jih zahteva
carinski organ, carinski organ izda sklep, s katerim zavr‘e
carinsko deklaracijo kot pomanjkljivo.

(5) ^e ni druga~e izrecno dolo~eno, se za izvajanje
izbranega carinskega postopka upo{tevajo predpisi, ki so
veljali na dan sprejema carinske deklaracije za ta postopek.

50. ~len
(sprememba podatkov v carinski deklaraciji)

(1) Carinski organ lahko na podlagi zahteve deklaranta
dovoli, da deklarant spremeni posamezne podatke v dekla-
raciji, ki jo je ‘e sprejel, vendar se deklaracija tako ne sme
raz{iriti {e na drugo blago, razen tistega, na katerega se je ‘e
prvotno nana{ala.

(2) Spreminjanje deklaracije ni ve~ mogo~e dovoliti po
tem, ko je carinski organ:

1. obvestil deklaranta o tem, da namerava pregledati
blago ali

2. ugotovil, da so podatki, ki jih deklarant ‘eli spreme-
niti, neto~ni ali

3. sprostil blago izpod carinskega nadzora.

51. ~len
(umik carinske deklaracije)

(1) Carinski organ lahko na podlagi izjave deklaranta
dovoli umik ‘e sprejete deklaracije, ~e deklarant predlo‘i
zanesljiv dokaz o tem, da je bilo blago deklarirano za dolo~en
carinski postopek zaradi nenamerne napake ali da zaradi
posebnih okoli{~in izpeljava deklariranega carinskega po-
stopka ne bi bila ve~ upravi~ena.

(2) ^e je carinski organ ‘e obvestil deklaranta o name-
ravanem pregledu blaga, o umiku deklaracije odlo~i {ele po
pregledu blaga.

(3) Umik deklaracije praviloma ni ve~ mogo~ po tem,
ko je bilo blago prepu{~eno v izbrani carinski postopek.
Izjeme dolo~i minister, pristojen za finance.

52. ~len
(preverjanje carinske deklaracije)

(1) Zaradi preverjanja to~nosti in pravilnosti sprejete
deklaracije lahko carinski organ:

1. pregleda dokumente, ki spremljajo deklaracijo. Ca-
rinski organi lahko zahtevajo od deklaranta, da predlo‘i {e
druge listine in dokumente, da bi se preverila to~nost navedb
v deklaraciji;

2. pregleda blago, vzame vzorce za analizo ali po-
drobnej{i pregled.

(2) Rezultati preverjanja deklaracije so namenjeni za
uporabo dolo~b o carinskem postopku, katerega je deklarant
zahteval. ^e se preverjanje deklaracije ne izvede, se za upo-
rabo dolo~b o carinskem postopku upo{tevajo podatki, ki jih
je carinski deklarant navedel v deklaraciji.

(3) ^e se rezultati preverjanja deklaracije ne ujemajo z
navedbami v deklaraciji ali navedbe v deklaraciji ne ustre-
zajo dejanskemu stanju blaga, carinski organ o tem izda
odlo~bo.

(4) Prito‘ba zoper odlo~bo iz prej{njega odstavka ne
zadr‘i njene izvr{itve.

53. ~len
(pregled blaga in drugi carinski ukrepi za preverjanje

deklaracije)
(1) Pregled blaga in vse drugo ravnanje z blagom, ki se

opravi zaradi pregleda ali odvzemanja vzorcev, se opravi na
odgovornost deklaranta. Stro{ke nosi deklarant.

(2) Deklarant ima pravico, da je prisoten pri pregledu
blaga in jemanju vzorcev. Carinski organ sme zahtevati od
deklaranta, da je sam ali njegov zastopnik prisoten pri pregle-
du blaga oziroma jemanju vzorcev, ~e je njegova pomo~ po-
trebna, da bi se olaj{al pregled blaga ali odvzemanje vzorcev.

(3) Carinski organ ni dol‘an deklarantu pla~ati nado-
mestila za vzorce blaga, ~e je koli~ina oziroma vrednost tega
blaga, vzeta kot vzorec v okviru vzor~nih koli~in, ki omo-
go~ajo normalno izvedbo kontrole.

(4) Pogoje in na~in jemanja vzorcev dolo~i minister,
pristojen za finance.

54. ~len
(delni pregled blaga)

(1) Carinski organ lahko pregleda le del blaga, ki je
zajet s posamezno deklaracijo. Ugotovitve delnega pregleda
veljajo za celotno po{iljko.

(2) Deklarant lahko zahteva nadaljnji pregled blaga, ~e
meni, da rezultati delnega pregleda blaga niso ustrezni glede
na preostalo blago.

(3) ^e se ena sprejeta carinska deklaracija nana{a na
ve~ razli~nih vrst blaga, se {teje, za izvajanje prvega odstav-
ka tega ~lena, da je za vsako vrsto blaga vlo‘ena samostojna
deklaracija.

55. ~len
(ukrepi za naknadno ugotavljanje istovetnosti blaga)

(1) Carinski organ lahko sprejme potrebne ukrepe, ki
bodo omogo~ili naknadno ugotavljanje istovetnosti blaga, ~e
je to potrebno zaradi ugotavljanja in zagotavljanja skladnosti
s pogoji, dolo~enimi za carinski postopek, kakr{nega je za v
deklaraciji dolo~eno blago izbral carinski deklarant.

(2) Carinske oznake, ki so pritrjene na blago ali trans-
portna sredstva sme odstraniti ali uni~iti samo carinski organ
ali druga oseba z njegovim dovoljenjem, razen ~e je zaradi
nepredvidljivih okoli{~in ali vi{je sile njihova odstranitev ali
uni~enje nujno potrebna, da bi se zavarovalo blago ali trans-
portno sredstvo.

56. ~len
(prepustitev blaga)

(1) Carinski organ prepusti blago takoj, ko je kon~ano
preverjanje podatkov iz deklaracije oziroma, ko je deklaraci-
ja sprejeta brez preverjanja navedenih podatkov, ~e so izpol-
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njeni pogoji za izbran carinski postopek in ~e za zadevno
blago ne veljajo kak{ne omejitve ali prepovedi, ki prepre-
~ujejo izvedbo izbranega carinskega postopka.

(2) Vse blago, ki je zajeto s posamezno carinsko de-
klaracijo, se prepusti deklarantu isto~asno. ^e pa je z eno
deklaracijo zajetih ve~ vrst blaga, se {teje, kot da je za vsako
vrsto blaga predlo‘ena samostojna deklaracija.

(3) ^e je zaradi sprejema carinske deklaracije nastal
carinski dolg, blago ne more biti prepu{~eno deklarantu, ne
glede na prvi odstavek tega ~lena, dokler dolg ni poravnan
ali zavarovan v skladu s 152. ~lenom tega zakona.

(4) ^e mora v skladu s pogoji predpisanimi za do-
volitev dolo~enega carinskega postopka carinski zavezanec
predlo‘iti ustrezno zavarovanje za pla~ilo mogo~ega carin-
skega dolga, blago ne more biti prepu{~eno deklarantu, do-
kler tak{no zavarovanje ni predlo‘eno carinskemu organu.

(5) Deklarant ne sme za~eti uporabljati ali rabiti blaga
prej preden mu blago v skladu s prvim odstavkom tega ~lena
ni prepu{~eno.

57. ~len
(posebni ukrepi carinskih organov v zvezi z blagom)

(1) Carinski organ lahko sprejme katere koli potrebne
ukrepe, vklju~no z odvzemom blaga in njegovo prodajo, ~e:

1. blago ne more biti prepu{~eno deklarantu, ker:
– ni bilo mogo~e za~eti ali nadaljevati pregleda blaga v

roku, ki ga je dolo~il carinski organ zaradi razlogov na strani
deklaranta ali

– dokumenti, ki bi morali biti predlo‘eni za odobritev
izbranega carinskega postopka, niso bili predlo‘eni ali

– pla~ilo ali zavarovanje, ki bi moralo biti predlo‘eno
za zavarovanje obveznosti pla~ila carine, ni bilo izvr{eno ali
predlo‘eno v predpisanem roku ali

– za blago veljajo prepovedi ali omejitve, ki bi pre-
pre~evale izvedbo zahtevanega postopka;

2. blago ni odstranjeno iz za~asnega skladi{~a v roku
desetih dni po prepustitvi deklarantu.

58. ~len
(prodaja ali brezpla~en odstop odvzetega blaga)

(1) Blago, ki je odvzeto po dolo~bah tega zakona, se
praviloma da na prodaj. Prodaja se izvr{i z javno licitacijo.
Izjemoma lahko vlada odvzeto blago brezpla~no odstopi
dr‘avnim organom in ~lovekoljubnim organizacijam, ~e to
blago potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti, ~e pa gre
za predmete zgodovinske, arheolo{ke etnografske, kulturne,
umetni{ke ali znanstvene vrednosti pa pristojnemu organu za
spomeni{ko varstvo.

(2) Natan~nej{e predpise o pogojih in na~inu prodaje in
o ravnanju z blagom iz prej{njega odstavka ter o razdelitvi s
prodajo pridobljenih sredstev dolo~i vlada.

B. Poenostavljeni postopek

59. ~len
(poenostavitve glede carinskih deklaracij)

(1) Carinski organ lahko v primerih in na na~in, ki ga
dolo~i vlada, odobri eno od naslednjih poenostavitev:

1. opustitev navedbe dolo~enih podatkov v deklaraciji,
ki bi morali biti navedeni v skladu z 48. ~lenom tega zakona
ali opustitev predlo‘itve dolo~enih dokumentov, ki bi morali
biti v skladu z 48. ~lenom predlo‘eni skupaj z deklaracijo;

2. predlo‘itev komercialnega ali drugega uradnega do-
kumenta, skupaj s pro{njo za izvedbo dolo~enega carinskega
postopka namesto deklaracije iz 48. ~lena tega zakona;

3. deklariranje blaga na podlagi knjigovodskih vpisov
blaga; v tem primeru lahko carinski organ oprosti deklaranta
obveznosti predlo‘itve blaga v pregled;

4. ustno carinsko deklaracijo.
(2) Ne glede na prej{nji odstavek, morajo predlo‘eni

dokumenti vsebovati vsaj podatke, potrebne za evidentiranje
blaga in ugotavljanje njegove istovetnosti. ^e deklarant za
blago vodi predpisano knjigovodstvo, mora vsak tak vpis
opremiti z datumom vpisa.

(3) Razen v primerih, ki so posebej dolo~eni v predpisu
iz prvega odstavka tega ~lena, mora deklarant kljub odobreni
poenostavitvi, predlo‘iti carinskim organom dopolnilno ca-
rinsko deklaracijo. Na~in vlo‘itve in obliko te deklaracije
dolo~i predpis iz tretjega odstavka 46. ~lena tega zakona.

(4) Dopolnilne carinske deklaracije in poenostavljene
deklaracije iz 1. do 3. to~ke prvega odstavka tega ~lena
tvorijo enotne nedeljive dokumente, ki u~inkujejo od dneva
sprejema poenostavljenih deklaracij iz 1. in 2. to~ke prvega
odstavka tega ~lena.

(5) Knjigovodski vpis iz 3. to~ke prvega odstavka tega
~lena ima enak u~inek kot sprejem deklaracije iz 46. ~lena
tega zakona.

2. oddelek:

Druge deklaracije

60. ~len
(uporaba zakona pri drugih oblikah deklaracij)

^e je carinska deklaracija narejena z uporabo tehni~nih
sredstev za prenos podatkov ali je bila dovoljena ustna de-
klaracija, se zanje primerno uporabljajo 46. ter 48. do 56.
~lena tega zakona.

61. ~len
(ravnanje drugih dr‘avnih organov v zvezi s carinskim

blagom)
(1) Dr‘avni organi (sodi{~a, in{pekcijski organi, organi

za notranje zadeve itd.) so dol‘ni takoj prijaviti in predlo‘iti
najbli‘jemu carinskemu organu vsako carinsko blago, ki se
znajde pri njih, ~e gre za blago, ki so ga ti organi za~asno ali
dokon~no odvzeli in je utemeljen sum, da gre za carinsko
blago.

(2) Dokon~no ali za~asno odvzeto carinsko blago se
lahko prepusti drugi osebi le, ~e so carinski organi dovolili
eno od predvidenih carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga
oziroma ~e je bil ‘e nastali carinski dolg poravnan.

(3) Carinski dolg iz prej{njega odstavka se izterja od
carinskega dol‘nika oziroma poravna iz kupnine za prodano
blago. Carinski dolg, ki se poravna iz kupnine, se pla~a po
poravnavi stro{kov, nastalih v zvezi z blagom iz prvega
odstavka tega ~lena (hramba, prodaja itd.).

3. oddelek:

Naknadno preverjanje deklaracij

62. ~len
(naknadno preverjanje deklaracij)

(1) Carinski organi lahko po svoji lastni iniciativi ali na
zahtevo deklaranta preverijo deklaracijo tudi po prepustitvi
blaga, do poteka rokov iz 9. ~lena tega zakona.

(2) Carinski organ lahko tudi po prepustitvi blaga de-
klarantu, do poteka rokov iz 9. ~lena tega zakona, zaradi
preverjanja to~nosti podatkov v deklaraciji, naknadno pre-
gleda komercialne, tehnolo{ke in druge dokumente in po-
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datke, ki se nana{ajo na uvozne ali izvozne postopke v zvezi
s tem blagom ali na kasnej{e komercialne postopke v zvezi s
tem blagom. Ti postopki se lahko izvedejo v prostorih dekla-
ranta ali druge osebe, ki je neposredno ali posredno poslovno
vklju~ena v omenjene operacije ali v prostorih katerekoli
druge osebe, ki poseduje omenjene podatke in dokumente v
poslovne namene. Carinski organ lahko prav tako pregleda
blago, ~e je to {e vedno mogo~e.

2. podpoglavje

Sprostitev blaga v prost promet

63. ~len
(sprostitev v prost promet)

(1) S sprostitvijo blaga v prost promet pridobi carinsko
blago status doma~ega blaga.

(2) Za sprostitev blaga v prost promet mora deklarant
izvesti formalnosti glede uvoza blaga in carinski dol‘nik
pla~ati uvozne dajatve in izpolniti druge ukrepe trgovinske
politike.

(3) Blago spro{~eno v prost promet izgubi status doma-
~ega blaga, ~e je pla~ana carina, ki je predpisana za tak{no
blago, povrnjena ali pla~ilo odpu{~eno:

– v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za
izvoz v obliki povra~ila pla~ane carine ali

– v skladu z osmim odstavkom 158. ~lena tega zakona
zaradi po{kodb na blagu oziroma ker blago ne ustreza do-
lo~bam pogodbe;

– v drugih primerih, navedenih v 158. ~lenu tega zako-
na, kjer je povrnitev ali odpustitev carine pogojena z izvo-
zom oziroma ponovnim izvozom blaga oziroma odobritvijo
kak{nega drugega carinskega postopka.

64. ~len
(ni‘ja carinska stopnja)

(1) Ne glede na 151. ~len tega zakona se, v primeru, da
je blago, ki se uva‘a, zavezano pla~ilu carine, njena stopnja
pa se zni‘a po dnevu sprejema deklaracije za sprostitev blaga
v prost promet, vendar pred prepustitvijo blaga, lahko na
zahtevo deklaranta uporabi ni‘ja carinska stopnja.

(2) Dolo~ba prej{njega odstavka ne velja v primerih, ko
hitrej{a prepustitev blaga ni bila mogo~a zaradi razlogov,
nastalih na strani deklaranta.

65. ~len
(skupna carinska stopnja)

(1) ^e je po{iljka sestavljena iz blaga, ki se razvr{~a
v razli~ne tarifne {tevilke, izpolnjevanje deklaracije z raz-
vr{~anjem in obra~unavanjem carine po vsaki od teh tarifnih
{tevilk pa bi povzro~ilo delo in stro{ke, ki bi bili v nesoraz-
merju z obra~unano carino, lahko carinski organ, na zahtevo
deklaranta, sklene, da se carina obra~una za celotno po{iljko
na podlagi razvrstitve v tarifno {tevilko tistega blaga, katere-
ga carinska stopnja je najvi{ja.

(2) Skupno carinsko stopnjo je mogo~e uporabiti le za
blago, katerega skupna vrednost ne presega vrednosti, ki jo
dolo~i vlada.

66. ~len
(enotna carinska stopnja)

(1) Ne glede na prvi odstavek 11. ~lena tega zakona se
za naslednje blago uporabi enotna carinska stopnja v vi{ini
15 % od carinske vrednosti blaga:

1. za blago, ki ga ena fizi~na oseba po{ilja po po{ti
drugi fizi~ni osebi ali

2. za blago, ki ga potnik prinese s seboj, vendar le pod
pogojem, da tak{no blago ni komercialne narave in pod
pogojem da vrednost posamezne po{iljke ali blaga, ki ga
potnik prinese s seboj ne presega predpisane vrednosti.

(2) Prej{nji odstavek se ne uporablja za blago, za ka-
terega je z zakonom o carinski tarifi predpisana carinska
stopnja “prosto” in za blago, ki je v skladu s tem zakonom
opro{~eno pla~ila carine.

(3) Ne glede na prvi odstavek lahko potnik ali prejem-
nik po{iljke zahteva, da se blago carini po stopnji, ki je
predpisana v carinski tarifi.

(4) [teje se, da blago ni komercialne narave:
1. ~e gre za po{iljko blaga fizi~ne osebe drugi fizi~ni

osebi in taka po{iljka:
– ni namenjena preprodaji ali opravljanju druge prido-

bitne dejavnosti in
– vsebuje le blago, izklju~no za osebno uporabo pre-

jemnika ali njegovih dru‘inskih ~lanov, ki ‘ivijo s prejem-
nikom v istem gospodinjstvu, ter po naravi in koli~ini ne
odra‘a komercialnega namena ter

– je poslana brezpla~no;
2. ~e gre za blago, ki ga potnik prinese s seboj in le-to:
– ni namenjeno preprodaji ali opravljanju druge prido-

bitne dejavnosti in
– je namenjeno izklju~no za osebno rabo potnika in

njegovih dru‘inskih ~lanov, ki z njim ‘ivijo v istem gospo-
dinjstvu ali za darila, ~e njegova narava in koli~ina ne odra‘a
komercialnega namena.

(5) Vlada dolo~i vrednost blaga iz prvega odstavka tega
~lena ter vrste blaga, za katero se ne more uporabljati enotna
carinska stopnja.

67. ~len
(ohranitev carinskega nadzora)

(1) ^e je bilo dolo~eno blago spro{~eno v prost promet
in pri tem opro{~eno pla~ila carine ali je bila carinska stopnja
zni‘ana zaradi namena, zaradi katerega se blago prepusti v
prost promet, ostane tak{no blago pod carinskim nadzorom.
Carinski nadzor preneha, ko se izpolnijo pogoji oziroma
pote~ejo roki za oprostitev pla~ila carine ali zni‘anje carin-
ske stopnje ali ko je tak{no blago izvo‘eno ali uni~eno ali ko
se zaradi uporabe, ki se ne sklada z namenom, za katerega je
bila odobrena carinska oprostitev ali olaj{ava, carina na-
knadno obra~una in pla~a.

(2) Za blago iz prej{njega odstavka se primerno uporab-
ljajo dolo~be drugega in tretjega dostavka 70. ~lena tega
zakona.

3. podpoglavje

Carinski postopki z ekonomskim u~inkom

1. oddelek:

Skupne dolo~be

68. ~len
(vrste carinskih postopkov z ekonomskim u~inkom)
(1) Carinski postopki z ekonomskim u~inkom so:
1. carinsko skladi{~enje,
2. postopek uvoza zaradi proizvodnje za izvoz,
3. predelava pod carinskim nadzorom,
4. za~asni uvoz blaga,
5. za~asni izvoz blaga na oplemenitenje.
(2) Kateri koli od postopkov z ekonomskim u~inkom iz

prej{njega odstavka je mogo~ z odlo~bo carinskega organa,
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ki se praviloma izda v skladu z drugim odstavkom 6. ~lena
tega zakona.

(3) Vlada v predpisu iz 72. ~lena tega zakona dolo~i, za
katere postopke iz prvega odstavka tega ~lena ni mogo~e
izdati odlo~be v skladu s prej{njim odstavkom.

69. ~len
(splo{ni pogoji za odobritev carinskega postopka z

ekonomskim u~inkom)
(1) Splo{ni pogoji za odobritev posameznega postopka

iz prej{njega ~lena so:
1. oseba, ki zaprosi za odobritev mora dati vsa jamstva,

ki so potrebna za pravilno izvajanje odobrenega postopka,
2. oseba, ki zaprosi za odobritev izpolnjuje vse druge

predpisane pogoje v zvezi s poslovanjem v okviru posa-
meznega postopka.

(2) Pogoji, pod katerimi se izda dovoljenje, morajo biti
v njem dolo~eni.

(3) ^e upravi~enec ne izpolnjuje svojih obveznosti v
skladu z izdanim dovoljenjem, mu carinski organ dovoljenje
odvzame. Prito‘ba na izdano odlo~bo o odvzemu dovoljenja
ne zadr‘i njene izvr{itve.

70. ~len
(obveznosti upravi~enca in njihov prenos na drugo osebo)

(1) Oseba, kateri je dovoljenje izdano (v nadaljevanju:
upravi~enec) mora carinski organ sproti obve{~ati o vseh
dejstvih, ki nastanejo po izdaji dovoljenja in so pomembni
za vsebino oziroma veljavnost dovoljenja.

(2) Carinski organ lahko zahteva, da upravi~enec pred-
lo‘i ustrezni instrument zavarovanja za zavarovanje pla~ila
carine, ~e bi v zvezi z blagom lahko nastala obveznost pla~ila
carine.

(3) Pravice in obveznosti upravi~enca, je ob predpisanih
pogojih, mogo~e prenesti na drugo osebo, ki izpolnjuje pogo-
je, predpisane za to vrsto carinskega postopka.

71. ~len
(konec postopka z ekonomskim u~inkom)

(1) Carinski postopek z ekonomskim u~inkom se kon~a,
ko carinski organ dovoli drugo obliko carinsko dovoljenje
rabe ali uporabe blaga, ki je bilo deklarirano za postopek z
ekonomskim u~inkom ali za nadomestno blago ali za blago,
proizvedeno v ~asu trajanja postopka z ekonomskim u~inkom.

(2) Carinski postopek z ekonomskim u~inkom se kon~a
tudi z odvzemom dovoljenja za izvajanje carinskega postop-
ka z ekonomskim u~inkom ali s potekom roka za izvedbo
postopka, ki je bil dolo~en z dovoljenjem.

(3) V primeru iz prej{njega odstavka carinski organ
dolo~i rok, v katerem mora carinski deklarant vlo‘iti novo
carinsko deklaracijo za blago, ki je predmet carinskega po-
stopka z ekonomskim u~inkom.

(4) Rok iz prej{njega odstavka ne more biti dalj{i od 15
dni. Izjemoma carinski organ lahko rok podalj{a, vendar
najdalj za 15 dni.

(5) ̂ e carinski deklarant ne kon~a carinskega postopka
v skladu s predpisanimi pogoji ali ne vlo‘i nove carinske
deklaracije v skladu s tretjim odstavkom tega ~lena v pred-
pisanem roku, ali ne predlo‘i dokazov o kon~anem odobre-
nem carinskem postopku z ekonomskim u~inkom v pred-
pisanem roku, carinski organ ukrepa v skladu s 57. ~lenom
tega zakona.

72. ~len
(natan~nej{i predpisi)

Vlada dolo~i natan~nej{e kriterije in na~in izvajanja
carinskih postopkov z ekonomskim u~inkom.

2. oddelek:

Carinsko skladi{~enje

73. ~len
(blago, ki se skladi{~i v carinskem skladi{~u)

V carinskem skladi{~u se lahko v skladu z dolo~bami
postopka o carinskemu skladi{~enju blaga, pod carinskim
nadzorom skladi{~i:

1. carinsko blago, ne da bi bilo pri tem zavezano pla~ilu
carine ali bilo predmet drugih ukrepov trgovinske politike;

2. doma~e blago, ki v skladu s posebnimi predpisi prido-
bi s hrambo v carinskem skladi{~u status izvo‘enega blaga.

74. ~len
(prostori)

(1) Carinsko skladi{~e je lahko kateri koli prostor, ki ga
odobri carinski organ in je pod njegovim nadzorom, v kate-
rem se lahko skladi{~i carinsko blago v skladu s predpisa-
nimi pogoji.

(2) Carinski organ lahko v posebej upravi~enih primerih
dovoli skladi{~enje blaga v drugih prostorih, ki niso prven-
stveno namenjeni carinskemu skladi{~enju blaga, ~e so zago-
tovljeni potrebni pogoji za izvajanje carinskega nadzorstva.

(3) ^e so za skladi{~enje kak{nega blaga in ravnanje z
njim predpisani posebni pogoji, carinski organ dovoli, da se
blago skladi{~i v carinskem skladi{~u ali drugem prostoru le,
~e so izpolnjeni ti pogoji.

75. ~len
(vrste carinskih skladi{~)

(1) Carinsko skladi{~e je lahko javno ali zasebno.
(2) Javno carinsko skladi{~e pomeni carinsko skladi{~e,

v katerem lahko v skladu s predpisanimi pogoji skladi{~i
blago katera koli doma~a ali tuja oseba.

(3) Zasebno carinsko skladi{~e je carinsko skladi{~e,
namenjeno za skladi{~enje carinskega blaga imetnika carin-
skega skladi{~a.

76. ~len
(definicije imetnika in depozitarja)

(1) Imetnik carinskega skladi{~a je oseba, ki ji carinski
organ v skladu s 77. ~lenom tega zakona dovoli poslovanje s
carinskim skladi{~em.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek je lahko imetnik ca-
rinskega skladi{~a tudi carinski organ.

(3) Depozitar je oseba, ki mora blago na podlagi de-
klaracije za carinsko skladi{~enje dati v hrambo v carinsko
skladi{~e ali oseba, na katero so bile prene{ene pravice in
obveznosti v zvezi s skladi{~enim blagom.

77. ~len
(dovoljenje za upravljanje carinskega skladi{~a)

(1) Dovoljenje za upravljanje carinskega skladi{~a se, v
primerih, ko carinskega skladi{~a ne upravljajo carinski or-
gani sami, izda na podlagi pisne pro{nje, ki vsebuje vse
podatke, potrebne za pridobitev dovoljenja, predvsem pa
podatke, ki dokazujejo ekonomske u~inke obstoja tak{nega
skladi{~a, podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za
izvajanje carinskega nadzorstva ter podatke o vrstah blaga,
ki bi ga prosilec ‘elel hraniti v carinskem skladi{~u.

(2) Dovoljenje iz prvega odstavka tega ~lena lahko
pridobi le oseba, katere sede‘ je na carinskem obmo~ju in
izpolnjuje druge predpisane splo{ne in posebne pogoje.

(3) Carinski organ izda dovoljenje za odprtje carinske-
ga skladi{~a z odlo~bo. V odlo~bi mora biti navedeno za
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kak{no vrsto carinskega skladi{~a se dovoljenje izdaja, pogo-
ji, pod katerimi imetnik lahko odpre carinsko skladi{~e, vrste
blaga, ki se v skladi{~u lahko hranijo in druge obveznosti
imetnika carinskega skladi{~a do carinskih organov.

(4) Oseba iz drugega odstavka tega ~lena mora zahtev-
ku za odobritev carinskega skladi{~a prilo‘iti dokazila, iz
katerih je razvidno, da izpolnjuje pogoje, predpisane s poseb-
nimi predpisi v zvezi s hrambo dolo~enih vrst blaga, oprav-
ljanjem posameznih dejavnosti ali v zvezi z ravnanjem z
blagom, ki se carinsko skladi{~i v tak{nem skladi{~u.

78. ~len
(obveznosti imetnika carinskega skladi{~a)

(1) Imetnik carinskega skladi{~a mora:
1. zagotoviti, da blago, ki je shranjeno v carinskem

skladi{~u, ostane pod carinskim nadzorom;
2. zagotoviti, da se izpolnijo obveznosti, ki izhajajo iz

hrambe blaga v postopku carinskega skladi{~enja in
3. izpolnjevati in stalno preverjati izpolnjevanje pogo-

jev, navedenih v dovoljenju za odprtje carinskega skladi{~a.
(2) Carinski organ lahko zahteva, da imetnik carinske-

ga skladi{~a predlo‘i ustrezen instrument zavarovanja za
zavarovanje obveznosti iz prvega odstavka tega ~lena.

79. ~len
(obveznosti depozitarja)

(1) Ne glede na prvi odstavek 78. ~lena je lahko v
dovoljenju za javno carinsko skladi{~e navedeno, da je samo
depozitar odgovoren za obveznosti iz 1. in 2. to~ke prvega
odstavka tega ~lena.

(2) Depozitar je odgovoren za izpolnjevanje obvezno-
sti, ki izhajajo iz zahtevanega postopka carinskega skladi-
{~enja blaga.

80. ~len
(izjemna dovoljenja za poslovanje carinskih skladi{~)

(1) Carinski organ lahko izjemoma dovoli:
1. hrambo drugega doma~ega blaga, kot je tisto, navede-

no v 2. to~ki 73. ~lena tega zakona, v prostorih carinskega
skladi{~a,

2. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega
skladi{~a v skladu s postopkom uvoza zaradi proizvodnje za
izvoz, ~e so izpolnjeni pogoji za tak{en postopek in ~e je
carinsko skladi{~e v skladu s posebnimi predpisi urejeno za
opravljanje tak{ne predelave;

3. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega
skladi{~a v skladu s postopkom predelave pod carinskim
nadzorom, ~e so izpolnjeni pogoji za tak{en postopek in ~e je
carinsko skladi{~e v skladu s posebnimi predpisi urejeno za
opravljanje tak{ne predelave.

(2) Dovoljenje iz prej{njega odstavka lahko carinski
organ izda le, ~e ni ogro‘en carinski nadzor nad poslovanjem
carinskega skladi{~a.

(3) Blago iz prvega odstavka tega ~lena ni predmet
postopka carinskega skladi{~enja.

(4) Carinski organ lahko zahteva, da se o blagu iz
prvega odstavka vodi posebna evidenca, kot je to dolo~eno s
predpisom iz 81. ~lena tega zakona.

81. ~len
(vodenje evidenc)

(1) Imetnik carinskega skladi{~a mora voditi evidenco
o blagu, ki se nahaja v carinskem skladi{~u v obliki in na
na~in, ki ga predpi{e minister, pristojen za finance.

(2) Carinski organ lahko v skladu s predpisom iz prej{-
njega odstavka oprosti imetnika carinskega skladi{~a vode-

nja evidenc, ~e je za izpolnjevanje obveznosti, navedenih v
1. in 2. to~ki prvega odstavka 78. ~lena tega zakona odgovo-
ren izklju~no depozitar in ~e je bilo blago carinsko skla-
di{~eno na podlagi pisne deklaracije ali dokumenta iz 2.
to~ke prvega odstavka 59. ~lena tega zakona (poenostavljen
postopek).

82. ~len
(roki)

(1) Praviloma se blago lahko hrani v carinskem skla-
di{~u najdalj eno leto.

(2) V upravi~enih primerih lahko carinski organ rok za
skladi{~enje blaga podalj{a.

(3) ^e carinski deklarant po preteku roka carinskega
skladi{~enja blaga, ne vlo‘i zahteve za podalj{anje carinske-
ga skladi{~enja oziroma ne vlo‘i carinske deklaracije za
drug carinski postopek, carinski organ postopa z blagom v
skladu s 57. ~lenom tega zakona.

83. ~len
(ravnanje z blagom v carinskem skladi{~u)

(1) Carinsko blago je v carinskem skladi{~u lahko pred-
met obi~ajnih postopkov in ravnanja, ki se opravljajo z na-
menom, da se blago ohrani, pripravi za trg oziroma prodajo
ali ohrani kvaliteta blaga.

(2) Carinski organ mora vnaprej odobriti postopek ozi-
roma ravnanje z blagom v skladu s prej{njim odstavkom.
Carinski organ mora v dovoljenju dolo~iti pogoje, pod kate-
rimi se omenjeni postopki lahko opravljajo.

(3) Vlada s predpisom iz 72. ~lena tega zakona dolo~i
listo dovoljenih postopkov in ravnanj ter primere, v katerih
so postopki iz prvega odstavka tega ~lena prepovedani.

84. ~len
(preme{~anje blaga iz carinskega skladi{~a)

(1) ̂ e okoli{~ine posameznega primera tako zahtevajo,
se blago, ki je carinsko skladi{~eno, lahko za~asno odstrani
iz carinskega skladi{~a. Tak{no odstranitev mora vnaprej
dovoliti carinski organ in dolo~iti pogoje tak{nega ravnanja.

(2) V ~asu, ko blago ni v carinskem skladi{~u, je lahko
predmet postopkov in ravnanj iz prej{njega ~lena, ~e je to
navedeno v dovoljenju iz prej{njega odstavka.

(3) Carinski organ lahko dovoli premestitev blaga iz
enega carinskega skladi{~a v drugo.

85. ~len
(carinska vrednost skladi{~enega blaga)

(1) ̂ e je v zvezi z blagom v carinskem skladi{~u nastal
carinski dolg in carinska vrednost tega blaga temelji na
dejansko pla~ani ceni oziroma ceni, ki jo je treba pla~ati in ta
vklju~uje stro{ke skladi{~enja in ohranjanja blaga med skla-
di{~enjem, se ti stro{ki ne v{tevajo v carinsko vrednost blaga
pod pogojem, da so prikazani lo~eno od dejansko pla~ane
cene oziroma cene, ki jo je treba pla~ati za to blago.

(2) ^e je bilo skladi{~eno blago predmet obi~ajnih po-
stopkov in ravnanj iz 83. ~lena tega zakona, se, na zahtevo
carinskega deklaranta, pri dolo~anju vi{ine carinskega dol-
ga, ne glede na 151. ~len tega zakona, upo{teva narava
blaga, carinska vrednost in koli~ina blaga, kot da le-to ne bi
bilo predmet navedenih obi~ajnih postopkov in ravnanj.

86. ~len
(stro{ki skladi{~enja)

Stro{ki skladi{~enja v carinskem skladi{~u katerega
imetnik je carinski organ, se obra~unavajo v skladu s tarifo
stro{kov, ki jo dolo~i minister, pristojen za finance.
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dov, ne da bi bilo to blago zavezano pla~ilu carine in ne da bi
se zanj izvajali ukrepi trgovinske politike (sistem odloga
pla~ila carine);

3. za~asno uvo‘eno blago, ki ostane v lasti tuje osebe,
pri ~emer za~asno uvo‘eno blago ni zavezano pla~ilu carine
in ni predmet drugih ukrepov trgovinske politike, ~e so
pridobljeni proizvodi ali za~asno uvo‘eno blago ponovno
izvo‘eni v dolo~enem roku (za~asen uvoz blaga na opleme-
nitenje).

90. ~len
(sistem odloga pla~ila carine in sistem povra~ila carine)

(1) Sistem odloga pla~ila carine v skladu z 2. to~ko
prej{njega ~lena bo carinski organ odobril, ~e bo upravi~enec
izkazal namen, da ve~ino pridobljenega blaga po opravljenih
proizvodnih operacijah tudi dejansko izvozi in bodo izpol-
njeni vsi ostali predpisani pogoji za postopek uvoza zaradi
izvoza. V tem primeru carinski organ odobri odlog pla~ila
carine za vse blago, ki je namenjeno proizvodnji za izvoz.

(2) Sistem povra~ila carine v skladu s 1. to~ko prej{njega
~lena bo carinski organ odobril, ~e so izpolnjeni pogoji iz 99.
~lena tega zakona in upravi~enec izka‘e, da obstoji mo‘nost,
da bo ve~ina pridobljenih proizvodov tudi izvo‘ena.

(3) ^e obstajajo pogoji za uporabo prvega ali drugega
odstavka tega ~lena, lahko upravi~enec sam izbere bodisi
sistem odloga pla~ila carine bodisi sistem povra~ila carine.

(4) Sistema odloga pla~ila carine ni mogo~e odobriti za
blago, ki je predmet posebnih ukrepov kmetijske politike.

(5) Vlada dolo~i {e natan~nej{e kriterije za uporabo
sistema odloga pla~ila carine in sistema povra~ila carine.

91. ~len
(uporaba enakovrednega blaga)

(1) Vlada v predpisu iz 72. ~lena tega zakona dolo~i
primere in kriterije, pod katerimi se lahko:

1. pridobljeni proizvodi proizvedejo iz enakovrednega
blaga;

2. pridobljeni proizvodi iz enakovrednega blaga izvozi-
jo iz Slovenije pred uvozom blaga.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka se uvozno blago
{teje kot enakovredno, enakovredno blago pa kot uvozno.

(3) Enakovredno blago, katerega uporaba se dovoli v
skladu s prvim odstavkom tega ~lena, mora biti enake kva-
litete, imeti enake lastnosti in biti razvr{~eno v isto postavko
carinske tarifne {tevilke kot uvo‘eno blago. ^e tako dolo~a
predpis iz 72. ~lena tega zakona, pa lahko Carinska uprava
Republike Slovenije dovoli, da se uporabi enakovredno bla-
go, ki je obdelano bolj, kot uvozno blago.

(4) ̂ e se uporabi 2. to~ka prvega odstavka tega ~lena in
je pridobljeni proizvod, ~e ne bi bil izvo‘en oziroma ponovno
izvo‘en v okviru postopka uvoza zaradi izvoza, zavezan
pla~ilu izvozne dajatve, mora upravi~enec priskrbeti ustrez-
no zavarovanje za pla~ilo izvoznih dajatev za primer, da
uvoz blaga ne bil bil izvr{en v predpisanem roku.

92. ~len
(dovoljenje za uvoz zaradi izvoza)

(1) Dovoljenje za uvoz zaradi izvoza iz 1. do 3. to~ke
89. ~lena tega zakona izda carinski organ na podlagi zahtev-
ka osebe, ki izvaja proizvodne operacije ali osebe, ki organi-
zira njihovo izvajanje.

(2) Dovoljenje se lahko izda le pod naslednjimi pogoji:
1. ~e je prosilec iz prej{njega odstavka oseba s sede‘em

v Sloveniji;
2. ~e se uvo‘eno blago, razen v primerih iz alinee d 16.

to~ke 3. ~lena tega zakona, lahko prepozna v pridobljenem
proizvodu oziroma, v primeru iz 91. ~lena tega zakona, ~e je

87. ~len
(proste carinske prodajalne)

(1) Proste carinske prodajalne so prodajalne, katerih
imetniki pridobijo dovoljenje carinskega organa, in ki lahko
potnikov, ki odhajajo iz carinskega obmo~ja in prihajajo
nanj, prodajajo blago brez pla~ila carine.

(2) Dovoljenje iz prej{njega odstavka lahko carinski
organ izda samo pod naslednjimi pogoji:

1. vlo‘nik zahtevka in bodo~i imetnik proste carinske
prodajalne je oseba s sede‘em v Sloveniji;

2. predvidena prosta carinska prodajalna se nahaja na
letali{~u, odprtem za mednarodni promet, v pristani{~u, odpr-
tem za mednarodni promet ali na mednarodnem cestnem
mejnem prehodu na lokaciji, ki zagotavlja ustrezen carinski
nadzor in onemogo~a dostop nepoobla{~enim osebam;

3. bodo~i imetnik proste carinske prodajalne predlo‘i
zadovoljive dokaze za to, da bodo lahko spo{tovani pogoji,
pod katerimi lahko poslujejo proste carinske prodajalne.

(3) Imetnik proste carinske prodajalne mora:
1. pla~ati uvozne dajatve za blago, ki ga proda nepo-

obla{~enim osebam ali za blago, za katerega se ne da ugoto-
viti, da je bilo dejansko prodano v skladu s predpisi, ki
veljajo za prodajo blaga v prostih carinskih prodajalnah;

2. voditi predpisane evidence o blagu, ki ga ima v
prodajalni in izpolnjevanje vseh ostalih pogojev, ki so dolo-
~eni v dovoljenju za odprtje proste carinske prodajalne.

(4) Za hrambo blaga v prosti carinski prodajalni se
uporabljajo dolo~be o postopku carinskega skladi{~enja blaga.

(5) Vlada dolo~i natan~nej{e kriterije za odprtje, na~in
zapiranja in poslovanja prostih carinskih prodajaln.

88. ~len
(specializirana skladi{~a)

(1) Tuje ladje, tuje jahte in ~olni, namenjeni za {port ali
razvedrilo, ki so v doma~ih pristani{~ih ali marinah, tuja
plovila na popravilu v doma~ih ladjedelnicah ali marinah,
tuja letala na doma~ih letali{~ih, doma~e ladje in letala v
prometu na tujih relacijah se smejo tisti ~as, ko se mudijo v
Sloveniji, pod carinskim nadzorstvom v specializiranih ca-
rinskih skladi{~ih oskrbovati z ‘ivili in drugimi potrebnimi
proizvodi.

(2) Za blago iz prvega odstavka tega ~lena se ne pla~uje
carina, pod pogojem da se porabijo v skladu z namenom in
pogoji, pod katerimi so bili prodani.

(3) Z namenom oskrbovanja prevoznih sredstev iz prve-
ga odstavka tega ~lena sme carinski organ osebi s sede‘em
v Sloveniji dovoliti odprtje specializiranega skladi{~a pod
pogoji in na na~in, kot je dolo~en za postopek carinskega
skladi{~enja blaga.

3. oddelek:

Uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz

89. ~len
(pojem carinskega postopka uvoza zaradi izvoza)
V skladu s postopkom uvoza blaga za proizvodnjo za

izvoz (v nadaljevanju: uvoz zaradi izvoza) se lahko na carin-
skem obmo~ju uporabi naslednje blago za eno ali ve~ proiz-
vodnih operacij:

1. blago, spro{~eno v prost promet, pri ~emer se zanj
lahko zahteva povra~ilo pla~anih ali odpustitev pla~ila uvoz-
nih dajatev, ~e se blago izvozi iz carinskega obmo~ja v
obliki pridobljenih proizvodov (sistem povra~ila carine -
drawback sistem);

2. carinsko blago, ki je v lasti doma~e osebe, name-
njeno pa je za ponoven izvoz v obliki pridobljenih proizvo-
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mogo~e preverjati izpolnjevanje pogojev za uporabo enako-
vrednega blaga;

3. ~e odobritev postopka uvoza zaradi izvoza lahko
vpliva na izbolj{anje pogojev izvoza ali ponovnega izvoza
pridobljenih proizvodov in ~e niso prizadeti osnovni interesi
doma~ih proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih dolo~a
predpis iz 72. ~lena tega zakona.

93. ~len
(rok)

(1) Carinski organ v dovoljenju iz prej{njega ~lena
dolo~i rok, v katerem mora upravi~enec pridobljene proiz-
vode izvoziti ali ponovno izvoziti ali zanje zahtevati odo-
britev drugega carinskega postopka. Rok mora upo{tevati
~as, potreben za izvedbo proizvodnih operacij in prodajo
blaga, vendar ne sme biti dalj{i od dvanajst mesecev.

(2) Rok iz prej{njega odstavka za~ne te~i z dnem, ko je
odobren postopek uvoza zaradi izvoza. Rok se lahko izjemo-
ma podalj{a na podlagi upravi~ene pravo~asne pisne pro{nje
upravi~enca.

(3) Kadar je izdano dovoljenje za uporabo enakovred-
nega blaga in so pridobljeni proizvodi izvo‘eni pred uvozom
blaga, carinski organ dolo~i tudi rok v katerem mora biti tuje
blago prijavljeno za postopek uvoza zaradi izvoza. Ta rok
te~e od dneva sprejema izvozne deklaracije, ki se nana{a na
pridobljene proizvode, proizvedene iz ustreznega enakovred-
nega blaga.

(4) Vlada lahko za posamezne proizvodne operacije ali
dolo~ene vrste uvo‘enega blaga dolo~i posebne roke.

94. ~len
(evidence normativov porabe blaga)

(1) Upravi~enec mora voditi evidence, iz katerih so
razvidni normativi porabe uvo‘enega oziroma za~asno uvo-
‘enega blaga.

(2) Normativi iz prej{njega odstavka so podlaga za
obra~un pla~ila oziroma povra~ila carine.

(3) Upravi~enec mora na podlagi zahteve carinskega
organa predlo‘iti le-temu podatke o normativih porabe uvo-
‘enega oziroma za~asno uvo‘enega blaga.

(4) Carinski organ lahko naknadno, v skladu z 62.
~lenom tega zakona preveri to~nost podatkov iz prej{njega
odstavka.

(5) Carinska uprava Republike Slovenije lahko dovoli
upravi~encu, ki izka‘e upravi~en ekonomski interes, pose-
ben (poenostavljen) na~in dokazovanja normativov porabe
uvo‘enega ali za~asno uvo‘enega blaga, druga~e, kot je to
dolo~eno na podlagi prvega odstavka tega ~lena.

95. ~len
(sprostitev blaga v prost promet)

Uvo‘eno blago v nespremenjenem stanju ali za~asno
uvo‘eno blago v nespremenjenem stanju in pridobljeni proiz-
vodi se lahko sprostijo v prost promet na doma~em trgu v
skladu z dolo~bami tega zakona, ki veljajo za sprostitev
blaga v prost promet. Primere, ko sprostitev blaga v prost
promet, zaradi osnovnih interesov doma~ih proizvajalcev
tovrstnega blaga, ni mogo~a, dolo~i vlada.

96. ~len
(za~asen izvoz blaga zaradi oplemenitenja)

(1) Posamezni ali vsi pridobljeni proizvodi ali uvo‘eno
blago ali na oplemenitenje za~asno uvo‘eno blago v nespre-
menjeni obliki, je lahko za~asno izvo‘eno zaradi oplemeni-
tenja zunaj carinskega obmo~ja, ~e to dovoli carinski organ v
skladu s postopkom, ki je predviden za za~asni izvoz blaga
na oplemenitenje.

(2) ^e nastane obveznost pla~ila carine za ponovno
uvo‘ene proizvode, se obra~una:

1. carina za pridobljene proizvode ali nespremenjeno
uvozno blago;

2. carina za proizvode, ponovno uvo‘ene po predelavi
izven carinskega obmo~ja v skladu z dolo~bami, ki se nana-
{ajo na postopek za~asnega izvoza na oplemenitenje, pod
enakimi pogoji kot bi bili upo{tevani, ~e bi bili proizvodi
izvo‘eni po tem postopku in bili spro{~eni v prost promet
pred izvozom zadevnega blaga.

97. ~len
(na~in dolo~itve carinskega dolga)

(1) ^e nastane carinski dolg, se vi{ina tega dolga
dolo~i na podlagi podatkov, ki so veljali za carinsko blago
v ~asu sprejema deklaracije za postopek uvoza zaradi izvo-
za za to blago.

(2) ^e bi bilo blago iz prej{njega odstavka v ~asu
sprejema deklaracije za postopek uvoza zaradi izvoza lahko
predmet preferencialnega carinskega tretmaja v okviru carin-
skih kvot in plafonov, se tak preferencialni tretman zanj
upo{teva le, ~e bi se tak{en tretman lahko upo{teval za
enakovrstno blago v ~asu sprejetja carinske deklaracije za
sprostitev v prost promet.

(3) V primeru, da je bil ob uvozu blaga zaradi proizvod-
nje za izvoz odobren sistem odloga pla~ila carine, carinski
organ pri obra~unu carine zaradi sprostitve blaga v prost
promet obra~una tudi kompenzacijske obresti.

98. ~len
(zavarovanje eventualnega carinskega dolga)

(1) ̂ e carinski organ dovoli za~asen uvoz blaga na ople-
menitenje ali uvoz blaga po sistemu odloga pla~ila carine,
mora upravi~enec preden mu je blago prepu{~eno predlo‘iti
ustrezno zavarovanje v skladu s 152. ~lenom tega zakona.

(2) Instrumentov zavarovanja v skladu s prej{njim od-
stavkom ni treba predlo‘iti v primerih, ko bi bilo blago, ~e
bi bilo spro{~eno v prost promet lahko opro{~eno pla~ila
carine ali v primerih, ko je z drugimi ukrepi zagotovljeno
jamstvo za pravilno izvajanje odobrenega carinskega postop-
ka. Posamezne konkretne primere dolo~i vlada v predpisu iz
72. ~lena tega zakona.

99. ~len
(podrobnej{i pogoji in na~in povra~ila pla~ane carine)

(1) Upravi~enec lahko zahteva povra~ilo pla~ane carine
ali odpust carinskega dolga za vse blago, razen za tisto, ki je
bilo v trenutku sprejema carinske deklaracije za sprostitev
blaga v prost promet:

– predmet kvantitativne omejitve uvoza ali
– lahko v okviru carinskih kontingentov predmet pre-

ferencialnega carinskega obravnavanja ali avtonomnega
ukrepa zni‘anja carinskih dajatev.

(2) Na carinski deklaraciji za sprostitev blaga v prost
promet mora biti ozna~eno, ~e bo upravi~enec zahteval po-
vra~ilo carine oziroma odpust carinskega dolga v skladu s
sistemom povra~ila carine in pogoji, ki morajo biti izpolnje-
ni za povra~ilo oziroma odpust.

(3) Uporaba sistema povra~ila carine izklju~uje upo-
rabo dolo~b o uporabi enakovrednega blaga in isto~asnem
izvozu pridobljenih proizvodov pred uvozom blaga (91. ~len
tega zakona).

(4) Za~asen izvoz blaga v smislu 96. ~lena tega zakona
se ne more {teti za izvoz, na podlagi katerega je mogo~e
zahtevati povra~ilo carine oziroma odpust dolga, razen ~e
blago ni ponovno uvo‘eno na carinsko obmo~je v pred-
pisanem roku.
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(5) Upravi~enec lahko zahteva vrnitev oziroma odpus-
titev pla~ila carine, ~e lahko doka‘e, da so bili pridobljeni
proizvodi, proizvedeni iz uvo‘enega blaga, ki je bil spro{~en
v prost promet po sistemu povra~ila carine:

1. izvo‘eni ali
2. je bil zanj, z namenom, da bo blago izvo‘eno ali

ponovno izvo‘eno, odobren carinski postopek tranzita, ca-
rinskega skladi{~enja ali za~asnega uvoza, za~asnega uvoza
na oplemenitenje oziroma uvoza zaradi proizvodnje za izvoz
po sistemu odloga pla~ila carine ali pa je bil, zaradi nadalj-
njega izvoza, vne{en v prosto carinsko cono, vendar le pod
pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji za uvedbo tega oziroma
teh postopkov.

(6) Blago iz druge to~ke prej{njega odstavka se {teje za
carinsko blago.

(7) Upravi~enec lahko vlo‘i zahtevo za povra~ilo pla-
~ane carine v roku enega leta od dneva, ko so bili izpolnjeni
pogoji za povra~ilo pla~ane carine.

4. oddelek:

Predelava pod carinskim nadzorom

100. ~len
(pojem postopka predelave pod carinskim nadzorom)

Postopek predelave pod carinskim nadzorom omogo~a
upravi~encu, da uporabi uvo‘eno blago na carinskem ob-
mo~ju za predelavo, ki spremeni njegovo naravo ali obliko,
ne da bi bilo uvo‘eno blago zavezano pla~ilu carine ali
predmet drugih ukrepov trgovinske politike in dovoljuje, da
proizvode, ki so rezultat tak{ne predelave, sprosti v prost
promet pri tem pa so ti proizvodi zavezani pla~ilu carine, po
stopnji, ki je predpisana zanje (v nadaljevanju: predelani
proizvodi).

101. ~len
(dovoljenje)

(1) Dovoljenje za opravljanje predelave pod carinskim
nadzorom izda Carinska uprava Republike Slovenije.

(2) Dovoljenje se lahko izda na zahtevo osebe, ki izvaja
postopek predelave ali osebe, ki tak postopek organizira.

(3) Dovoljenje se lahko izda le:
1. osebam, ki imajo sede‘ v Sloveniji,
2. ~e se uvo‘eni proizvodi lahko identificirajo v prede-

lanih proizvodih,
3. ~e novo predelanega blaga ni mogo~e ekonomsko

upravi~eno vrniti v stanje pred predelavo ter tako ponovno
pridobiti sestave ali stanja blaga, v kakr{nem se je uvozilo;

4. ~e se zaradi postopka predelave pod carinskim nadzo-
rom ne bodo zlorabljali predpisi o poreklu blaga in koli~in-
skih omejitvah uvoza, ki bi se nana{ala na uvo‘eno blago;

5. ~e uporaba tega postopka pomaga ustvarjati oziroma
ohranjati proizvodnjo v dr‘avi in ne ogro‘a bistvenih intere-
sov doma~ih proizvajalcev podobnega blaga v Sloveniji (go-
spodarski pogoji), kot jih dolo~a predpis iz 72. ~lena tega
zakona.

102. ~len
(uporaba drugih dolo~b tega zakona)

Za postopek predelave pod carinskim nadzorom se pri-
merno uporabljajo dolo~be o postopku uvoza zaradi izvoza,
ki se nana{ajo na roke in normative (93. in 94. ~len tega
zakona).

103. ~len
(dolo~itev carinskega dolga)

^e nastane carinski dolg glede nespremenjenega uvo-
‘enega blaga ali polproizvodov glede odobrenega postopka

predelave pod carinskim nadzorom, se vi{ina carinskega dol-
ga dolo~i na podlagi elementov, ki veljajo za uvo‘eno blago
v ~asu sprejema deklaracije za za~etek postopka predelave
pod carinskim nadzorom.

104. ~len
(uporaba preferencialnih carinskih stopenj)

(1) ^e za uvoz dolo~enega blaga veljajo preferencialne
carinske stopnje v ~asu, ko je odobren postopek predelave
pod carinskim nadzorom in se preferencialne stopnje lahko
uporabijo tudi za proizvode, enake predelanim proizvodom,
ki se sprostijo v prost promet, se carina za predelane proiz-
vode dolo~i z upo{tevanjem teh preferencialnih carinskih
stopenj.

(2) ^e se preferencialne carinske stopnje iz prej{nje-
ga odstavka glede uvo‘enega blaga uporabljajo le v okviru
carinskih koli~inskih omejitev, se preferencialne carinske
stopnje glede predelanih proizvodov uporabijo le, ~e se tak-
{ne stopnje lahko uporabijo za uvozno blago v ~asu sprejema
deklaracije za sprostitev blaga v prost promet. V tem primeru
se koli~ina uvo‘enega blaga, dejansko uporabljenega v pre-
delavi predelanega proizvoda, spro{~enega izpod carinskega
nadzora, upo{teva v okviru sprejete carinske koli~inske ome-
jitve v ~asu sprejema deklaracije za sprostitev blaga v prost
promet, ne obremenjuje pa carinske koli~inske omejitve za
proizvode, ki so enaki predelanim proizvodom.

5. oddelek:

Za~asni uvoz

105. ~len
(pojem)

Upravi~enec lahko v postopku za~asnega uvoza uporab-
lja uvo‘eno blago na carinskem obmo~ju s popolno ali delno
oprostitvijo pla~ila carine in ne da bi bilo predmet ukrepov
trgovinske politike, ~e je to blago namenjeno ponovnemu
izvozu, ne da bi bilo blago kakor koli spremenjeno, razen
normalnih sprememb, ki nastanejo zaradi uporabe oziroma
rabe tega blaga.

106. ~len
(dovoljenje)

(1) Za~asen uvoz blaga se lahko dovoli na zahtevo
osebe, ki uporablja blago ali organizira njegovo uporabo.

(2) Carinski organ lahko zavrne sprejem carinske dek-
laracije za za~asen uvoz blaga, ~e bi bilo ob izvozu za~asno
uvo‘enega blaga nemogo~e ugotoviti istovetnost uvo‘enega
blaga, razen ~e je glede na okoli{~ine posameznega primera
mogo~e ugotoviti, da opustitev ugotavljanja istovetnosti ne
omogo~a zlorabe tega carinskega postopka.

107. ~len
(rok)

(1) Carinski organ dolo~i rok, v katerem mora biti uvo-
‘eno blago ponovno izvo‘eno ali zanj dolo~en kak{en drug
carinski postopek.

(2) Pri dolo~itvi roka mora carinski organ upo{tevati
namene, zaradi katerih je bilo blago za~asno uvo‘eno, vendar
pa rok za~asnega uvoza ne more biti dalj{i od 12 mesecev.

(3) Carinski organ lahko, kadar tako zahtevajo upra-
vi~ene okoli{~ine, podalj{a roke, dolo~ene v skladu s prvim in
drugim odstavkom, da bi se izvr{il namen za~asnega uvoza.

108. ~len
(popolna ali delna oprostitev pla~ila carine)

(1) Upravi~enec lahko zahteva popolno oprostitev pla-
~ila carine pri za~asnem uvozu blaga, ~e:
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1. gre za primere, ko bi bilo blago, ~e bi bilo spro{~eno
v prost promet opro{~eno pla~ila carine v skladu s tem za-
konom;

2. gre za blago, ki se za~asno uva‘a zaradi preizku{anja,
prikazovanja ali opravljanja poskusov, ~e ga je tuji lastnik
dal brezpla~no in za dolo~en ~as;

3. gre za blago, ki se za~asno uva‘a zaradi razstavljanja
na mednarodnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah - za
blago, ki je predmet razstavljanja in za predmete, ki se uporab-
ljajo za urejanje sejemskih oziroma razstavitvenih prostorov;

4. gre za ‘ivali, instrumente, rekvizite in druge pred-
mete, ki so namenjeni za kulturno-umetni{ke, {portne in
druge prireditve oziroma snemanje filmov;

5. gre za embala‘o, tovorni in za{~itni pribor ipd., ki so
namenjeni za dostavo ali odpravo blaga, ~e so tuja last;

6. gre za opremo, ki je namenjena za potrebe vladnih
in nevladnih mednarodnih ter meddr‘avnih organizacij ali
mednarodnih oziroma meddr‘avnih komisij, ki imajo sede‘
na carinskem obmo~ju oziroma njihovih predstavni{tev, ki
imajo sede‘ na carinskem obmo~ju;

7. gre za opremo, ki je namenjena za odvrnitev nepo-
sredne nevarnosti epidemij, elementarnih ali drugih naravnih
nesre~ oziroma za odpravo njihovih neposrednih posledic;

8. gre za jahte, jadrnice in druga plovila s pripadajo~imi
plavajo~imi privezi in priborom za sidrenje, ~e so namenjena
za {port in razvedrilo, pod pogojem, da jih za~asno uva‘a
podjetje ali podjetnik posameznik, ki je registriran za oprav-
ljanje dejavnosti posojanja tujih jaht, jadrnic in drugih plovil
na podlagi pogodbe, sklenjenih s tujimi {portnimi klubi in
njihovimi zvezami, da bi jih oddajali tujim turistom - ~lanom
teh klubov in njihovih zvez za uporabo v Sloveniji;

9. za predmete za gospodinjstvo, ki jih za~asno uva‘ajo
doma~e in tuje fizi~ne osebe, ki prihajajo na za~asno bivanje
v Slovenijo;

10. opremo, ki jo za~asno uva‘ajo stalni dopisniki ozi-
roma dopisni{tva tujih sredstev javnega obve{~anja, ki so
registrirani na carinskem obmo~ju.

(2) Delna oprostitev pla~ila carine se lahko odobri pri
za~asnem uvozu blaga, ki ostane v lasti tuje osebe in ni
navedeno v prej{njem odstavku.

(3) Vlada dolo~i natan~nej{e pogoje in na~in v skladu
s katerim lahko upravi~enec uveljavlja popolno ali delno
oprostitev pla~ila carine v skladu s tem ~lenom.

(4) Vlada lahko, v primerih, ko je to potrebno zaradi
ohranjanja proizvodnje v dr‘avi in varovanja bistvenih intere-
sov doma~ih proizvajalcev podobnega blaga (gospodarski
pogoji), kakor je to dolo~eno s predpisom iz 72. ~lena tega
zakona, dolo~i listo blaga, za katerega pri za~asnem uvozu ni
mogo~e zahtevati popolno ali delno oprostitev pla~ila carine.

109. ~len
(obra~un delne oprostitve pla~ila carine)

(1) Vi{ina carine, ki se pla~a pri za~asnem uvozu blaga
z delno oprostitvijo pla~ila carine se dolo~i v vrednosti 3 %
od vi{ine dajatev, ki bi jih bilo treba pla~ati za to blago, ~e bi
bilo le-to spro{~eno v prost promet na dan, ko je bil zanj
odobren za~asni uvoz. Omenjena vi{ina se pla~a za vsak
mesec ali del meseca, v katerem te~e rok za~asnega uvoza.

(2) Vi{ina carine, ki se pla~a v skladu s prej{njim od-
stavkom ne sme prese~i zneska dajatev, ki bi jih bilo treba
pla~ati, ~e bi bilo blago spro{~eno v prost promet na dan, ko
je bil zanj odobren za~asni uvoz. Obresti se ne upo{tevajo.

(3) Ugodnosti v zvezi s pla~ilom carine, ki so priznane
upravi~encu, se pri prenosu pravic in obveznosti na drugo
osebo ugotavljajo samostojno.

(4) ^e je prenos iz prej{njega odstavka narejen z delno
oprostitvijo pla~ila carine pri obeh upravi~encih v okviru

istega meseca, je imetnik prvotnega dovoljenja zavezan za
pla~ilo carine za ta celotni mesec.

(5) Upravi~enec mora za za~asen uvoz blaga, za katero
ni odobrena popolna oprostitev pla~ila carine, predlo‘iti ca-
rinskim organom ustrezen instrument zavarovanja za pla~ilo
carine v skladu s 152. ~lenom tega zakona.

(6) Pogoje, pod katerimi ni treba predlo‘iti instrumenta
zavarovanja po prej{njem odstavku, dolo~i vlada v predpisu
iz 72. ~lena tega zakona.

110. ~len
(obra~un carinskega dolga)

(1) ^e nastane carinski dolg v zvezi z uvo‘enim bla-
gom, se ta dolo~i na podlagi podatkov, ki so veljali za to
blago v ~asu sprejema deklaracije za za~asni uvoz blaga. V
primerih iz prvega odstavka 108. ~lena tega zakona, se vi{ina
carinskega dolga dolo~i na podlagi podatkov, ki so veljali na
dan nastanka carinskega dolga.

(2) ^e nastane carinski dolg zaradi drugih razlogov, ne
pa zaradi postopka za~asnega uvoza z delno oprostitvijo
pla~ila carine, je vi{ina carinskega dolga enaka razliki med
vi{ino carinskega dolga, obra~unanim na podlagi prej{njega
odstavka in dolgom, ki je pla~ljiv na podlagi prvega odstav-
ka 109. ~lena tega zakona.

6. oddelek:

Za~asni izvoz na oplemenitenje

111. ~len
(pojem)

(1) Postopek za~asnega izvoza blaga na oplemenitenje
dovoljuje upravi~encu, da doma~e blago za~asno izvozi iz
carinskega obmo~ja, da bi bilo oplemeniteno in da proiz-
vode, ki so rezultat tega oplemenitenja, vrne na carinsko
obmo~je in sprosti v prost promet s popolno ali delno opro-
stitvijo pla~ila carine.

(2) Za za~asno izvo‘eno doma~e blago se obra~unajo
morebitne izvozne dajatve ter uporabljajo ukrepi trgovinske
politike in druge formalnosti, ki se uporabljajo za blago, ki
zapu{~a carinsko obmo~je.

(3) V skladu s tem zakonom se lahko blago za~asno
izvozi na oplemenitenje zaradi opravljanja proizvodnih op-
eracij, navedenih v alineah (a) do (c) 16. to~ke 3. ~lena tega
zakona.

112. ~len
(omejitve)

(1) Postopek za~asnega izvoza blaga na oplemenitenje
ni mogo~ za naslednje doma~e blago:

1. blago, katerega izvoz povzro~i povra~ilo ali odpu-
stitev pla~ila carine;

2. blago, ki je bilo, pred izvozom, spro{~eno v prost
promet brez pla~ila carine zaradi narave kon~ne uporabe
blaga - do izteka pogojev, ki so dolo~eni za uporabo te
oprostitve pla~ila carine;

3. blago katerega izvoz povzro~i pridobitev izvoznega
nadomestila ali glede katerega se pridobi drugo finan~no
ugodnost.

(2) Vlada lahko na zahtevo upravi~enca v posebej upra-
vi~enih primerih iz 2. to~ke prej{njega odstavka odobri za-
~asni izvoz blaga na oplemenitenje.

113. ~len
(upravi~enec)

(1) Carinski organ odobri za~asen izvoz blaga na ople-
menitenje na zahtevo osebe, ki organizira proizvodne ope-
racije, katerih predmet naj bi bilo za~asno izvo‘eno blago.
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(2) Ne glede na prvi odstavek lahko Carinska uprava
Republike Slovenije na podlagi sklepa vlade izda dovolje-
nje za za~asen izvoz blaga na oplemenitenje tudi drugi
osebi (samo glede doma~ega blaga, za katero ne velja pref-
erencialni carinski tretman), ~e gre za to, da se doma~i
proizvodi vdelajo v blago, proizvedeno v tujini in uvozijo
kot nadomestni proizvodi, ~e tak{en postopek podpira pro-
dajo izvo‘enega blaga, ne da bi se resneje prizadeli interesi
doma~ih proizvajalcev istovrstnih ali podobnih proizvo-
dov, kot so pridobljeni proizvodi.

(3) Za~asen izvoz blaga na oplemenitenje se lahko odo-
bri samo:

1. osebi, ki ima sede‘ v Sloveniji,
2. ~e je mogo~e ugotoviti, da so pridobljeni proizvodi

rezultat predelave za~asno izvo‘enega blaga,
3. ~e tak{na odobritev resneje ne ogro‘a bistvenih inte-

resov doma~ih proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih
dolo~a predpis iz 72. ~lena tega zakona.

114. ~len
(rok)

(1) Carinski organ ob odobritvi za~asnega izvoza blaga
na oplemenitenje dolo~i rok, v katerem morajo biti prido-
bljeni proizvodi ponovno uvo‘eni na carinsko obmo~je. Tako
dolo~en rok se lahko podalj{a na podlagi pravo~asno vlo‘ene
zahteve upravi~enca, ~e za to obstojijo upravi~eni razlogi.

(2) Za spremljanje in kontrolo normativov porabe za-
~asno izvo‘enega blaga se primerno uporablja 94. ~len tega
zakona.

115. ~len
(pogoji za odobritev popolne ali delne oprostitve pla~ila

carine)
(1) Popolno ali delno oprostitev pla~ila carine lahko

carinski organ odobri le za pridobljene proizvode, ki se dekla-
rirajo za sprostitev v prost promet v imenu ali za ra~un upra-
vi~enca ali druge osebe s sede‘em v Sloveniji, ~e je le-ta
pridobila soglasje upravi~enca in izpolnjuje pogoje iz dovo-
ljenja. Delne ali popolne oprostitve ni mogo~e odobriti, ~e
kateri od pogojev ali obveznosti, ki so povezane z izvedbo
postopka za~asnega izvoza blaga na oplemenitenje niso izpol-
njene, razen ~e se ugotovi, da pomanjkljivosti nimajo po-
membnega u~inka na pravilnost izvajanja omenjenega po-
stopka.

(2) Delna ali popolna oprostitev pla~ila carine, ki jo je
treba obra~unati v skladu s prvim odstavkom 111. ~lena tega
zakona, se opravi tako, da se od zneska carine, obra~unane
za pridobljene proizvode, ki se dajo v prost promet, od{teje
vrednost carine, ki bi se morala obra~unati na isti dan za
za~asno izvo‘eno blago, ~e bi bilo to blago uvo‘eno na
carinsko obmo~je iz dr‘ave, kjer je bilo blago predmet proiz-
vodne operacije ali zadnje proizvodne operacije.

(3) Vrednost, ki se od{teje v skladu s prej{njim odstavkom
se dolo~i na podlagi koli~ine in narave blaga na dan sprejema
deklaracije za postopek za~asnega izvoza blaga na oplemeni-
tenje in na podlagi drugih podatkov na dan sprejetja deklarac-
ije za sprostitev pridobljenih proizvodov v prost promet.

(4) Vrednost za~asno izvo‘enega blaga, ki se upo{teva
pri dolo~anju carinske vrednosti pridobljenega blaga, je vred-
nost, ugotovljena v skladu s 6. to~ko 20. ~lena tega zakona
ali, ~e se vrednost ne more ugotoviti na ta na~in, razlika med
carinsko vrednostjo pridobljenih proizvodov in proizvodnih
stro{kov.

(5) ̂ e je predmet proizvodne operacije popravilo za~as-
no izvo‘enega blaga, je lahko to blago spro{~eno v prost
promet s popolno oprostitvijo pla~ila carine, ~e se pristojne-
mu carinskemu organu doka‘e, da je bilo popravilo brez-

pla~no zaradi obveznosti iz garancije. Ta ugodnost se ne
more uporabiti, ~e je bilo blago v okvari ‘e ob prvi sprostitvi
v prost promet.

(6) V primeru, da je bilo popravilo za~asno izvo‘enega
blaga opravljeno proti pla~ilu, je lahko to blago predmet
delne oprostitve pla~ila carine. Le-ta se ugotovi tako, da se
ugotovi vi{ina carine za pridobljene proizvode na dan spre-
jema deklaracije za sprostitev blaga v prost promet in z
upo{tevanjem stro{kov popravila kot carinske vrednosti, ~e
ti stro{ki predstavljajo edino nadomestilo za popravilo in
nanj ne vplivajo kakr{nekoli povezave med upravi~encem in
osebo, ki popravilo opravi.

116. ~len
(uporaba preferencialnih carinskih stopenj)

(1) ^e bi za~asno izvo‘eno blago pri sprostitvi v prost
promet lahko bilo opro{~eno pla~ila carine zaradi namena
uporabe tega blaga, se to upo{teva pri izra~unu vi{ine carin-
skega dolga, ~e so bile izvr{ene proizvodne operacije med
za~asnim izvozom v skladu z namenom uporabe tega blaga.

(2) ^e se za pridobljene proizvode lahko upo{teva pre-
ferencialna carinska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja
carinsko tarifo in bi se preferencialna carinska stopnja lahko
uporabila tudi za blago, ki se razvr{~a v isto carinsko tarifno
{tevilko kot za~asno izvo‘eno blago, se za izra~un vi{ine
carinskega dolga v skladu z drugim odstavkom 116. ~lena
tega zakona, upo{teva carinska stopnja, ki bi se uporabila, ~e
bi za~asno izvo‘eno blago izpolnjevalo pogoje za preferen-
cialno carinsko stopnjo.

117. ~len
(sistem zamenjave)

(1) Sistem zamenjave omogo~a, ob upo{tevanju dolo~b
111. do 116. ~lena tega zakona, da uvo‘en proizvod (v
nadaljevanju: nadomestni proizvod) nadomesti pridobljeni
proizvod.

(2) Carinski organ lahko dovoli uporabo sistema za-
menjave, ~e gre za popravilo doma~ega blaga. Carinski or-
gan lahko dovoli uporabo sistema zamenjave le, ~e je mogo~e
kontrolirati izpolnjevanje pogojev iz {estega in sedmega od-
stavka tega ~lena tudi naknadno.

(3) Pogoji, predpisani za pridobljene proizvode veljajo
tudi za nadomestne proizvode.

(4) Carinski organ lahko, pod pogoji, ki jih dolo~i
vlada, dovoli, da se nadomestni proizvodi uvozijo pred
za~asnim izvozom blaga (predhodni uvoz).

(5) V primeru iz prej{njega odstavka mora upravi~enec
predlo‘iti ustrezen instrument zavarovanja za pla~ilo uvoznih
dajatev, ~e izvoz ne bo izvr{en v dolo~enem roku, ta rok pa
ne sme biti dalj{i od dveh mesecev, ra~unano od dneva
sprejema deklaracije za sprostitev nadomestnega proizvoda
v prost promet. Le izjemoma se sme na podlagi pro{nje
upravi~enca in zaradi upravi~enih okoli{~in ta rok podalj{ati.

(6) Nadomestni proizvodi morajo imeti enako carinsko
tarifno {tevilko, biti enake trgovske kvalitete in tehni~nih
karakteristik kot za~asno izvo‘eno blago, ki bo predmet
popravila.

(7) ^e se je za~asno izvo‘eno blago pred za~asnim
izvozom uporabljalo, tudi nadomestni proizvod ne sme biti
nov, ampak mora biti rabljen, razen ~e je bil nadomestni
proizvod dobavljen brezpla~no zaradi garancije ali proiz-
vodne napake.

118. ~len
(carinski dolg pri predhodnem uvozu nadomestnih

proizvodov)
Pri predhodnem uvozu nadomestnih proizvodov v skla-

du s ~etrtim odstavkom prej{njega ~lena, ~e se carina pla~a v
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skladu s 115. ~lenom tega zakona, se vrednost, ki jo je treba
od{teti dolo~i na podlagi podatkov, ki veljajo za za~asen
izvoz blaga na dan sprejema carinske deklaracije za za~asen
izvoz blaga na oplemenitenje.

119. ~len
(uporaba drugih dolo~b tega zakona)

Za izvajanje postopka za~asnega izvoza blaga na ople-
menitenje po sistemu zamenjave, se ne upo{tevajo dolo~be
drugega odstavka in 2. to~ke tretjega odstavka 113. ~lena
tega zakona.

4. podpoglavje

Carinski postopek pri izvozu blaga

120. ~len
(pojem)

(1) Izvozni carinski postopek pomeni izpolnitev for-
malnosti, vklju~no z ukrepi trgovinske politike in pla~ilom
izvoznih dajatev, ki so predvidene, da doma~e blago lahko
zapusti carinsko obmo~je.

(2) Izvozni carinski postopek se izpelje za vse blago, ki
se izva‘a, razen tranzitnega blaga in blaga, ki se izva‘a v
skladu s postopkom za~asnega izvoza zaradi oplemenitenja.

(3) Izvoz blaga se lahko dovoli pod pogojem, da blago,
za katero je vlo‘ena izvozna carinska deklaracija, zapusti
carinsko obmo~je v enakem stanju, kot je bilo v ~asu spreje-
ma izvozne carinske deklaracije.

(4) Blago deklarirano za izvoz je pod carinskim nadzo-
rom od sprejema izvozne carinske deklaracije do zapustitve
carinskega obmo~ja.

5. podpoglavje

Tranzitni carinski postopek

A. Tranzitni postopek

121. ~len
(pojem)

(1) V okviru tranzitnega carinskega postopka se carin-
sko blago pod carinskim nadzorom prenese:

(a) preko carinskega obmo~ja ali
(b) od enega do drugega kraja na carinskem obmo~ju,

ne da bi bilo to blago zavezano pla~ilu carine in bilo predmet
drugih ukrepov trgovinske politike.

(2) Tranzitni carinski postopek se lahko dovoli za bla-
go, katerega uvoz ni prepovedan.

122. ~len
(za~etek in konec tranzitnega postopka)

Tranzitni postopek se za~ne s prepustitvijo blaga v
tranzitni postopek in se kon~a, ko je blago skupaj z ustrezni-
mi dokumenti predlo‘eno namembnemu carinskemu organu.

123. ~len
(ukrepi carinskega nadzorstva)

(1) Carinski organ sme v zvezi z blagom, ki je v tranzitu
~ez carinsko obmo~je odrediti ukrepe carinskega nadzorstva,
ki se mu zdijo potrebni za ugotavljanje istovetnosti blaga in
izvajanje tranzitnega postopka v skladu s predpisi.

(2) Carinski organ, ki sprejme carinsko deklaracijo za
tranzitni postopek lahko kot poseben ukrep carinskega nad-
zorstva dolo~i tudi posebno pot, po kateri mora blago poto-
vati, deklarant pa mora zagotoviti, da bo blago prepeljano po
tej posebni poti.

124. ~len
(zavarovanje carinskega dolga)

(1) Deklarant mora pri vstopnem carinskem organu
predlo‘iti instrument zavarovanja za pla~ilo carine za pri-
mer, ~e bi nastal carinski dolg.

(2) Pogoje, ob katerih ni treba predlo‘iti instrumentov
zavarovanja v skladu s prej{njim odstavkom dolo~i vlada.

125. ~len
(obveznosti carinskega zavezanca)

(1) Carinski zavezanec mora predlo‘iti blago v nespre-
menjenem stanju namembnemu carinskemu organu v pred-
pisanem roku in spo{tovati ukrepe, ki jih je sprejel carinski
organ, da bi se ugotovila in zagotovila istovetnost blaga in
izpolnjevati obveznosti v tranzitnem postopku.

(2) Za izpolnitev obveznosti iz prej{njega odstavka je
odgovoren tudi prevoznik ali prevzemnik blaga, ki sprejme
blago vedo~, da je v carinskem tranzitnem postopku.

B. Prevoz doma~ega blaga iz enega dela Slovenije v drug
del preko tujega carinskega obmo~ja

126. ~len
(pojem in uporaba drugih dolo~b tega zakona)

(1) Doma~e blago, ki se v tranzitnem postopku preva‘a
iz enega dela Slovenije v drug del preko tujega carinskega
obmo~ja, ostane doma~e blago.

(2) Za prevoz doma~ega blaga v skladu s prej{njim
odstavkom carinski organ primerno uporablja dolo~be 121.
do 123. in 125. ~lena tega zakona.

3.  p o g l a v j e

Druge vrste carinsko dovoljene rabe oziroma uporabe
blaga

1. podpoglavje

Proste carinske cone

127. ~len
(pojem)

Prosta carinska cona je del carinskega obmo~ja, ki je
posebej ograjen od preostalega carinskega obmo~ja in v
katerem se {teje:

(a) da, glede pla~ila carine in drugih ukrepov trgovin-
ske politike, carinsko blago ni na carinskem obmo~ju, ven-
dar le pod pogojem, da to blago ni deklarirano za sprostitev v
prost promet ali ni porabljeno ali uporabljeno druga~e, kot
pod pogoji in na na~in, kot ga dolo~ajo carinski predpisi;

(b) kot da je doma~e blago, ki je zaradi nameravanega
izvoza vne{eno v prosto carinsko cono, izvo‘eno ‘e v tre-
nutku, ko je vne{eno v prosto carinsko cono.

128. ~len
(soglasje vlade za ustanovitev proste carinske cone)
(1) Prosto carinsko cono lahko ustanovi ena ali ve~

doma~ih pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj),
ki pridobi soglasje vlade in dovoljenje za za~etek dela, ki ga
izda komisija v skladu s 129. ~lenom tega zakona.

(2) Vlada izda soglasje iz prej{njega odstavka tega ~lena
na podlagi pisne zahteve ustanovitelja, dokumentov, ki doka-
zujejo upravi~enost ustanovitve proste carinske cone in mne-
nja ministrov pristojnih za finance in ekonomske odnose s
tujino v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka.
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(3) Vlada lahko odvzame izdano soglasje za ustano-
vitev proste carinske cone, ~e prenehajo obstajati razlogi in
pogoji na podlagi katerih je bilo soglasje izdano ali ~e us-
tanovitelj in uporabniki ne izpolnjujejo oziroma ne izpolnju-
jejo ve~ pogojev, ki so potrebni za izdajo soglasja za ustano-
vitev proste carinske cone.

(4) Podrobnej{i na~in obravnavanja zahtevkov in doku-
mente, ki morajo biti prilo‘eni zahtevku ter na~in preverja-
nja izpolnjevanja predpisanih pogojev, dolo~i vlada.

129. ~len
(dovoljenje za za~etek dela)

(1) Ustanovitelj lahko za~ne z delom v prosti carinski
coni oziroma odobri uporabnikom, da za~nejo z delom v
prosti carinski coni, ko vlada izda soglasje za ustanovitev
proste carinske cone in ko komisija izda dovoljenje za za~etek
dela v skladu s predpisi.

(2) Komisijo iz prej{njega odstavka imenuje minister,
pristojen za gospodarske odnose s tujino. Sestavljajo jo
predstavniki ministrstva, pristojnega za gospodarske odnose
s tujino, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva,
pristojnega za varstvo okolja in urejanje prostora, Carinske
uprave Republike Slovenije ter predstavniki lokalnih ob-
lasti.

(3) Komisija iz prvega odstavka tega ~lena preveri, ali
so izpolnjeni organizacijski, prostorski, energetski, okolje
varstveni in tehni~ni pogoji za delo proste carinske cone in
pogoji za delo carinske slu‘be v prosti carinski coni.

(4) Komisija iz prvega odstavka tega ~lena izda do-
voljenje za za~etek dela v prosti carinski coni v roku 15 dni
po ugotovitvi, da so izpolnjeni pogoji za za~etek dela.

(5) Ustanovitelj je prisoten pri preverjanju izpolnjeva-
nja pogojev iz prej{njega odstavka.

(6) Dovoljenje iz prvega odstavka tega ~lena se lahko
odvzame, ~e ustanovitelj ali uporabniki cone ne upo{tevajo
pogojev za poslovanje, ki so dolo~eni z dovoljenjem ali ~e
prenehajo obstajati razlogi in pogoji na podlagi katerih je
bilo dovoljenje izdano.

130. ~len
(lo~itev proste carinske cone od preostalega carinskega

obmo~ja)
(1) Prosta carinska cona mora biti ograjena in ozna~ena.
(2) Prosta carinska cona oziroma njen del morata biti

opremljena tako, da je promet blaga iz cone ali v njo mogo~
samo skozi dolo~ene izhode oziroma vhode. Ograja in vhodi
ter izhodi morajo biti primerno urejeni, zavarovani in os-
vetljeni.

(3) Ustanovitelj mora na obmo~ju proste carinske cone
zagotoviti prostore, potrebne za delo carinskih organov.

(4) Za posege v prostor oziroma graditev objektov na
obmo~ju proste carinske cone je treba k dovoljenju po pred-
pisih o urejanju prostora oziroma graditvi objektov pridobiti
soglasje carinskega organa.

131. ~len
(uporabniki proste carinske cone)

(1) Uporabniki proste carinske cone so lahko ustano-
vitelj, druge doma~e in tuje pravne osebe ter podjetniki (v
nadaljnjem besedilu: uporabniki).

(2) Uporabniki morajo za dejavnosti, ki jih opravljajo v
prosti carinski coni voditi knjigovodstvo lo~eno.

(3) Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v prosti
carinski coni na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustano-
viteljem proste carinske cone.

132. ~len
(vnos blaga v prosto carinsko cono)

(1) Uporabnik lahko prosto vna{a v prosto carinsko
cono blago iz 127. ~lena tega zakona.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek lahko carinski organ
zahteva, da se blago, ki predstavlja nevarnost za drugo blago
ali blago, ki zaradi svoje narave zahteva posebno ravnanje in
posebne prostore za hranjenje, vnesejo le v prosto carinsko
cono, ki lahko zagotovi varno ravnanje z blagom oziroma
posebne prostore, ki so potrebni za hranjenje tega blaga.

(3) Blago vne{eno v prosto carinsko cono v skladu s
tem ~lenom, lahko ostane v prosti carinski coni brez ~a-
sovnih omejitev, razen za kmetijske proizvode, ki jih dolo~i
Vlada zaradi izvajanja kmetijske politike ter so vne{eni v
cono v skladu s to~ko b 127. ~lena tega zakona.

133. ~len
(predlo‘itev carinskega blaga)

(1) Razen, ~e je to potrebno v skladu z drugim od-
stavkom 135. ~lena tega zakona, blaga, ki se vna{a v prosto
carinsko cono ni potrebno predlo‘iti carinskim organom niti
zanj vlo‘iti carinske deklaracije.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek mora biti blago pred-
lo‘eno carinskim organom ter izpeljani s tem zakonom pred-
pisani carinski postopki, ~e:

(a) se z vnosom blaga v prosto carinsko cono zaklju~i
kateri drug carinski postopek za to blago, razen ~e je z
dolo~bami za ta postopek dolo~eno, da blaga ni treba pred-
lo‘iti carinskim organom;

(b) z vnosom blaga v prosto carinsko cono blago izpolni
pogoje za povra~ilo oziroma odpust pla~ila uvoznih dajatev;

(c) gre za blago iz b. to~ke 127. ~lena tega zakona.
(3) Carinski organ lahko zahteva, da uporabnik blago,

ki je v skladu s posebnimi predpisi zavezano pla~ilu iz-
voznih dajatev ali ~e za izvoz tega blaga veljajo drugi ukrepi
trgovinske politike, prijavi carinskemu organu.

134. ~len
(izvajanje carinske kontrole)

(1) Dostopi, vstopi in izstopi iz proste carinske cone so
pod carinsko kontrolo.

(2) V skladu s prej{njim odstavkom so osebe in trans-
portna sredstva, ki vstopajo ali odhajajo iz proste carinske
kontrole lahko podvr‘ene carinskemu pregledu.

(3) Carinski organ lahko v primeru, ko je sprejel ukrepe
iz petega oziroma {estega odstavka 137. ~lena tega zakona
ali ko je proti uporabniku ali ustanovitelju proste carinske
cone spro‘il postopek zaradi carinskega prekr{ka oziroma ga
ovadil pristojnim organom zaradi suma storitve kaznivega
dejanja, prepove ali omeji posamezni osebi dostop do proste
carinske cone.

(4) Ustanovitelj ali uporabnik mora carinskemu ali dru-
gemu pristojnemu organu omogo~iti carinski ali drug nadzor.

135. ~len
(preverjanje blaga)

(1) Carinski organ lahko preverja blago, ki se vna{a,
izna{a ali zadr‘uje v prosti carinski coni.

(2) Z namenom, da se omogo~i preverjanje v skladu s
prvim odstavkom tega ~lena morajo uporabniki proste carin-
ske cone predlo‘iti oziroma zagotoviti carinskim organom
kopijo transportnega dokumenta, ki spremlja blago pri vsa-
kem vnosu oziroma iznosu iz proste carinske cone.

(3) ̂ e se carinski organ odlo~i za preverjanje v skladu s
prvim odstavkom tega ~lena, so uporabniki dol‘ni omogo~iti
carinskim organom dostop do blaga in dokumentacije o bla-
gu, ki je predmet preverjanja.
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136. ~len
(evidence)

(1) Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi
evidence:

– o blagu, ki se vna{a v prosto carinsko cono,
– o blagu, ki se iz proste carinske cone izna{a,
– o blagu, ki se v prosti carinski coni porabi in
– o spremembah na blagu v coni.
(2) Uporabnik vodi evidence o blagu kronolo{ko na

podlagi podatkov iz dokumentov, ki spremljajo blago pri
izvozu in uvozu ter na podlagi normativov pri proizvodnji
blaga.

(3) Minister, pristojen za finance predpi{e na~in vode-
nja evidence iz prvega odstavka tega ~lena in ukrepe carin-
skega nadzora v prosti carinski coni.

137. ~len
(dejavnosti v prosti carinski coni)

(1) V prosti carinski coni sme uporabnik v skladu s tem
zakonom opravljati proizvodne in storitvene dejavnosti, tudi,
~e se opravljajo na obrtni na~in, ki jih opredeli ustanovitelj v
ustanovitvenem aktu oziroma pogodbi.

(2) Ban~ne in druge finan~ne posle, posle premo‘enj-
skega in osebnega zavarovanja ter pozavarovanja sme upo-
rabnik v prosti carinski coni opravljati le v zvezi z opravlja-
njem dejavnosti iz prej{njega odstavka tega ~lena.

(3) V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati
promet blaga na debelo. Promet blaga na drobno sme upo-
rabnik v prosti carinski coni opravljati le za druge uporab-
nike, za njihovo uporabo v prosti carinski coni.

(4) Dejavnost iz prvega do tretjega odstavka tega ~lena
ne sme ogro‘ati zdravega ‘ivljenjskega in delovnega okolja.

(5) Carinski organ sme, ~e je to potrebno zaradi ust-
reznega izvajanja carinskega nadzora, za~asno omejiti ali
za~asno prepovedati opravljanje katere od dejavnosti iz prve-
ga do tretjega odstavka tega ~lena, ~e isto~asno zoper upo-
rabnika cone ali ustanovitelja uvede postopek zaradi prekr{ka
v skladu s tem zakonom ali ga ovadi zaradi utemeljenega
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem v
prosti carinski coni.

(6) Carinski organ lahko uporabniku cone, ki v roku, ki
je dolo~en za uskladitev poslovanja v skladu s tem zakonom
s pravnomo~no odlo~bo, ne uskladi opravljanja svoje de-
javnosti v coni z dolo~bami tega zakona, prepove opravljati
dejavnost v prosti carinski coni.

138. ~len
(izjemna dovoljenja za skladi{~enje v prosti carinski coni)

(1) Doma~e blago, ki ni namenjeno izvozu ali predelavi
v prosti carinski coni, sme uporabnik le izjemoma, ob soglas-
ju pristojnega carinskega organa, skladi{~iti v prosti carinski
coni, lo~eno od drugega blaga.

(2) Carinski organ ne dovoli skladi{~enja blaga iz prej{-
njega odstavka, ~e bi to ote‘ilo kontrolo poslovanja v prosti
carinski coni.

(3) Doma~e blago, ki ga uporabnik skladi{~i na obmo~ju
proste carinske cone, mora evidentirati v skladu s predpisom
iz tretjega odstavka 136. ~lena tega zakona.

139. ~len
(iznos blaga iz proste carinske cone)

(1) Blago, ki se izna{a iz proste carinske cone, je lahko,
~e ni s posebnimi predpisi druga~e dolo~eno:

– ponovno izvo‘eno oziroma izvo‘eno s carinskega ob-
mo~ja,

– vne{eno na preostalo carinsko obmo~je.

(2) ̂ e je blago vne{eno na preostalo carinsko obmo~je,
mora deklarant postopati v skladu z dolo~bami III. dela tega
zakona, razen ~e gre za doma~e blago iz 138. ~lena tega
zakona.

(3) Pri izvozu oziroma ponovnem izvozu blaga iz proste
carinske cone se carinski organ z ustreznimi ukrepi prepri~a,
ali so izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za izvoz oziro-
ma ponovni izvoz blaga iz proste carinske cone.

140. ~len
(carinska vrednost in obra~un carinskega dolga)

(1) ^e v zvezi z blagom, ki je bilo iz proste carinske
cone vne{eno na preostalo carinsko obmo~je nastane carin-
ski dolg, in se carinska vrednost za to blago dolo~i na podla-
gi dejansko pla~ane cene oziroma cene, ki jo je treba pla~ati
za to blago, cena pa vklju~uje tudi stro{ke skladi{~enja in
ohranjanja blaga medtem, ko je bilo blago v prosti carinski
coni, se ti stro{ki ne v{tevajo v carinsko vrednost blaga, ~e
so izkazani lo~eno od dejansko pla~ane cene oziroma cene,
ki jo je treba pla~ati.

(2) ^e je bilo blago iz prej{njega odstavka v prosti
carinski coni predmet obi~ajnih postopkov in ravnanj iz
prvega odstavka 83. ~lena tega zakona, se za dolo~itev vi{ine
carinskega dolga upo{tevajo narava blaga, njegova carinska
vrednost in koli~ina, ki bi se upo{tevala za to blago v ~asu
nastanka carinskega dolga, ~e ne bi bili predmet obi~ajnih
postopkov in ravnanj. To pravilo se lahko upo{teva le na
predlog carinskega deklaranta in ~e je carinski organ vnaprej
dovolil tak{no ravnanje z blagom. Vlada dolo~i izjeme od
tega pravila.

2. podpoglavje

Ponovni izvoz (reeksport), uni~enje ali prepustitev blaga
carinskemu organu

141. ~len
(pojem in pogoji)

(1) Carinsko blago je lahko:
– ponovno izvo‘eno iz carinskega obmo~ja,
– uni~eno,
– prepu{~eno carinskemu organu v prosto razpolaganje.
(2) Pri ponovnem izvozu blaga se morajo, ~e ni druga~e

dolo~eno s tem zakonom, izpolniti vse formalnosti, predvi-
dene za izvoz blaga, vklju~no s pogoji, ki jih predvidevajo
ukrepi trgovinske politike.

(3) Ponoven izvoz oziroma uni~enje blaga je treba pred-
hodno napovedati carinskemu organu, ki zavrne ponoven
izvoz oziroma uni~enje blaga, ~e niso izpolnjeni pogoji iz
prej{njega odstavka.

(4) Uni~enje se opravi na stro{ke deklaranta. Odpadki
in ostanki, ki preostanejo po uni~enju blaga se obravnavajo
kot carinsko blago in se morajo deklarirati za s tem zakonom
predvideno carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga.

(5) Z blagom, ki se prepusti carinskemu organu v pros-
to razpolaganje se ravna kot z blagom katerega uvoz ni
dovoljen, pa ga prevoznik ali deklarant ne odpelje iz carin-
skega obmo~ja v predpisanem ~asu.

142. ~len
(ravnanje z blagom, katerega vnos je prepovedan)
(1) Ko carinski organ odkrije ali izve za blago, katerega

uvoz ali vnos na carinsko obmo~je ni dovoljen, izda odlo~bo,
s katero nalo‘i prevozniku, njegovemu poobla{~encu ali dru-
gi osebi, ki je odgovorna za blago, da ga mora v dolo~enem
roku odpeljati iz carinskega obmo~ja. Ta rok se dolo~i glede
na dejanske okoli{~ine posameznega primera, v nobenem
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primeru pa ne more biti dalj{i od pet dni od dneva vro~itve
odlo~be. Blago se odvzame, ~e se v predpisanem roku ne
vrne v tujino.

(2) Odvzeto blago da carinski organ na prodaj, brez-
pla~no prepusti osebam iz 58. ~lena ali pa na stro{ke osebe iz
prej{njega odstavka, po veljavnih predpisih uni~i.

V. DEL

OBRA^UNAVANJE IN ZARA^UNAVANJE CARINE

1. p o g l a v j e

Splo{no

143. ~len
(splo{na pravila o carinskem dolgu)

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane s:
(a) sprostitvijo blaga, ki je zavezano pla~ilu carine v

prost promet ali
(b) prepustitvijo takega blaga v postopek za~asnega

uvoza blaga z delno oprostitvijo pla~ila carine.
(2) Carinski dolg iz prej{njega odstavka nastane v tre-

nutku sprejema carinske deklaracije za predvideni postopek.
(3) Carinski dol‘nik za carinski dolg iz prvega odstavka

tega ~lena je deklarant; v primeru indirektnega zastopanja je
carinski dol‘nik tudi oseba v imenu katere je deklarant vlo‘il
carinsko deklaracijo.

(4) ^e je bila carinska deklaracija za carinski postopek
iz prvega odstavka tega ~lena vlo‘ena na podlagi informaci-
je, zaradi katere zakonsko dolo~ene uvozne dajatve niso bile
obra~unane in pla~ane, se oseba, ki je priskrbela to informa-
cijo oziroma oseba, ki je vedela oziroma bi morala vedeti, da
je ta informacija la‘na, prav tako {teje za carinskega dol‘nika.

144. ~len
(carinski dolg pri nezakonitem vnosu blaga)

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi:
(a) z nezakonitim vnosom blaga, ki je zavezano pla~ilu

carine na carinsko obmo~je;
(b) z nezakonitim vnosom blaga, zavezanega pla~ilu

carine iz proste carinske cone na preostalo carinsko obmo~je.
(2) Za potrebe tega ~lena nezakonit vnos pomeni vsak

vnos blaga v nasprotju z dolo~bami 28., 32. in drugo alineo
prvega odstavka 139. ~lena tega zakona.

(3) Carinski dolg iz prvega odstavka tega ~lena nastane
v trenutku nezakonitega vnosa blaga.

(4) Carinski dol‘niki za pla~ilo carinskega dolga iz
prvega odstavka tega ~lena so:

– oseba, ki je nezakonito vnesla blago na carinsko ob-
mo~je oziroma na preostalo carinsko obmo~je,

– osebe, ki so sodelovale pri nezakonitem vnosu blaga
in so se zavedale oziroma bi se morale zavedati, da je tak
vnos blaga nezakonit in

– osebe, ki so pridobile oziroma hranile tak{no blago in
so se v ~asu pridobitve oziroma hrambe blaga zavedale ozi-
roma bi se morale zavedati, da je bilo blago vne{eno na
carinsko obmo~je oziroma preostalo carinsko obmo~je neza-
konito.

145. ~len
(carinski dolg pri odstranitvi blaga izpod carinskega

nadzora)
(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi z odstra-

nitvijo blaga, ki je zavezano pla~ilu carine, izpod carinskega
nadzora.

(2) Carinski dolg iz prej{njega odstavka nastane v tre-
nutku odstranitve blaga izpod carinskega nadzora.

(3) Carinski dol‘niki za carinski dolg iz prvega odstav-
ka tega ~lena so:

– oseba, ki je odstranila blago izpod carinskega nadzora,
– osebe, ki so sodelovale pri odstranitvi blaga in so se

zavedale oziroma bi se morale zavedati, da je s tem dejanjem
blago odstranjeno izpod carinskega nadzora,

– osebe, ki so pridobile ali hranile tak{no blago in so se
v ~asu pridobitve oziroma hranjenja blaga zavedale oziroma
bi se morale zavedati, da je bilo to blago odstranjeno izpod
carinskega nadzorstva in

– ~e je glede na okoli{~ine primera to primerno, oseba,
ki je bila zavezana izpolniti dol‘nosti, ki izhajajo iz za~asne
hrambe blaga oziroma carinskega postopka, ki je bil do-
voljen za to blago.

146. ~len
(carinski dolg zaradi neizpolnjevanja dol‘nosti)

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane, v primerih,
ki niso navedeni v 145. ~lenu tega zakona, tudi z:

(a) neizpolnitvijo ene od dol‘nosti, ki v zvezi z blagom,
ki je zavezano pla~ilu carine, izhajajo iz njihove za~asne
hrambe ali carinskega postopka, ki je bil dovoljen za to blago;

(b) neizpolnitve enega od pogojev za prepustitev blaga
v dolo~en carinski postopek ali za odobritev carinske opros-
titve ali olaj{ave zaradi namena kon~ne uporabe tega blaga,
~e ni ugotovljeno, da te napake niso imele pomembnega
vpliva na pravilno izvajanje za~asne hrambe ali carinskega
postopka.

(2) V primerih iz prej{njega odstavka carinski dolg
nastane v trenutku, ko bi morala biti izpolnjena obveznost,
zaradi neizpolnitve katere nastane carinski dolg ali v tre-
nutku, ko je za blago, spro{~eno v dolo~en carinski postopek
ugotovljeno, da ni izpolnjen predpisan pogoj za sprostitev v
ta postopek ali za odobritev carinske oprostitve ali olaj{ave
zaradi namena njegove kon~ne uporabe.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega ~lena je carinski
dol‘nik oseba, ki bi glede na okoli{~ine posameznega pri-
mera morala izpolniti predpisane obveznosti, ki izhajajo iz
za~asne hrambe carinskega blaga, zavezanega pla~ilu carine
ali iz carinskega postopka, ki je bil odobren za to blago
oziroma oseba, ki bi morala izpolniti pogoje za sprostitev
blaga v dolo~en carinski postopek.

147. ~len
(carinski dolg zaradi nepravilne rabe ali uporabe blaga v

prosti carinski coni)
(1) Carinski dolg pri uvozu nastane z uporabo ali rabo

blaga, zavezanega pla~ilu carine v prosti carinski coni v
nasprotju s predpisanimi pogoji. Blago, ki izgine in njegove-
ga izginotja ni mogo~e zadovoljivo pojasniti carinskim orga-
nom, se {teje kot da je bilo porabljeno oziroma uporabljeno v
prosti carinski coni v nasprotju s predpisanimi pogoji.

(2) Carinski dolg iz prej{njega odstavka nastane v tre-
nutku, ko je blago porabljeno oziroma prvi~ rabljeno v nas-
protju s predpisanimi pogoji.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega ~lena je carinski
dol‘nik:

– oseba, ki je porabila ali rabila blago in
– osebe, ki so sodelovale pri porabi oziroma uporabi

blaga, ~e so se zavedale ali bi se morale zavedati, da je blago
rabljeno ali uporabljeno v nasprotju s predpisanimi pogoji.

(4) V primeru, da je carinski dolg nastal v zvezi z bla-
gom, ki je izginilo in ni mogo~e ugotoviti carinskega dol‘nika
v skladu s prej{njim odstavkom, je carinski dol‘nik oseba, ki
je znana carinskim organom kot zadnji imetnik blaga.
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148. ~len
(kdaj carinski dolg ne nastane)

(1) Ne glede na 144. ~len in to~ko (a) prvega odstavka
146. ~lena tega zakona se {teje, da carinski dolg za dolo~eno
blago ni nastal, ~e oseba doka‘e, da obveznosti, ki izvirajo iz:

(a) dolo~b 28. in 32. ~lena ter drugo alineo prvega
odstavka 139. ~lena tega zakona;

(b) za~asne hrambe tega blaga ali
(c) uporabe carinskega postopka, ki je bil uveden za to

blago niso bile izpolnjene zaradi popolnega uni~enja ali
nepovratne izgube tega blaga; le-to pa je bilo posledica
narave blaga, nepredvidljivih okoli{~in, vi{je sile ali posle-
dica dovoljenja carinskih organov.

(2) Za potrebe prej{njega odstavka se {teje, da je blago
nepovratno izgubljeno tudi, ~e je neuporabno za katero koli
osebo.

(3) [teje se, da carinski dolg pri uvozu ni nastal tudi v
zvezi z blagom, spro{~enim v prost promet s carinsko opros-
titvijo zaradi namena kon~ne uporabe tega blaga, ~e je bilo
to blago z dovoljenjem carinskih organov izvo‘eno ali po-
novno izvo‘eno.

(4) ^e se v skladu s prvim odstavkom tega ~lena {teje,
da carinski dolg ni nastal v zvezi z blagom, ki je bilo spro-
{~eno v prost promet s carinsko oprostitvijo zaradi namena
kon~ne uporabe blaga, se ostanki oziroma odpadki, ki preos-
tanejo po uni~enju blaga {tejejo za carinsko blago.

(5) ^e je v skladu s 145. in 146. ~lenom tega zakona
carinski dolg nastal v zvezi z blagom, ki je bilo spro{~eno v
prost promet z zni‘ano carinsko stopnjo zaradi namena kon~-
ne uporabe tega blaga, se vrednost carine, ki je bila pla~ana
ob sprostitvi blaga od{teje od vrednosti carinskega dolga. Ta
dolo~ba se primerno uporablja tudi v primeru, ~e carinski
dolg nastane v zvezi z ostanki ali odpadki, ki preostanejo po
uni~enju tak{nega blaga.

149. ~len
(obveznost pla~ila izvoznih dajatev)

(1) Obveznost pla~ila izvoznih dajatev se dolo~a v skla-
du s predpisom, ki ureja pla~evanje izvoznih dajatev.

(2) ^e predpis iz prej{njega odstavka nima dolo~b o
nastanku obveznosti pla~ila izvoznih dajatev in na~ina pla~ila
teh dajatev, obveznost pla~ila izvoznih dajatev nastane, ko je
sprejeta carinska deklaracija za:

(a) izvoz blaga;
(b) carinsko skladi{~enje izvozno ocarinjenega blaga;
(c) izvoz doma~ega blaga, ki je z namenom, da bo

izvo‘eno vne{eno v prosto carinsko cono v skladu s to~ko
(c) drugega odstavka 133. ~lena;

(d) za~asen izvoz blaga na predelavo.
(3) Obveznost pla~ila izvoznih dajatev nastane tudi:
(a) z iznosom blaga, ki je zavezano pla~ilu izvoznih

dajatev iz carinskega obmo~ja, ne da bi bila zanj vlo‘ena
carinska deklaracija;

(b) z neizpolnitvijo pogojev, ki bi morali biti izpolnje-
ni, da bi blago lahko bilo izne{eno iz carinskega obmo~ja ter
bilo pri tem v celoti ali delno opro{~eno pla~ila izvoznih
dajatev.

(4) Dol‘nik za pla~ilo izvoznih dajatev iz drugega od-
stavka in to~ke (b) tretjega odstavka tega ~lena je carinski
deklarant, v primeru, da je deklarant vlo‘il deklaracijo v
imenu druge osebe, je dol‘nik za pla~ilo izvoznih dajatev
tudi oseba, v imenu katere je bila deklaracija vlo‘ena.

(5) Dol‘nik za pla~ilo izvoznih dajatev iz to~ke (a)
tretjega odstavka tega ~lena je oseba, ki je iznesla blago in
oseba, ki je sodelovala pri tak{nem iznosu, pri tem pa se je
zavedala ali bi se morala zavedati, da carinska deklaracija ni
bila vlo‘ena, ~eprav bi morala biti.

150. ~len
(solidarna odgovornost ve~ dol‘nikov)

^e je ve~ oseb odgovorno za pla~ilo carinskega dolga,
so za pla~ilo odgovorne solidarno.

151. ~len
(pravila, ki se upo{tevajo pri dolo~itvi carinskega dolga)

(1) ^e ni s tem zakonom druga~e dolo~eno, se vi{ina
carinskega dolga dolo~i na temelju pravil, ki so v veljavi na
dan nastanka carinskega dolga.

(2) ^e ni mogo~e natan~no dolo~iti, kdaj je nastal ca-
rinski dolg, carinski organ pri dolo~itvi vi{ine carinskega
dolga upo{teva predpise, ki so veljali na dan ugotovitve
nastanka carinskega dolga.

152. ~len
(zavarovanje pla~ila carinskega dolga)

(1) Carinski organ lahko zahteva zavarovanje pla~ila
carinskega dolga v vseh primerih, ko to predvideva ta zakon.
Carinski organ lahko zahteva zavarovanje pla~ila carinskega
dolga tudi v drugih primerih, ~e menijo, da je carinski dolg
nastal ali bi lahko nastal in ni gotovo, da bo dol‘nik ob-
veznost tudi izpolnil v predpisanem roku.

(2) Predlo‘itev ustreznega zavarovanja se lahko za-
hteva v trenutku, ko so izpolnjeni pogoji za zavarovanje
pla~ila carinskega dolga, predpisani s tem zakonom ali v
trenutku, ko carinski organ ugotovi, da izpolnitev ‘e nastale-
ga ali mogo~ega carinskega dolga ni gotova.

(3) ^e carinski organ v skladu s tem zakonom zahteva
zavarovanje pla~ila carinskega dolga, mora le-to preskrbeti
carinski dol‘nik oziroma oseba, ki bi lahko v zvezi z dolo-
~enim blagom postala carinski dol‘nik.

(4) Vlada predpi{e postopek zavarovanja in vrste in-
strumentov zavarovanja pla~ila carine.

153. ~len
(obra~un in pla~ilo carinskega dolga)

(1) Vi{ino carinskega dolga obra~una carinski organ
kakor hitro pridobi za to potrebne podatke.

(2) Obra~un se vro~i dol‘niku. Dol‘nik mora poravnati
obra~unan carinski dolg v roku 30 dni od prejema obra~una,
sicer te~ejo zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

(3) Pla~ilo carinskega dolga se opravi v doma~i valuti z
uporabo veljavnih pla~ilnih sredstev.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega ~lena lahko vlada,
v primerih, ko je v skladu s predpisom iz 59. ~lena tega
zakona dovoljen kateri od poenostavljenih postopkov, dolo~i
dalj{i rok za pla~ilo carinskega dolga. Ta rok ne sme biti
dalj{i od trideset dni.

154. ~len
(naknadni obra~un carinskega dolga)

(1) ^e carinski organ izve oziroma ugotovi, da:
(a) je zaradi nezakonitega ravnanja s carinskim blagom

nastal carinski dolg ali
(b) ‘e nastal carinski dolg ni bil obra~unan ali
(c) je obra~unani znesek carinskega dolga ni‘ji, kot je

to dolo~eno s tem zakonom, izda po uradni dol‘nosti ali na
zahtevo dol‘nika, najpozneje v roku deset dni po ugotovitvi
nastanka obveznosti odlo~bo, s katero nalo‘ijo dol‘niku, da
poravna nastalo obveznost.

(2) Za izpolnitev obveznosti iz prej{njega odstavka se
primerno uporabljajo dolo~be drugega in tretjega odstavka
153. ~lena tega zakona. Prito‘ba ne zadr‘i izvr{itve.

(3) ̂ e je blago iz prvega odstavka {e carinsko blago, se
lahko le-to sprosti v prost promet {ele, ko je obveznost iz
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prvega odstavka tega ~lena poravnana oziroma zanjo pred-
lo‘en ustrezen instrument zavarovanja v skladu s 152. ~lenom
tega zakona.

(4) Naknadni obra~un carinskega dolga v skladu s to~ko
(a) prvega odstavka tega ~lena se lahko opravi v petih letih
po nastanku carinskega dolga. Naknaden obra~un carinskega
dolga v skladu s to~kama (b) in (c) prvega odstavka tega
~lena pa je mogo~ v enem letu po nastanku carinskega dolga.

(5) Vlada dolo~i vi{ino obveznosti, za katero se ne
opravi naknaden obra~un.

155. ~len
(prisilna izterjava)

(1) ̂ e dol‘nik ne pla~a obra~unanega carinskega dolga
v predpisanem roku, carinski organ izterja ta dolg prisilno v
skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Izvr{ilni naslov pri izvr{bi oziroma prisilni izterjavi
je:

(a) izvr{ljiva odlo~ba carinarnice;
(b) carinska deklaracija, po kateri je bilo blago ocarin-

jeno, ~e deklarant ni v predpisanem roku vlo‘il prito‘be;
(c) obra~un carinskih in drugih dav{~in v potni{kem

prometu, na katerem je klavzula o izvr{ljivosti.
(3) Od izteka roka za pla~ilo dalje te~ejo zamudne

obresti v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Vlada dolo~i znesek carine ter obresti, za katere se

ne opravi prisilna izterjava.

156. ~len
(ugasnitev obveznosti pla~ila carinskega dolga)

Obveznost pla~ila carinskega dolga ugasne:
1. s pla~ilom carinskega dolga;
2. z odpustitvijo pla~ila carinskega dolga;
3. z umikom carinske deklaracije, na osnovi katere je

nastal carinski dolg, v skladu z 51. ~lenom tega zakona;
4. ~e je blago pred prepustitvijo deklarantu, odvzeto ali

zaplenjeno, uni~eno na zahtevo carinskih organov, uni~eno
ali prepu{~eno carinskim organom v skladu s 141. ~lenom
tega zakona ali uni~eno oziroma nepovratno izgubljeno zara-
di narave blaga, nepredvidljivih okoli{~in ali vi{je sile;

5. ~e je bilo blago, v zvezi s katerim je carinski dolg
nastal, odvzeto zaradi nezakonitega vnosa na carinsko ob-
mo~je;

6. z zastaranjem pravice do izterjave carinskega dolga.

157. ~len
(zastaranje pravice do izterjave carinskega dolga)
(1) Pravica do izterjave carinskega dolga zastara v petih

letih od dneva, ko je carinski dolg nastal.
(2) Zastaralni rok iz prej{njega odstavka pretrga vsako

uradno dejanje pristojnega organa za izterjavo carinskega
dolga.

(3) Pravica do izterjave je v vsakem primeru zastarana,
ko prete~e deset let od dneva, ko je nastal carinski dolg.

2.  p o g l a v j e

Oprostitev pla~ila carine in povra~ilo preve~ pla~ane
carine

158. ~len
(povra~ilo ali odpustitev carinskega dolga)

(1) Povra~ilo ali odpustitev carinskega dolga je lahko
popolno ali delno.

(2) Pla~ana carina se povrne v tisti vi{ini, za katero
carinski organ ugotovi, da znesek pla~ane carine ni bil dolgo-
van v skladu z zakonom oziroma, da je bil znesek naknadno

obra~unan v nasprotju s 154. ~lenom tega zakona. Obresti za
pla~ano carino se pla~ajo le, ~e je do zahtevka za povra~ilo
pla~ane carine pri{lo zaradi napake carinskega organa.

(3) Pla~ilo carine se odpusti v tisti vi{ini, za katero
carinski organ ugotovi, da carinski dolg ni bil dolgovan v
skladu z zakonom oziroma, da je bil znesek pla~an na podla-
gi naknadnega obra~una v nasprotju s 154. ~lenom tega
zakona.

(4) Povra~ila oziroma odpustitev pla~ila carine ni do-
voljeno zahtevati, ~e je do napake pri obra~unu pri{lo zaradi
namernega goljufivega dejanja dol‘nika.

(5) Dolg se odpusti oziroma pla~ana carina vrne na
pro{njo upravi~enca pristojnemu carinskemu organu v roku
enega leta od po{iljatve obra~una carinskemu zavezancu.
Rok se lahko podalj{a, ~e upravi~enec priskrbi dokaz, ki mu
je prepre~eval vlo‘itev pro{nje v okviru omenjenega roka in
je rezultat nepredvidljivih okoli{~in ali vi{je sile. Carinski
organ mora o vlo‘enem zahtevku odlo~iti v 30 dneh od
vlo‘itve popolnega zahtevka.

(6) ^e carinski organi v roku enega leta sami odkrijejo
napako v obra~unu carine, opravijo povra~ilo oziroma od-
pustijo dolg po uradni dol‘nosti.

(7) Pla~ana carina se vrne tudi, ~e je bila deklaracija,
na podlagi katere je bil carinski dolg pla~an, umaknjena.
Povra~ilo mora zahtevati upravi~enec s pro{njo, ki jo vlo‘i v
rokih predvidenih za umik deklaracije.

(8) Pla~ana carina se lahko povrne ali dolg odpusti v
tisti vi{ini, ki je bila pla~ana oziroma obra~unana tudi ~e
blago, spro{~eno v dolo~en carinski postopek, uvoznik za-
vrne, ker je bilo v ~asu sprejema deklaracije blago po{ko-
dovano ali ni ustrezalo dolo~bam pogodbe, na podlagi katere
je bilo blago uvo‘eno. Kot po{kodovano se {teje tudi blago,
ki je bilo po{kodovano pred prepustitvijo blaga deklarantu.
Povra~ilo pla~ane carine oziroma odpustitev dolga v primeru,
opisanem v tem odstavku, se lahko dovoli le, ~e so izpolnje-
ni naslednji pogoji:

1. blago se ni uporabljalo oziroma rabilo, razen kolikor
je bilo potrebno, da bi se ugotovila njihova po{kodovanost
oziroma neskladnost s pogodbenimi dolo~bami;

2. blago se izvozi iz carinskega obmo~ja. Na pro{njo
zadevne osebe lahko carinski organ dovoli tudi, da se blago
uni~i ali vnese, zaradi naknadnega izvoza, v prosto carinsko
cono ali carinsko skladi{~e. V tem primeru se blago v postop-
ku za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga,
{teje za carinsko blago.

(9) Povra~ilo ali odpustitev dolga v skladu s prej{njim
odstavkom se ne more odobriti za blago, ki je bilo pred
uvozom predmet za~asnega uvoza zaradi preizku{anja, razen
~e se ugotovi, da po{kodb ali neskladnosti s pogodbenimi
dolo~bami v normalnih pogojih ni bilo mogo~e ugotoviti v
~asu trajanja preizku{anja.

(10) Zahtevek za odpustitev pla~ila carine ali povra~ilo
pla~ane carine v skladu z osmim odstavkom tega ~lena se
lahko vlo‘i v enem letu od dneva, ko je bil obra~un poslan
dol‘niku.

(11) ^e je bila odpustitev pla~ila carine ali povra~ilo
odobrena pomotoma, se lahko obveznost pla~ila carine po-
novno vzpostavi pod predpisanimi pogoji.

(12) Vlada dolo~i vrednosti pla~ane carine, za katere se
ne izvede postopek za povrnitev pla~ane carine.

159. ~len
(oprostitve pla~ila carine)

(1) Pla~ila carine so opro{~eni:
1. {efi tujih dr‘av in odposlanci {efov tujih dr‘av v

posebni misiji ter ~lani njihovega spremstva - za predmete,
namenjen za njihove slu‘bene potrebe in osebno rabo;
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2. mednarodne in meddr‘avne organizacije s sede‘em v
Sloveniji oziroma predstavni{tvom v Sloveniji oziroma v
~asu opravljanja svoje dejavnosti v Sloveniji - za predmete,
namenjene za njihove slu‘bene potrebe;

3. diplomatska in konzularna predstavni{tva tujih dr‘av
v Sloveniji - za predmete, namenjene za njihove slu‘bene
potrebe;

4. {efi tujih diplomatskih predstavni{tev v Sloveniji in
njihovi o‘ji dru‘inski ~lani - za predmete, namenjene za
njihovo osebno rabo.

(2) Predmetov, ki so opro{~eni pla~ila carine v skladu s
prvim odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo
drugemu, preden niso prijavljeni carinskemu organu in pre-
den ni opravljen carinski postopek.

(3) Predmetov, ki so opro{~eni pla~ila carine v skladu z
2. in 3. to~ko prvega odstavka, tri leta od dneva uvoza ni
dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen ~e je
pla~ana carina.

160. ~len
(oprostitev pla~ila carine)

(1) V mejah vzajemnosti so pla~ila carine opro{~eni:
1. diplomatsko osebje tujih diplomatskih predstavni{tev

v Sloveniji z njihovimi o‘jimi dru‘inskimi ~lani - za pred-
mete, namenjene za njihovo osebno rabo;

2. konzularno osebje tujih konzularnih predstavni{tev v
Sloveniji z njihovimi o‘jimi dru‘inskimi ~lani - za predmete,
namenjene za njihovo osebno rabo;

3. osebje tujih diplomatskih in konzularnih predstav-
ni{tev v Sloveniji - za gospodinjske predmete, ki jih uvozijo
v 12 mesecih do prihoda v slu‘bo v Slovenijo.

(2) Ugodnosti iz prej{njega odstavka ne morejo upora-
biti dr‘avljani Republike Slovenije in tuji dr‘avljani, ki ima-
jo dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji.

(3) Predmetov, ki so opro{~eni pla~ila carine v skladu s
prvim odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo
drugemu, preden niso prijavljeni carinskemu organu in pre-
den ni opravljen carinski postopek.

(4) Predmetov, ki so opro{~eni pla~ila carine v skladu z
2. in 3. to~ko prvega odstavka tega ~lena, tri leta od dneva
uvoza ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu,
razen ~e je pla~ana carina.

161. ~len
(oprostitev pla~ila carine)

Pla~ila carine so opro{~eni:
1. doma~i in tuji potniki, ki prihajajo iz tujine - za

predmete, namenjene za njihove osebne potrebe med po-
tovanjem (osebna prtljaga), ne glede na to, ali jih nosijo s
seboj, ali pa so jih dali na prevoz prevozniku;

2. doma~i potniki - za predmete osebne prtljage in poleg
teh za predmete, ki jih prina{ajo iz tujine, ~e ti predmeti niso
namenjeni za nadaljnjo prodajo. Za doma~e potnike se ne
{tejejo posadka in vozno osebje prevoznih sredstev;

3. dr‘avljani Republike Slovenije, ki so bili na ka-
kr{nemkoli delu v tujini in tuji dr‘avljani, ki dobijo do-
voljenje za stalno bivanje ali pribe‘ali{~e v Republiki Slo-
veniji - za predmete za svoje gospodinjstvo, ~e jih pripeljejo
iz tujine oziroma dobijo iz tujine v enem letu od dneva
vrnitve z dela v tujini, ~e so izpolnjeni {e naslednji pogoji:

– predmete, ki jih pripeljejo, razen v upravi~enih primer-
ih, so uporabljali oziroma so bili v njihovi lasti najmanj {est
mesecev pred preselitvijo;

– v tujini so bili neprekinjeno najmanj 12 mesecev;
4. dr‘avljani Republike Slovenije, ki so na kakr{nem

koli delu v tujini - za predmete, ki jih prinesejo s seboj in niso
namenjeni nadaljnji prodaji; enkrat letno (darila dru‘ini ipd.);

5. dr‘avljani Republike Slovenije in tuji dr‘avljani - za
predmete, ki jih prilo‘nostno prejmejo iz tujine v po{iljkah;

6. dr‘avljani Republike Slovenije in tuji dr‘avljani, ki
stalno ‘ivijo v Sloveniji - za predmete, ki jih podedujejo v
tujini;

7. dr‘avljani Republike Slovenije in tuji dr‘avljani - za
zdravila za osebno uporabo, ki jih prinesejo s seboj ali prej-
mejo iz tujine v po{iljkah;

8. invalidi - za specifi~no opremo in tehni~ne pripo-
mo~ke, ki jih neposredno uporabljajo za ‘ivljenje in delo, ter
za nadomestne dele za uporabo te opreme in pripomo~kov,
~e jih prinesejo ali dobijo iz tujine za osebno rabo;

9. znanstveniki, knji‘evniki, umetniki - za lastna dela,
ki jih prina{ajo iz tujine;

10. vozniki motornih vozil in motornih koles - za gorivo
in mazivo v rezervoarjih, ki so tovarni{ko vdelani v motorna
vozila in motorna kolesa;

11. dr‘avljani Republike Slovenije, ki ‘ivijo v obmej-
nem obmo~ju - za rastlinske in ‘ivinorejske predmete, prido-
bljene na svojih posestvih v obmejnem obmo~ju sosednje
dr‘ave ter za nara{~aj in druge proizvode, pridobljene od
‘ivine, ki jo imajo na teh posestvih zaradi poljskih del, pa{e
ali prezimovanja;

12. dr‘avljani Republike Slovenije - {tudenti in dijaki,
ki se {olajo v tujini ter tuji dijaki in {tudenti, ki se {olajo v
Sloveniji - za u~ne pripomo~ke, ki jih za lastne potrebe
prinesejo s seboj iz tujine;

13. dobitniki odlikovanj ipd. - za medalje, spomenice,
{portne in druge trofeje oziroma predmete, ki jih dobijo v
tujini na tekmovanjih, razstavah in prireditvah mednarod-
nega pomena;

14. blago, ki se uva‘a preko dobrodelnih ali ~love-
koljubnih organizacij, namenjeno pa je za brezpla~no razdel-
itev med ‘rtve naravnih in drugih nesre~ in vojn ali ostane
last teh organizacij, dano pa je na razpolago prej omenjenim
‘rtvam;

15. materiali za postavitev, vzdr‘evanje ali okrasitev
spominskih obele‘ij, grobov ali pokopali{~ vojnih ‘rtev;
krste, ‘are in pogrebni artikli.

162. ~len
(oprostitve pla~ila carine)

Pla~ila carine so opro{~eni:
1. blago, ki ga tuji po{iljatelj po{lje brezpla~no kot dotac-

ijo ali darilo subjektu s sede‘em v Republiki Sloveniji in je to
blago namenjeno opravljanju nepridobitne dejavnosti;

2. dobrodelne in ~lovekoljubne organizacije - za blago,
ki ga uva‘ajo iz tujine in je namenjeno za izpolnjevanje
njihovih ~lovekoljubnih nalog;

3. gasilske organizacije in druge re{evalne slu‘be - za
tehni~no gasilsko opremo, ki jo uporabljajo gasilci, gasilska
in druga re{evalna vozila, za{~itno in re{evalno opremo,
rezervne dele za uvo‘eno opremo in vozila, ki se v dr‘avi
dodatno opremljajo za gasilsko ali drugo re{evalno posre-
dovanje in je tak uvoz namenjen izklju~no za opravljanje
gasilske in re{evalne dejavnosti;

4. muzeji in umetni{ke galerije ter Narodna in univer-
zitetna knji‘nica - za zbirke in umetni{ke predmete, ki so
namenjene njim, javne knji‘nice za knji‘ni~no gradivo in
arhivi - za reproducirano arhivsko gradivo;

5. oprema, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje
dejavnosti, pa le to preseli v Slovenijo, ~e so izpolnjeni
naslednji pogoji:

– imetnik mora biti lastnik opreme 12 mesecev pred
preselitvijo dejavnosti;

– oprema bo slu‘ila istemu namenu kot v tujini; njena
narava in velikost ustrezata dejavnosti konkretnega imetnika.
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Oprostitev iz te to~ke velja tudi za ‘ivo ‘ivino, ~e se
imetnik ukvarja s kmetijsko dejavnostjo kot edino dejavnostjo.

Oprostitev iz te to~ke se ne more uveljaviti, ~e se s
preselitvijo ne vzpostavi neke nove dejavnosti ampak se na
carinskem obmo~ju oprema absorbira v ‘e ustanovljenem
podjetju, organizaciji ipd. Prav tako oprostitve ni mogo~e
uveljaviti za transportna sredstva, zaloge, namenjene za po-
rabo ali ‘ivalsko krmo, gorivo ali zaloge surovin, proizvo-
dov ali polproizvodov, ‘ivo ‘ivino, katere imetniki so trgov-
ci in drugo blago, ki ga dolo~i vlada.

6. invalidi I. in II. kategorije, ki so se usposobili za
poklic – za opremo, s katero opravljajo svojo dejavnost, ~e
se ta oprema ne izdeluje v Sloveniji;

7. znanstveni instrumenti in oprema, ki se ne izdeluje v
Sloveniji in jih dolo~i vlada;

8. predmeti, ki so neposredno namenjeni opravljanju
kulturne dejavnosti in se ne izdelujejo v Republiki Sloveniji,
~e je upravi~enec registriran za opravljanje nepridobitne kul-
turne dejavnosti;

9. farmacevtski proizvodi za zdravstveno oziroma vet-
erinarsko uporabo, ki se uporabljajo pri mednarodnih {port-
nih manifestacijah, organiziranih na carinskem obmo~ju;

10. invalidske organizacije - za specifi~no opremo, pri-
prave in instrumente (tehni~ne pripomo~ke) ter za nado-
mestne dele in potro{ni material za to opremo, priprave in
instrumente;

11. invalidska podjetja in zavodi za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov - za opremo in tehni~ne pripomo~ke,
ki jih uporabljajo pri svoji dejavnosti usposabljanja in za-
poslovanja invalidov ter pripadajo~e rezervne dele, ~e se ta
oprema in tehni~ni pripomo~ki ne izdelujejo v Sloveniji.

163. ~len
(oprostitve pla~ila carine)

Pla~ila carine so opro{~eni:
1. vzorci blaga neznatne vrednosti;
2. tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za upo-

rabo in bro{ure in reklamni material;
3. proizvodi, namenjeni uporabi na sejmu, razstavi ali

podobnem dogodku;
4. proizvodi, uvo‘eni zaradi preizku{anja, preiskovan-

ja, analiziranja ali testiranja, ki se v celoti porabijo pri pre-
izku{anju, raziskovanju, analiziranju ali testiranju ali pri tem
v celoti uni~ijo, tako da nimajo ve~ uporabne vrednosti;

5. turisti~na informativna dokumentacija, ~e je name-
njena za brezpla~no razdelitev in katere glavni namen je
predstaviti tujo turisti~no ponudbo; tuji hotelski listi in letopi-
si, ki jih izdajajo uradne tuje turisti~ne agencije, ~e so name-
njeni za brezpla~no razdelitev; reklamni turisti~ni material,
namenjen poobla{~enim zastopnikom ali korespondentom
uradnih nacionalnih turisti~nih agencij, ki ni namenjen za na-
daljnjo razdelitev;

6. blagovne znamke, patenti, modeli in njihovi sprem-
ljajo~i dokumenti, kot tudi vloge za priznanje patenta ali
inovacije, ki se po{iljajo organizacijam za zavarovanje av-
torske in industrijske lastnine;

7. krma za ‘ivali med transportom; materiali potrebni
za zavarovanje blaga med transportom.

164. ~len
(oprostitve pla~ila carine)

Pla~ila carine so opro{~eni:
1. dokumenti, ki se brezpla~no po{iljajo dr‘avnim or-

ganom;
2. brezpla~ne publikacije tujih dr‘avnih organov in

uradnih mednarodnih organov in organizacij, ki jih po{iljajo
slovenskim dr‘avnim organom;

3. obrazci, ki jih dr‘avni organi potrebujejo za izvajan-
je svojih javnih pooblastil;

4. predmeti, ki slu‘ijo kot dokazi v sodnih postopkih ali
drugim dr‘avnim organom Republike Slovenije;

5. primerki podpisov in tiskane okro‘nice, ki se po{iljajo
kot del obi~ajne izmenjave informacij med javnimi slu‘bami
ali ban~nimi ustanovami;

6. uradne tiskovine, ki jih prejema Banka Slovenije;
7. dokumenti, arhivi, obrazci in drugi dokumenti, ki se

bodo uporabljali za mednarodna sre~anja, konference ali
kongrese, poro~ila tak{nih zasedanj;

8. na~rti, tehni~ne slike, modeli, opisi in drugi podobni
dokumenti, ki se uva‘ajo z namenom, da bi zadovoljili pogo-
je za sodelovanje na mednarodnem nate~aju, ki se organizira
na carinskem obmo~ju;

9. tiskani obrazci, ki se v skladu z mednarodnimi kon-
vencijami uporabljajo kot uradni dokumenti v mednarodnem
prometu vozil ali blaga;

10. fotografije, diapozitivi, ki se po{iljajo tiskovnim
agencijam ali ~asopisnim hi{am.

165. ~len
(podrobnej{i predpisi)

Vlada dolo~i natan~nej{e kriterije in na~in uveljavljan-
ja oprostitev pla~ila carine v skladu s 159. do 164. ~lenom
tega zakona. Vlada dolo~i tudi vrednost, koli~ine in vrste ali
namen uporabe predmetov, ki so lahko opro{~eni pla~ila
carine v skladu s tem zakonom.

166. ~len
(prepoved razpolaganja)

(1) Blaga, ki je bilo opro{~eno pla~ila carine na podlagi
3. do 9. in 11. do 14. to~ke 161. ~lena ter 162. do 164. ~lena
tega zakona v roku treh let od dneva uvoza, ni dovoljeno
odtujiti, dati v uporabo drugemu ali kako druga~e uporabiti
za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo opro-
{~eno pla~ila carine, preden niso pla~ane uvozne dajatve.
Teh predmetov prav tako ni mogo~e zastaviti, posoditi ali
druga~e izro~iti kot zavarovanje za druge obveznosti.

(2) V primeru, da carinski organi na zahtevo upra-
vi~enca pred potekom roka iz prej{njega odstavka dovolijo
druga~no uporabo, se vi{ina carinskega dolga izra~una na
podlagi podatkov, ki so veljali v ~asu sprejema carinske
deklaracije, na podlagi katere je bilo blago opro{~eno pla~ila
carine.

3.  p o g l a v j e

Ponovni uvoz blaga

167. ~len
(pojem, roki, pogoji)

(1) Doma~e blago, ki je bilo izvo‘eno iz Slovenije in se
v nespremenjeni obliki v roku dveh let po izvozu ponovno
uvozi na carinsko obmo~je ter je spro{~eno v prost promet,
je na zahtevo deklaranta opro{~eno pla~ila carine.

(2) ^e je bilo zadevno blago pred izvozom uvo‘eno na
carinsko obmo~je in spro{~eno v prost promet, pri ~emer pa
je bila uveljavljena popolna ali delna carinska oprostitev
zaradi namena kon~ne uporabe tega blaga, se ugodnost iz
prej{njega odstavka lahko uveljavi le, ~e je blago ponovno
uvo‘eno zaradi istega namena, zaradi katerega je bilo ob
prvem uvozu popolno ali delno opro{~eno pla~ila carine.

(3) ^e ob ponovnem uvozu blaga v skladu s prej{njim
odstavkom nastane carinski dolg, se od obra~unane vi{ine
carinskega dolga od{teje carina, ki je bila pla~ana za to blago
ob prvi sprostitvi v prost promet.
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(4) Oprostitve pla~ila carine v skladu s prvim odstavkom
tega ~lena ni mogo~e odobriti za blago, ki je bilo izvo‘eno v
okviru postopka za~asnega izvoza blaga na predelavo, razen
~e blago ostane v dr‘avi, v katero je bilo izvo‘eno. Prav tako
ni mogo~e odobriti oprostitve pla~ila carine za blago, ki je
predmet posebnih ukrepov trgovinske ali kmetijske politike.

(5) Vlada dolo~i natan~nej{e kriterije za oprostitev pla-
~ila carine v skladu s tem ~lenom.

VI. DEL

KAZENSKE DOLO^BE

168. ~len
(carinski prekr{ki)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se ka-
znuje za prekr{ek pravna oseba in posameznik, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti:

1. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti
blago iz carinskega obmo~ja mimo carinskih mejnih preho-
dov ali v ~asu, ko carinski mejni prehod ni odprt (prvi, tretji
in ~etrti odstavek 28. ~lena);

2. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti ~ez
carinski mejni prehod skrito blago (29. in 32. ~len);

3. ravna v nasprotju s prvim, drugim ali ~etrtim odstav-
kom 32. ~lena;

4. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 33.
~lena;

5. ne predlo‘i skupne prijave v skladu s 34. ~lenom;
6. za~asno hrani blago v nasprotju z zakonom (prvi in

drugi odstavek 38. ~lena);
7. uporablja za~asno hranjeno blago v nasprotju z za-

konom (39. ~len);
8. v uvozni carinski deklaraciji nepravilno navede ko-

li~ino, vrsto, kakovost, vrednost ali poreklo blaga ali ne
navede vsega blaga, ~e bi to povzro~ilo pla~ilo uvoznih
dajatev v manj{em znesku (48. ~len);

9. carinskim organom v zvezi z izvedbo carinskih po-
stopkov predlo‘i dokumente, v katerih je navedena druga~na
kakovost, vrsta, koli~ina, vrednost ali poreklo blaga ali v
katerih so napa~no navedeni drugi podatki, ~e bi to povzro~ilo
izogib pla~ilu uvoznih dajatev ali pla~ilo le-teh v manj{em
znesku (8. ~len, 48. ~len, 108. ~len, 158. do 164. ~len);

10. carinskim organom v zvezi z izvoznim carinskim
postopkom predlo‘i dokumente, v katerih je navedena dru-
ga~na kakovost, vrsta, koli~ina, vrednost ali poreklo blaga,
~e bi to povzro~ilo, da se pri izvozu blaga izogne pravilnemu
izkazovanju navedenih podatkov v carinski deklaraciji (8.
~len, 48. ~len in 120. ~len);

11. ravna v nasprotju s petim odstavkom 56. ~lena;
12. v nasprotju z drugim odstavkom 63. ~lena ravna,

kot da je bilo blago spro{~eno v prost promet, ~eprav niso
bile izvedene formalnosti za sprostitev blaga v prost promet
in niso bile pla~ane uvozne dajatve ter izpolnjeni drugi ukrepi
trgovinske politike;

13. ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izdanim
dovoljenjem za carinski postopek z ekonomskim u~inkom
(tretji odstavek 69. ~len);

14. ne izpolnjuje oziroma ne zagotovi izpolnjevanje
obveznosti v skladu z zakonom in dovoljenjem za odprtje
carinskega skladi{~a (prvi odstavek 78. ~lena);

15. ne izpolnjuje obveznosti depozitarja blaga v carin-
skem skladi{~u (79. ~len);

16. v carinskem skladi{~u opravlja dejavnosti iz 80.
~lena v nasprotju ali brez dovoljenja carinskih organov (80.
~len);

17. ne vodi proste carinske prodajalne v skladu z izda-
nim dovoljenjem (87. ~len);

18. kot imetnik specializiranega skladi{~a posluje v
nasprotju ali brez dovoljenja carinskega organa (88. ~len);

19. rabi blago, ki ga kupi v specializiranih skladi{~ih v
nasprotju z namenom in pogoji, pod katerimi jim je bilo
blago prodano (drugi odstavek 88. ~lena);

20. ne pelje blaga po poti, ki jo dolo~i carinski organ
(drugi odstavek 123. ~lena);

21. ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom
125. ~lena;

22. ne omogo~i carinskemu ali drugemu organu nadzor
nad poslovanjem proste carinske cone (~etrti odstavek 134.
~lena);

23. opravlja dejavnost v prosti carinski coni v nasprotju
s prvim od tretjim odstavkom 137. ~lena;

24. kljub prepovedi carinskega organa opravlja katero
od dejavnosti v prosti carinski coni (peti in {esti odstavek
137. ~lena);

25. hrani doma~e blago v prosti carinski coni brez so-
glasja carinskega organa (prvi in drugi odstavek 138. ~lena);

26. v nasprotju z drugim odstavkom 139. ~lena prenese
blago iz proste carinske cone na preostalo carinsko obmo~je;

27. z neresni~nim prikazovanjem dejstev izposluje ali
poskusi izposlovati v carinskem postopku oprostitev pla~ila
uvoznih dajatev ali pla~ilo manj{ega zneska uvoznih dajatev
ali kak{no drugo olaj{avo (8. ~len, 48. ~len, 69. ~len, 70.
~len, 77. ~len, 99. ~len, 108. ~len, 115. ~len, 116. ~len ter
158. do 164. ~len, 167. ~len).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se za
prekr{ek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori dejanje iz prvega odstavka tega ~lena.

169. ~len
(carinski prekr{ki)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se ka-
znuje za prekr{ek pravna oseba oziroma posameznik, ki v
zvezi z opravljanjem dejavnosti:

1. ne predlo‘i dokumentov ali ne da pojasnil, ki so
potrebni carinskim organom oziroma ne zagotovi druge po-
trebne pomo~i za izvedbo carinskih postopkov (8. ~len);

2. ne hrani dokumentov v skladu s tem zakonom (9.
~len);

3. ne vlo‘i carinske deklaracije za za~etek carinsko do-
voljene rabe ali uporabe blaga v predpisanih rokih (37. ~len);

4. ovira preverjanje to~nosti in pravilnosti sprejete dek-
laracije (52. do 54. ~len);

5. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje
pred po{kodbo oziroma uni~enjem (drugi odstavek 55. ~lena);

6. ne vodi predpisane evidence v skladu z drugim od-
stavkom 59. ~lena;

7. ne predlo‘i dopolnilne carinske deklaracije v skladu
s tretjim odstavkom 59. ~lena;

8. ne obve{~a carinskega organa o dejstvih, ki nastopijo
po izdaji dovoljenja in so pomembni za vsebino oziroma
veljavnost dovoljenja (prvi odstavek 70. ~lena);

9. ne kon~a carinskega postopka z ekonomskim u~in-
kom v skladu z zakonom (peti odstavek 71. ~lena);

10. ne vodi evidence o blagu, ki se nahaja v carinskem
skladi{~u v skladu z 81. ~lenom;

11. ne izvozi oziroma ponovno ne izvozi v okviru po-
stopka uvoza zaradi izvoza pridobljenih proizvodov v dolo-
~enem roku ali zanje zahteva drug carinski postopek (prvi
odstavek 93. ~lena);

12. ne uvozi blaga v skladu z dovoljenjem za uporabo
enakovrednega blaga v predpisanem roku (tretji odstavek
93. ~lena);
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13. ne vodi evidence normativov porabe uvo‘enega
oziroma za~asno uvo‘enega blaga oziroma ne vodi te evi-
dence v skladu z zakonom ali ne predlo‘i carinskemu organu
na njegovo zahtevo podatkov o normativih ali onemogo~i
oziroma ovira preverjanje to~nosti teh podatkov (94. ~len);

14. ne spo{tuje predpisanih rokov in na~ina vodenja
evidenc v skladu s postopkom predelave pod carinskim nad-
zorom (102. ~len);

15. ne izvozi za~asno uvo‘enega blaga v dolo~enem
roku ali zahteva izvedbo drugega carinskega postopka (107.
~len);

16. ne uporablja za~asno uvo‘enega blaga v skladu z
namenom, za katerega je bila odobrena popolna ali delna
oprostitev pla~ila carine v skladu z zakonom (105. in 108.
~len);

17. uporablja blago, za~asno izvo‘eno na oplemeniten-
je v nasprotju z zakonom (prvi in tretji odstavek 111. ~lena);

18. kot uporabnik proste cone ne ravna v skladu z
drugim odstavkom 131. ~lena;

19. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom
133. ~lena;

20. ne predlo‘i carinskemu organu kopij transportnih
dokumentov ali mu ne omogo~i dostopa do blaga in doku-
mentacije o blagu (drugi in tretji odstavek 136. ~lena);

21. ne vodi predpisane evidence v skladu s 136. ~lenom;
22. ne evidentira doma~ega blaga v skladu s predpisom

iz tretjega odstavka 136. ~lena (tretji odstavek 138. ~lena);
23. uni~i carinsko blago brez predhodne napovedi ca-

rinskemu organu (tretji in ~etrti odstavek 141. ~lena);
24. ne odpelje blaga, katerega uvoz je prepovedan iz

carinskega obmo~ja v roku, ki ga dolo~i carinski organ (prvi
odstavek 142. ~lena);

25. v nasprotju s 166. ~lenom odtuji blago, ga da v
uporabo drugemu ali kako druga~e uporabi blago, razen za
namene za katere je bilo blago opro{~eno pla~ila carine
oziroma blago, ki je bilo opro{~eno pla~ila carine zastavi,
posodi ali kako druga~e izro~i za zavarovanje obveznosti,
preden je pla~an carinski dolg.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za
prekr{ek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ~e
stori dejanje iz prvega odstavka tega ~lena.

170. ~len
(carinski prekr{ki za fizi~ne osebe)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se ka-
znuje za prekr{ek fizi~na oseba, ki:

1. ne predlo‘i dokumentov ali ne da pojasnil, ki so
potrebni carinskim organom oziroma ne zagotovi druge po-
trebne pomo~i za izvedbo carinskih postopkov (8. ~len);

2. carinskim organom v zvezi z izvedbo carinskih po-
stopkov predlo‘i listine, v katerih je navedena druga~na
kakovost, vrsta, koli~ina, vrednost ali poreklo blaga ali v
kateri so napa~no navedeni drugi podatki, da bi se delno ali v
celoti izognil pla~ilu uvoznih dajatev (8. ~len, 48. ~len, 108.
~len, 158. do 164. ~len);

3. vnese ali iznese ali poskusi vnesti ali iznesti blago iz
carinskega obmo~ja mimo carinskih mejnih prehodov ali v
~asu, ko carinski mejni prehod ni odprt (prvi tretji in ~etrti
odstavek 28. ~lena);

4. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti ~ez
carinski mejni prehod skrito blago (29. in 32. ~len);

5. ne predlo‘i blaga carinskemu organu v skladu z 32.
~lenom;

6. ne predlo‘i skupne prijave oziroma zahteve za odo-
britev carinsko dovoljene rabe ali uporabe v skladu s 34.
~lenom;

7. ne vlo‘i carinske deklaracije za za~etek carinsko
dovoljene rabe ali uporabe blaga v predpisanih rokih (37.
~len);

8. ovira preverjanje to~nosti in pravilnosti sprejete dek-
laracije (52. do 54. ~len);

9. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje
pred po{kodbo oziroma uni~enjem (drugi odstavek 55. ~lena);

10. v nasprotju z drugim odstavkom 63. ~lena ravna,
kot da je bilo blago spro{~eno v prost promet, ~eprav niso
bile izvedene formalnosti za sprostitev blaga v prost promet
in niso bile pla~ane uvozne dajatve;

11. rabi blago, ki ga kupi v specializiranih skladi{~ih v
nasprotju z namenom in pogoji, pod katerimi jim je bilo
blago prodano (drugi odstavek 88. ~lena);

12. ne uporablja za~asno uvo‘enega blaga v skladu z
namenom, za katerega je bila odobrena popolna ali delna
oprostitev pla~ila carine v skladu z zakonom (105. in 108.
~len);

13. ne odpelje blaga, katerega uvoz je prepovedan iz
carinskega obmo~ja v roku, ki ga dolo~i carinski organ (prvi
odstavek 142. ~lena);

14. v nasprotju s 166. ~lenom odtuji blago, da v upora-
bo drugemu ali kako druga~e uporabi blago, razen za namene
za katere je bilo blago opro{~eno pla~ila carine oziroma
blago, ki je bilo opro{~eno pla~ila carine zastavi, posodi ali
kako druga~e izro~i za zavarovanje obveznosti, preden je
pla~an carinski dolg;

15. z neresni~nim prikazovanjem dejstev izposluje ali
poskusi izposlovati v carinskem postopku oprostitev pla~ila
uvoznih dajatev ali pla~ilo manj{ega zneska uvoznih dajatev
ali kak{no drugo olaj{avo (69. ~len, 70. ~len, 108. ~len, 158.
do 164. ~len ter 167. ~len).

171. ~len
(odgovornost nedobrovernih posestnikov oziroma

imetnikov predmetov prekr{kov)
(1) Pravna oseba in posameznik, ki v zvezi z opravljan-

jem dejavnosti kupi, proda, razpe~a, prejme v darilo, prikri-
je, prejme v hrambo ali zaradi prevoza, hrani, uporabi ali
prejme v posest na kakr{ni koli podlagi, blago, za katero ve
ali pa bi po okoli{~inah primera morala vedeti, da je bil z
njim storjen prekr{ek iz 168. do 170. ~lena tega zakona, ~e je
storilec storil katero izmed dejanj iz 168. do 170. ~lena tega
zakona, se kaznuje z enako kaznijo, kot je predpisana za
storilca prekr{ka.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se ka-
znuje za prekr{ek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori dejanje iz prej{njega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo iz prvega odstavka tega ~lena se
kaznuje tudi fizi~na oseba, ki stori dejanje iz prvega odstav-
ka tega ~lena.

172. ~len
(izterjava denarne kazni takoj na kraju prekr{ka)

(1) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec
takoj na kraju samem kaznuje pravno osebo ali posamezni-
ka, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti stori prekr{ek iz
168., 169. ali 171. ~lena tega zakona, ~e carinska vrednost
blaga, ki je predmet prekr{ka ne presega 50.000 tolarjev.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec
takoj na kraju prekr{ka kaznuje tudi odgovorno osebo pravne
osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega ~lena.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec
takoj na kraju prekr{ka kaznuje fizi~no osebo, ki stori dejan-
je iz 170. ali 171. ~lena tega zakona, ~e carinska vrednost
blaga, ki je predmet prekr{ka ne presega 50.000 tolarjev.
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173. ~len
(obvezen odvzem predmetov prekr{kov)

(1) Blago, ki je predmet prekr{kov iz 1. do 5. to~ke, 8.
in 9. to~ke ter 23. in 26. to~ke 168. ~lena tega zakona, 24.
to~ke 169. ~lena tega zakona ter 2., 3. in 4. to~ke 170. ~lena
tega zakona ter 171. ~lena tega zakona, se vzame.

(2) Blago iz prej{njega odstavka se odvzame tudi, ~e je
po storitvi prekr{ka predelano, obdelano ali dodelano, pa
dodana vrednost ne presega 30 % carinske vrednosti blaga,
ki je predmet prekr{ka.

(3) ^e se blago ne najde, se od storilca prekr{ka izterja
njegova vrednost, ki pomeni po dolo~bah tega zakona carin-
sko vrednost in opravi postopek za izterjavo uvoznih dajatev.

(4) [teje se, da blago ni najdeno, ~e ga iz kakr{nega koli
vzroka ni mogo~e vzeti imetniku. [teje se, da blago ni najde-
no tudi, ~e je blago, ki je predmet prekr{ka po storitvi pre-
kr{ka predelano, dodelano ali obdelano tako, da dodana vred-
nost presega 30 % carinske vrednosti blaga, ki je predmet
prekr{ka.

(5) ^e je storilcev ve~, odgovarjajo za vrednost blaga
solidarno.

(6) Blago, ki je predmet carinskega prekr{ka, za katere-
ga je predpisan varnostni ukrep odvzema blaga, se, do konca
postopka zaradi prekr{ka, lahko postavi pod carinsko nad-
zorstvo.

174. ~len
(odvzem prevoznih ali prenosnih sredstev)

(1) Prevozna oziroma prenosna sredstva, ki so bila upo-
rabljena za prevoz oziroma prenos blaga ~ez carinsko ~rto
oziroma na carinskem obmo~ju, ki je predmet prekr{kov iz
1. do 3., 5. in 26. to~ke 168. ~lena tega zakona, 3. do 7. to~ke
170. ~lena tega zakona oziroma, ~e so bila skrita ali tajna
mesta prevoznih ali prenosnih sredstev izkori{~ena za skri-
vanje blaga, ki je predmet prekr{kov iz 1. do 3., 5. in 26.
to~ke 168. ~lena tega zakona, 3. do 7. to~ke 170. ~lena tega
zakona, se vzamejo, ~e vrednost blaga, ki je predmet pre-
kr{ka, presega tretjino vrednosti prevoznega oziroma prenos-
nega sredstva in je tisti, ki je blago prevzel za prevoz, ali
voznik vedel ali bi moral vedeti, da gre za tako blago.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega ~lena se prevozno
oziroma prenosno sredstvo vzame tudi, kadar vrednost blaga,
ki je predmet prekr{ka ne presega tretjine vrednosti prevoz-
nega oziroma prenosnega sredstva, ~e je bilo prevozno ozi-
roma prenosno sredstvo izkori{~eno za prevoz mamil, oro‘ja,
streliva ali razstreliva ali ~e je bil v prevoznem oziroma
prenosnem sredstvu po tovarni{ki izdelavi vdelan poseben
prostor za skrivanje blaga.

175. ~len
(odvzem blaga in prevoznih oziroma prenosnih sredstev, ki

niso last storilca prekr{ka)
(1) Blago, ki je predmet prekr{kov, navedenih v prvem

odstavku 173. ~lena tega zakona se vzame tudi, ~e ni last
storilca prekr{ka, ~e je lastnik blaga vedel ali bi glede na
okoli{~ine primera lahko vedel, da je blago predmet pre-
kr{kov, navedenih v prvem odstavku 173. ~lena tega zakona.

(2) Prevozno ali prenosno sredstvo, navedeno v 174.
~lenu tega zakona se, ~e so izpolnjeni pogoji iz 174. ~lena
tega zakona, vzame tudi, ~e ni last storilca prekr{ka, ~e je
njegov lastnik vedel ali bi glede na okoli{~ine primera lahko
vedel, da je prevozno ali prenosno sredstvo uporabljeno za
prevoz oziroma prenos ~ez carinsko ~rto oziroma na carin-
skem obmo~ju blaga, ki je predmet prekr{kov iz 1. do 3., 5.
in 26. to~ke 168. ~lena tega zakona, 3. do 7. to~ke 170. ~lena
tega zakona.

(3) S prvim in drugim odstavkom tega ~lena niso priza-
dete pravice drugih, da zahtevajo od storilca od{kodnino.

176. ~len
(zaseg stvari)

(1) Carinski delavci zase‘ejo predmete prekr{kov ozi-
roma prevozna in prenosna sredstva iz 173. do 175. ~lena
tega zakona, ~e uradno zvedo za prekr{ek ali storilca zalotijo
na kraju samem.

(2) Poobla{~ene uradne osebe organov za notranje za-
deve zase‘ejo predmete prekr{kov oziroma prevozna in pre-
nosna sredstva iz 173. do 175. ~lena tega zakona, ~e uradno
zvedo za prekr{ek ali storilca zalotijo na kraju samem - na
zeleni meji ali v notranjosti carinskega obmo~ja.

(3) Carinski delavci in poobla{~ene uradne osebe orga-
nov za notranje zadeve lahko zase‘ejo tudi predmete, ki niso
navedeni v prvem oziroma drugem odstavku tega ~lena, ~e
so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev prekr{ka oziro-
ma so nastali s prekr{kom, dolo~enim s tem zakonom.

177. ~len
(zastaranje)

(1) Postopek zaradi carinskega prekr{ka se ne more ve~
za~eti, ~e je preteklo ve~ kot dve leti od dneva, ko je bil
prekr{ek storjen.

(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje, ki ga stori pristoj-
ni organ za pregon storilca prekr{ka. Z vsakim pretrganjem
za~ne zastaralni rok znova te~i, vendar pa se postopek zaradi
prekr{ka v nobenem primeru ne more ve~ za~eti ali na-
daljevati po preteku {tirih let od dneva, ko je bil prekr{ek
storjen.

VII. DEL

PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

178. ~len
(veljavnost potrdil in sklepov o carinskih oprostitvah)

(1) Potrdila in sklepi, ki so jih pristojni organi izdali v
zvezi z oprostitvijo pla~ila carine v skladu s carinskim za-
konom (Uradni list SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82,
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) pred
1. julijem 1995, pravice do carinske oprostitve pa niso bile
ali niso bile v celoti izkori{~ene do 1. julija 1995, se lahko
izkoristijo tudi po navedenem datumu, vendar najpozneje do
31. decembra 1995.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek se potrdila in sklepi,
ki so jih pristojni organi izdali v zvezi z oprostitvijo pla~ila
carine v skladu s 30.b ~lenom carinskega zakona (Uradni list
SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85,
38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) do dneva uveljavitve
tega zakona, pravice do carinske oprostitve pa {e niso bile ali
niso bile v celoti izkori{~ene, izkoristijo tudi po uveljavitvi
tega zakona, vendar najpozneje do 1. julija 1995.

(3) ^e je carinski zavezanec ‘e izkoristil pravico do
oprostitve pla~ila carine, ni pa {e potekel rok prepovedi
razpolaganja, dolo~en s carinskim zakonom (Uradni list
SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85,
38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90), se carinsko nadzorstvo
nad blagom izvaja {e naprej, do poteka tega roka.

(4) Carinsko nadzorstvo se izvaja v skladu s prej{njim
odstavkom do preteka rokov, ki so dolo~eni s tretjim od-
stavkom 25. ~lena, tretjim odstavkom 26. ~lena, dvanajstim
odstavkom 27. ~lena, drugim odstavkom 29. ~lena in tretjim
odstavkom 30b. ~lena carinskega zakona (Uradni list SFRJ,
{t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86,
28/88, 40/89, 70/89 in 21/90).
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(5) Kot ukrepe carinskega nadzorstva v skladu s tem
~lenom lahko carinski organ uporabi ukrepe, dolo~ene s tem
zakonom.

179. ~len
(nadaljevanje dela carinskih skladi{~)

(1) Carinska razkladali{~a, skladi{~a, magazini, konsig-
nacijska skladi{~a, ustanovljena v skladu s carinskim za-
konom (Uradni list SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82,
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90),
poslujejo naprej kot carinska skladi{~a, ~e izpolnjujejo pogo-
je, predpisane s tem zakonom za carinska skladi{~a.

(2) Drugi prostori, kjer se je v skladu s carinskim za-
konom hranilo carinsko blago, poslujejo naprej kot carinska
skladi{~a, ~e izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem zakonom.

(3) Do 31. decembra 1995 imetnikom skladi{~ iz prve-
ga in drugega odstavka tega ~lena izda carinski organ do-
voljenja za poslovanje carinskih skladi{~ (razen v primerih,
ko carinska skladi{~a vodijo sami) v skladu s tem zakonom.

(4) V roku iz prej{njega odstavka morajo carinski orga-
ni izdati tudi odlo~be o zaprtju objektov iz prvega odstavka,
ki ne izpolnjujejo pogojev za carinsko skladi{~e, predpisanih
s tem zakonom.

180. ~len
(poslovanje prostih in carinskih con)

(1) Proste in carinske cone, ustanovljene na podlagi
zakona o prostih in carinskih conah (Ur. l. SFRJ, {t. 3/90)
nadaljujejo z delom kot proste carinske cone po tem zakonu.

(2) Do 1. julija 1996 morajo ustanovitelji con iz prej{-
njega odstavka uskladiti organizacijo in delovanje prostih
carinskih con z dolo~bami tega zakona in dokazila o tem
predlo‘iti Carinski upravi Republike Slovenije.

(3) Cone, ki do 1. julija 1996 ne uskladijo organizacijo
in delovanje z dolo~bami tega zakona, prenehajo poslovati
kot proste carinske cone. Carinska uprava Republike Slo-
venije izda o tem ugotovitveno odlo~bo.

181. ~len
(proste carinske prodajalne)

(1) Ne glede na 87. ~len tega zakona lahko do 1. julija
1997 proste carinske prodajalne poslujejo tudi na cestnih
mejnih prehodih za meddr‘avni promet. Pri svojem poslovan-
ju morajo upo{tevati predpise, ki veljajo za proste carinske
prodajalne v pristani{~ih, na letali{~ih, odprtih za mednarod-
ni promet in na mednarodnih cestnih mejnih prehodih.

(2) Proste carinske prodajalne, ki ne izpolnjujejo ve~
lokacijskih pogojev po tem zakonu in ne gre za prodajalne iz
prej{njega odstavka, prenehajo s poslovanjem s 1. julijem
1995.

(3) ^e prodajalne poslujejo {e naprej po roku iz prvega
oziroma drugega odstavka tega ~lena, prodaja blaga, ki je
opro{~eno pla~ila carinskih dajatev ni dovoljena.

182. ~len
(dokon~anje upravnih postopkov)

(1) Upravni postopki, ki so bili za~eti pred 1. julijem
1995 se dokon~ajo po predpisih, ki so veljali pred 1. julijem
1995.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek se upravni postopki
za izdajo potrdila za uveljavitev pravice do carinske opro-
stitve v skladu s 30.b ~lenom carinskega zakona (Uradni list
SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85,
38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90), ki so se za~eli pred
uveljavitvijo tega zakona, dokon~ajo v skladu s predpisi, ki
so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.

183. ~len
(obra~un carinskega dolga pri za~asnem uvozu)

^e je blago, ki je bilo za~asno uvo‘eno v skladu s
predpisi, ki so veljali do 1. julija 1995, zavezano pla~ilu
carine v skladu s 314. ~lenom carinskega zakona (Uradni list
SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85,
38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90), se carinski dolg
obra~una in pla~a v skladu s predpisi, ki so veljali v ~asu
sprejema carinske deklaracije za za~asen uvoz blaga.

184. ~len
(kon~anje postopkov zaradi prekr{kov in gospodarskih

prestopkov)
(1) Vsi postopki, ki so bili za~eti pred 1. julijem 1995,

nevarnost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom ne
spreminja, se dokon~ajo po predpisih, ki so veljali pred 1.
julijem 1995.

(2) Vsi postopki, ki so bili za~eti pred 1. julijem 1995,
nevarnost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom zvi-
{uje, se dokon~ajo po predpisih, ki so veljali pred 1. julijem
1995.

(3) Vsi postopki, ki so bili za~eti pred 1. julijem 1995,
nevarnost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom
zmanj{uje, se dokon~ajo po tem zakonu.

(4) Vsi postopki, ki so bili za~eti pred 1. julijem 1995,
inkriminirana dejanja pa so z novim zakonom dekriminirana,
se ustavijo.

185. ~len
(rok za pripravo podzakonskih aktov)

Podzakonske akte za izvajanje carinskega zakona pris-
tojni organi izdajo najkasneje do 1. maja 1995.

186. ~len
(1) Preverjanje minimalnih pogojev za opravljanje po-

sredovanja v carinskem postopku v skladu z drugim odstav-
kom 47. ~lena tega zakona se ne more za~eti prej kot {est
mesecev po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 47.
~lena tega zakona.

(2) Ne glede na dolo~ilo drugega odstavka 47. ~lena
lahko osebe, ki so opravljale posle posredovanja v carin-
skem postopku na dan 1. julija 1995, opravljajo svojo de-
javnost {e naprej, vendar morajo najpozneje do 1. julija 1996
predlo‘iti carinskim organom dokazila o izpolnjevanju mini-
malnih pogojev.

187. ~len
(rok za izdajo novih carinskih dokumentov)

Novi carinski dokumenti se bodo za~eli uporabljati do
31. decembra 1995.

188. ~len
(prenehanje veljavnosti predpisov)

(1) S 1. julijem 1995 prenehajo veljati 5., 7., 12., 13. do
15., {esti in sedmi odstavek 16. ~lena ter drugi odstavek 17.,
26. in 27. ~len zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju
(Uradni list RS, {t. 13/93, 66/93 in 7/94) ter podzakonski
akti, izdani na njihovi podlagi.

(2) S 1. julijem 1995 se prenehajo uporabljati:
1. zakon o prostih in o carinskih conah (Uradni list

SFRJ, {t. 3/90),
2. zakon o pla~evanju posebne dav{~ine za izravnavo

dav~ne obremenitve uvo‘enega blaga (Uradni list SFRJ, {t.
63/80),

3. zakon o posebni taksi na uvo`eno blago (Uradni list
SFRJ, {t. 31/70) in podzakonski akti izdani na njihovi
podlagi.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE St ran 33[t. 1 – 10. I. 1995

(3) S 1. julijem 1995 preneha veljati 50. ~len zakona o
gasilstvu (Uradni list RS, {t. 71/93) v delu, ki se nana{a na
pla~ilo carine.

189. ~len
(prenehanje veljavnosti carinskega zakona)

S 1. julijem 1995 se prenehajo uporabljati carinski za-
koni (Uradni list SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82,
7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) in podza-
konski akti, izdani na njegovi podlagi, razen 30.b ~lena
carinskega zakona, ki se preneha uporabljati z dnem uve-
ljavitve tega zakona.

190. ~len
(za~etek veljavnosti)

Carinski zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se za~ne
1. julija 1995.

[t. 437-01/94-7/3
Ljubljana, dne 20. decembra 1994.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

II. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE

2. ~len
Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter or-

ganizacijske naloge na podro~ju meroslovnega sistema, do-
lo~ene s tem zakonom in z drugimi zakoni, opravlja Urad
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v na-
daljnjem besedilu: urad).

Poleg drugih nalog na podro~ju meroslovnega sistema,
dolo~enih z zakonom, urad zlasti:

– predlaga strategijo meroslovja;
– sodeluje pri pripravi tehni~nih in drugih predpisov, za

katere je z zakonom dolo~eno, da jih pristojni ministri izda-
jajo po predhodnem soglasju ministra, ki je pristojen za
meroslovje;

– predlaga povezave z mednarodnimi in tujimi orga-
nizacijami za meroslovje;

– sodeluje z mednarodnimi organizacijami in predstav-
lja v njih nacionalno meroslovno slu‘bo;

– predlaga in opredeli prednosti pri izboru in finan-
ciranju razvojno-raziskovalnih projektov, povezanih z mero-
slovjem;

– organizira nacionalno kalibracijsko slu‘bo;
– na~rtuje, izvaja in vzdr‘uje etalonsko bazo.

3. ~len
V uradnem glasilu, ki ga izdaja urad, se objavljajo

njegovi certifikati o tipski odobritvi meril, odlo~be ministra,
pristojnega za meroslovje, o imenovanju pravnih oseb za
opravljanje dolo~enih strokovnih nalog po tem zakonu in
odlo~be urada o priznanju etalonov za nacionalne etalone ter
njegova strokovna navodila, mnenja in pojasnila.

III. MERSKE ENOTE

4. ~len
V Republiki Sloveniji se uporabljajo enote mednarodne-

ga sistema merskih enot SI (Systeme International d’Unites)
(v nadaljnjem besedilu: SI sistem).

Minister, pristojen za meroslovje, izda predpis o enotah
SI sistema ter njihovi uporabi.

Minister, pristojen za meroslovje, lahko dovoli uporabo
enot izven SI sistema na podro~jih, ki jih enote SI sistema ne
pokrivajo.

IV. ETALONI

5. ~len
Etalon je materializirana mera, merilo, referen~ni mate-

rial ali sistem, katerega namen je dolo~iti, izvesti, ohranjati
ali reproducirati neko enoto ali eno ali ve~ znanih vrednosti
veli~ine, z namenom, da se s primerjavo prenesejo na druga
merila.

Nacionalni etalon je etalon, ki je od urada priznan za
osnovo pri dolo~anju vrednosti drugih etalonov zadevne veli-
~ine v Republiki Sloveniji.

Kalibracija je postopek, ki v dolo~enih pogojih postav-
lja razmerje med vrednostmi, ki jih ka‘e merilo ali merilni
sistem, ali vrednostmi, ki jih predstavlja materializirana mera
ali referen~ni material, in pripadajo~imi vrednostmi, izvede-
nimi z etaloni.

Sledljivost je lastnost merila, ki omogo~a njegovo nave-
zavo na pripadajo~e etalone, v splo{nem mednarodne ali
nacionalne, skozi neprekinjeno verigo primerjav.

4.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o meroslovju

Razgla{am zakon o meroslovju, ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 1994.

[t. 012-01/94-171
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O MEROSLOVJU

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta zakon ureja sistem merskih enot, etalone in druga

zakonska merila (v nadaljnjem besedilu: merila), odobritve
tipa meril, njihovo overjanje, proizvodnjo, vzdr‘evanje in
prodajo ter nadzor koli~in in ozna~evanje predpakiranih pro-
izvodov.
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Pri pregledih vseh vrst meril mora biti dolo~ena in
zagotovljena sledljivost z navezavo na etalone vi{je hierar-
hi~ne stopnje, vse do nacionalnih etalonov v Republiki Slo-
veniji ter preko njih na mednarodno raven.

6. ~len
Nacionalne etalone izvede, hrani in vzdr‘uje urad, ki

obenem zagotavlja njihovo sledljivost na mednarodno raven.
Etalone lahko poleg urada izvedejo, hranijo in vzdr‘u-

jejo pravne osebe.
Etalon, ki ga je izvedla, ga hrani in vzdr‘uje pravna

oseba, Urad lahko prizna za nacionalni etalon. Prijave za
priznanje etalona za nacionalni etalon se zbirajo na podlagi
javnega razpisa. V prora~unu Republike Slovenije se zago-
tovijo sredstva za sofinanciranje izvedbe, vzpostavitve sled-
ljivosti na mednarodne etalone, hranjenja in vzdr‘evanja
etalonov, ki so prijavljeni na razpis. Urad dolo~i pogoje in
na~ine za sofinanciranje etalonov.

Minister, pristojen za meroslovje, izda predpise, s kate-
rimi natan~neje uredi izvedbo, hranjenje in vzdr‘evanje na-
cionalnih etalonov in etalonov, pogoje za priznanje etalona
za nacionalni etalon ter kalibracijske postopke za prenos
vrednosti merskih enot z nacionalnih etalonov na etalone.

7. ~len
Ustreznost nacionalnih etalonov predpisanim meroslov-

nim pogojem se zagotavlja s kalibracijo.
^e se pri kalibraciji ugotovi, da nacionalni etalon ne

ustreza predpisanim meroslovnim pogojem, se razveljavi od-
lo~ba o priznanju etalona za nacionalni etalon.

Zoper odlo~bo iz prej{njega odstavka je dopustna pri-
to‘ba na ministrstvo, pristojno za meroslovje. Prito‘ba ne
zadr‘i izvr{itve odlo~be.

V. MERILA

8. ~len
Merilo je namenjeno merjenju dolo~enih fizikalnih veli-

~in v predpisanih merskih enotah. To funkcijo opravlja me-
rilo samostojno oziroma povezano z drugo opremo.

Dolo~be tega zakona se nana{ajo samo na merila, ki se
uporabljajo:

– kot etaloni;
– za za{~ito zdravja ljudi, varstva okolja in splo{no

tehni~no varnost;
– v prometu blaga in storitev;
– za obra~un.

9. ~len
Merila, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, morajo

imeti odobritev tipa in overitev, da se ugotovi njihova sklad-
nost s predpisi. Odobritev tipa merila je mo‘na na podlagi
preskusa tipa merila, s katerim se ugotavljajo meroslovne
lastnosti in uporabnost dolo~enega tipa merila. Preskus tipa
merila, odobritev tipa in overitev meril izvaja Urad, preskus
tipa in overitev meril pa lahko izvaja tudi pravna oseba, ki jo
imenuje minister, pristojen za meroslovje. Minister lahko
imenuje le pravno osebo, ki je ppredhodno pridobila ustrez-
no akreditacijo Nacionalne akreditacijske slu‘be.

Akreditacijo iz prej{njega odstavka lahko pridobi prav-
na oseba, ki izpolnjuje dolo~ene pogoje glede preskusne in
merilne opreme, glede zahtevane izobrazbe delavcev, obvla-
dovanja potrebne dokumentacije ter druge pogoje, ki so vse-
bovani v standardih in priporo~ilih mednarodnih in evrop-
skih organizacij za podro~je akreditacije.

Pri preskusu tipa meril imenovana pravna oseba izdela
poro~ilo o preskusu tipa, na podlagi katerega Urad izda
certifikat o odobritvi tipa merila oziroma odlo~bo, s katero
odobritev tipa merila zavrne.

Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom natan~-
neje dolo~i pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe
za pridobitev akreditacije Nacionalne akreditacijske slu‘be.
Prav tako s predpisom natan~neje dolo~i vrste meril, za
katere sta po tem zakonu obvezna odobritev tipa in overitev,
meroslovne pogoje, ki jih morajo glede meroslovnih lastno-
sti izpolnjevati merila dolo~ene vrste, in meroslovna navodi-
la za odobritev tipa in overitev meril.

10. ~len
Preskus tipa merila se opravi na zahtevo proizvajalca

ali uvoznika merila. K zahtevi je treba prilo‘iti z meroslov-
nimi navodili dolo~eno tehni~no dokumentacijo in vzorec
merila.

11. ~len
^e se pri preskusu tipa merila ugotovi, da merilo ustre-

za predpisanim meroslovnim pogojem in da je primerno za
uporabo, izda Urad certifikat o odobritvi tipa merila, s kate-
rim odobri, da se smejo merila zadevnega tipa dajati v ove-
ritev. S certifikatom o odobritvi tipa merila se lahko omeji
{tevilo meril, ki se smejo predlo‘iti v overitev, in ~as njegove
veljavnosti. Certifikat o odobritvi tipa merila se izda na
predpisanem obrazcu, ki ga izda Urad.

^e se pri preskusu tipa merila ugotovi, da merilo ne
ustreza predpisanim meroslovnim pogojem ali da ni primer-
no za uporabo, izda Urad odlo~bo, s katero zavrne zahtevano
odobritev.

^e Urad med uporabo merila ugotovi, da merilo, za
katero je izdal certifikat iz prvega odstavka tega ~lena, ni
primerno za uporabo, izdani certifikat o odobritvi tipa merila
razveljavi.

Merilo, za katero je certifikat o odobritvi tipa merila
razveljavljen, se ne sme uporabljati ali dajati v promet.

Zoper odlo~bi iz drugega in tretjega odstavka tega ~lena
je dopustna prito‘ba na ministrstvo, pristojno za meroslovje.
Prito‘ba ne zadr‘i izvr{itve odlo~be.

12. ~len
Overitve predstavljajo dolo~ene postopke, s katerimi se

ugotovi in potrdi, da merilo povsem ustreza predpisanim
meroslovnim pogojem.

Overitve meril so naslednje:
– prva overitev;
– redna overitev;
– izredna overitev.

13. ~len
Prva overitev je obvezna za nova merila doma~e in tuje

proizvodnje.
Prva overitev se opravi, preden gre merilo v promet

oziroma preden se za~ne uporabljati.
Prvo overitev meril, izdelanih v Republiki Sloveniji,

zagotovi proizvajalec, prvo overitev uvo‘enih meril pa
uvoznik.

14. ~len
Redna overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi

oziroma v prometu, in merila, ki se hranijo za uporabo ali
promet. Overitev se opravi v rokih, ki jih za posamezne vrste
meril predpi{e minister, pristojen za meroslovje.

Redna overitev merila se opravi, preden pote~e rok
veljavnosti oznake oziroma preden neha veljati potrdilo o
skladnosti merila s predpisi.
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Redno overitev merila zagotovi njegov imetnik.
Merilo, za katero je potekel rok za redno overitev, se ne

sme dati v promet ali uporabiti.

15. ~len
Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi

okvare ali drugih tehni~nih pomanjkljivosti izklju~ena iz
uporabe.

Izredno overitev zagotovi tisti, ki je merilo popravil
oziroma predelal.

16. ~len
^e se pri overitvi meril ugotovi, da merilo ustreza pred-

pisanim meroslovnim pogojem, se merilo opremi z oznako
oziroma izda zanj potrdilo o skladnosti s predpisi.

^e se pri overitvi meril ugotovi, da merilo ne ustreza
predpisanim meroslovnim pogojem, se zavrne podelitev oz-
nake oziroma izdaja potrdila o skladnosti merila s predpisi.

^e se pri izredni overitvi ugotovi, da merilo ne ustreza
ve~ predpisanim meroslovnim pogojem, se razveljavi ozna-
ka na merilu oziroma se na izdano potrdilo vpi{e, da je
nehalo veljati.

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega ~lena se
na pismeno zahtevo stranke izda odlo~ba. Zoper to odlo~bo
je dovoljena prito‘ba na ministrstvo, pristojno za meroslovje.

17. ~len
Vrste in oblike oznak, ki se uporabljajo pri overitvi

meril, ter vsebino in obliko potrdila o skladnosti merila s
predpisi predpi{e minister, pristojen za meroslovje.

Oznaka na merilu neha veljati:
– ~e pote~e rok njene veljavnosti;
– ~e je spremenjena, po{kodovana ali odstranjena;
– ~e je razveljavljena;
– ~e je bilo merilo popravljeno ali predelano.
Dolo~ba prej{njega odstavka se smiselno uporablja tudi

za prenehanje veljavnosti potrdila o skladnosti merila s pred-
pisi.

Merilo, za katero je nehala veljati oznaka oziroma za
katero je nehalo veljati potrdilo o skladnosti merila s pred-
pisi, se ne sme dati v promet ali uporabiti.

18. ~len
Merila, ki se uva‘ajo, smejo v promet ali se uporabljati,

~e imajo potrdilo Urada, da ustrezajo meroslovnim in dru-
gim pogojem, kar se ugotovi s preskusom tipa in overitvijo
merila.

Urad ima pravico priznati odobritve tipa in overitve
meril in pripadajo~e listine, izdane v tujini:

– ~e so bile te listine izdane v okviru mednarodnih
sistemov medsebojnega priznavanja preskusov, overitev in
listin v skladu s pravili teh sistemov;

– ~e so bile te listine izdane v skladu z mednarodnimi
ali ve~stranskimi sporazumi, ki jih je sklenila ali k njim
pristopila Republika Slovenija.

Priznavanje teh listin ne izklju~uje preverjanja ustrez-
nosti posameznih meril z navedbami v listinah.

Urad lahko oprosti posamezne vrste meril odobritve
tipa ali prvih overitev, ~e gre za merila, ki se uporabljajo kot
etaloni.

19. ~len
Pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja, uva‘a, poprav-

lja, servisira, prodaja ali daje v najem merila, mora o tej svoji
dejavnosti obvestiti Urad.

VI. NADZOR KOLI^IN IN OZNA^EVANJE
PREDPAKIRANIH PROIZVODOV

20. ~len
Predpakirani proizvodi v smislu tega zakona so proiz-

vodi v poljubni embala‘i, ki so pakirani in zaprti v odsotno-
sti kupca, pri ~emer koli~ine vsebovanega proizvoda brez
odpiranja ali ob~utne spremembe ni mogo~e spreminjati.

V prometu predpakiranih proizvodov morajo biti nji-
hove koli~ine pod meroslovnim nadzorom.

Predpakirani proizvodi smejo biti dani v promet le v
primeru, da imajo to~no, razlo~no in nedvoumno ozna~bo
koli~ine in da je njihova dejanska koli~ina v okviru do-
voljenih odstopanj od ozna~ene koli~ine.

Pravna oseba ali podjetnik, ki se ukvarja s predpakira-
njem proizvodov, mora o tej svoji dejavnosti obvestiti Urad.

Uvoz predpakiranih proizvodov, ki ne ustrezajo pred-
pisanim meroslovnim pogojem, ni dovoljen.

21. ~len
Meroslovni nadzor nad predpakiranimi proizvodi izva-

ja Urad oziroma pravna oseba, ki jo imenuje minister, pristo-
jen za meroslovje. Minister lahko imenuje le pravno osebo,
ki je predhodno pridobila ustrezno akreditacijo Nacionalne
akreditacijske slu‘be.

Akreditacijo iz prej{njega odstavka lahko pridobi prav-
na oseba, ki izpolnjuje dolo~ene pogoje glede preskusne in
merilne opreme, glede zahtevane izobrazbe delavcev, ob-
vladovanja potrebne dokumentacije ter druge pogoje, ki so
vsebovani v standardih in priporo~ilih mednarodnih in evrop-
skih organizacij za podro~je akreditacije.

Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom natan~-
neje dolo~i pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe
za pridobitev akreditacije. Predpi{e tudi na~in nadzora in
meroslovne pogoje, katerim morajo ustrezati koli~ine pred-
pakiranih proizvodov, na~in ozna~evanja koli~in in dovolje-
na odstopanja dejanskih koli~in od ozna~enih koli~in pri
predpakiranih proizvodih ter izjeme od zahteve o vidni ozna-
~itvi koli~ine.

^e se pri pregledu predpakiranih proizvodov ugotovi,
da nimajo ustrezne ozna~be koli~ine ali da je prekora~eno
dovoljeno odstopanje dejanskih koli~in od ozna~enih koli~in,
Urad z odlo~bo prepove njihovo prodajo.

Zoper odlo~bo iz prej{njega odstavka je dopustna pri-
to‘ba na ministrstvo, pristojno za meroslovje. Prito‘ba ne
zadr‘i izvr{itve odlo~be.

VII. PLA^EVANJE PRISTOJBIN

22. ~len
Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad oziroma

pravna oseba, ki jo imenuje minister, pristojen za meroslovje,
se pla~ujejo pristojbine in stro{ki. Vlada Republike Slove-
nije izda uredbo, s katerim se dolo~i vi{ina pristojbin in
stro{kov.

VIII. MEROSLOVNI NADZOR

23. ~len
Urad ima pravico opraviti kontrolne preglede meril v

uporabi ne glede na veljavno overitev.
^e se pri kontrolnem pregledu ugotovi, da merilo kljub

veljavni overitvi ne ustreza predpisanim meroslovnim pogo-
jem, izda odlo~bo, s katero prepove njegovo uporabo ali
promet.
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Zoper odlo~bo iz prej{njega odstavka je dopustna pri-
to‘ba na ministrstvo, pristojno za meroslovje. Prito‘ba ne
zadr‘i izvr{itve odlo~be.

Poobla{~eni delavec Urada ima pravico brez predhod-
nega obvestila ter brez dovoljenja pravne osebe ali fizi~ne
osebe vstopiti v poslovne ali proizvodne prostore ter vozila,
kjer se nahajajo merila.

^e mora poobla{~eni delavec Urada pri opravljanju
nadzorstva pregledati stanovanjske prostore, v katerih se
nahajajo merila, pa pravna ali fizi~na oseba temu nasprotuje,
si mora za pregled teh prostorov pridobiti odredbo pristoj-
nega sodi{~a.

Odgovorna oseba pravne osebe ali fizi~na oseba lahko
prisostvuje opravljanju nadzorstva. O vstopu iz ~etrtega od-
stavka tega ~lena obvesti poobla{~eni delavec Urada odgo-
vorno osebo pravne osebe oziroma fizi~no osebo, ~e je doseg-
ljiva, razen v primeru, ko poobla{~eni delavec Urada oceni,
da bi njegova prisotnost ovirala u~inkovito opravljanje nad-
zora. Svojo odlo~itev mora poobla{~eni delavec Urada pose-
bej utemeljiti v zapisniku o nadzoru.

Pri pregledu stanovanjskega prostora morata biti na-
vzo~a dva polnoletna ob~ana kot pri~i.

24. ~len
Merilo, za katero je izdana odlo~ba o prepovedi upo-

rabe oziroma prometa, Urad vidno ozna~i kot merilo, ki ni
skladno s predpisi, razveljavi oznako na merilu oziroma na
izdano potrdilo o skladnosti s predpisi vpi{e, da je nehalo
veljati.

25. ~len
Urad nadzoruje delo imenovanih pravnih oseb.
^e Urad ugotovi, da imenovana pravna oseba ne dela v

skladu s predpisi ali da ne izpolnjuje ve~ pogojev za imeno-
vanje, predlaga ministru, pristojnemu za meroslovje, razve-
ljavitev odlo~be o imenovanju.

26. ~len
Minister, pristojen za meroslovje, predpi{e pogoje za

izvedbo kontrolnih pregledov meril in nadzora nad delom
imenovanih pravnih oseb ter na~in njihove izvedbe. Predpi{e
tudi vsebino in obliko uradne izkaznice, s katero se izka‘ejo
delavci, ki opravljajo kontrolne preglede meril in nadzor nad
delom imenovanih pravnih oseb.

27. ~len
Uporabo dolo~b tega zakona o veljavnosti oznake na

merilih oziroma potrdila o skladnosti s predpisi lahko nad-
zorujejo tudi organi tr‘ne in{pekcije. Slednji nadzorujejo
tudi spo{tovanje meroslovnih pogojev, katerim morajo ustre-
zati koli~ine pri predpakiranih proizvodih, ter na~in ozna-
~evanja koli~in in dovoljena odstopanja dejanskih koli~in od
ozna~enih koli~in pri le-teh.

Organ tr‘ne in{pekcije z odlo~bo prepove uporabo in
promet neoverjenih meril ali meril, ki ne ustrezajo meroslov-
nim navodilom, prodajo predpakiranih proizvodov, ki nima-
jo ozna~be koli~ine ali pri katerih je prekora~eno dovoljeno
odstopanje dejanskih koli~in od ozna~enih koli~in.

IX. KAZENSKE DOLO^BE

28. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se ka-

znuje za prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. ~e v Republiki Sloveniji uporablja merske enote, ki
niso predpisane s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi
na podlagi tega zakona (4. ~len);

2. ~e uporablja merila, ki nimajo odobritve tipa ali
overitve (prvi odstavek 9. ~lena);

3. ~e da v promet merilo, za katero je bil razveljavljen
certifikat o odobritvi tipa merila (~etrti odstavek 11. ~lena);

4. ~e da v promet ali uporablja uvo‘eno merilo, ki nima
potrdila Urada, da ustreza predpisanim pogojem (prvi od-
stavek 18. ~lena).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz
prvega odstavka tega ~lena.

29. ~len
Z denarno kaznijo 18.000 tolarjev se kaznuje na kraju

samem za prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. ~e uporablja merilo, za katero je bil razveljavljen
certifikat o odobritvi tipa merila (~etrti odstavek 11. ~lena);

2. ~e ne zagotovi prve, redne ali izredne overitve merila
(drugi odstavek 13. ~lena, drugi odstavek 14. ~lena in prvi
odstavek 15. ~lena);

3. ~e da v promet ali uporabi merilo, za katero je nehala
veljati oznaka oziroma potrdilo o skladnosti merila s predpi-
si (~etrti odstavek 17. ~lena);

4. ~e ne obvesti Urada o svoji dejavnosti (19. ~len in
~etrti odstavek 20. ~lena);

5. ~e da v promet predpakiran proizvod brez ustrezne
ozna~be koli~ine ali ~e dejanska koli~ina predpakiranega
proizvoda ni v okviru dovoljenih odstopanj od ozna~ene
koli~ine (tretji odstavek 20. ~lena).

Z denarno kaznijo 9.000 tolarjev se kaznuje na kraju
samem odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz
prvega odstavka tega ~lena.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

30. ~len
Vsi predpisi o meroslovju, ki jih je izdal Zvezni zavod

za mere in plemenite kovine na podlagi zakona o merskih
enotah in merilih (Uradni list SFRJ, {t. 9/84, 59/86, 20/89,
9/90), se uporabljajo do uveljavitve predpisov, izdanih na
podlagi tega zakona.

31. ~len
Oznake na merilih, ki so bila overjena pred uveljavit-

vijo tega zakona, ostanejo v veljavi.
Vsa pooblastila in odlo~be, ki so bile izdane pred uve-

ljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi do sprejema ustrez-
nih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona.

Za merila, ki so se uporabljala pred uveljavitvijo tega
zakona, pa zanje nista bili opravljeni odobritev tipa ali prva
overitev, sta ti obvezni, in sicer od dneva za~etka veljavnosti
tega zakona in v roku, ki ga dolo~i Urad.

32. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta zakon, se preneha uporab-

ljati zakon o merskih enotah in merilih (Uradni list SFRJ, {t.
9/84, 59/86, 20/89 in 9/90), razen dolo~b 9. do 21. ~lena, ki
se prenehajo uporabljati z za~etkom veljavnosti predpisa iz
drugega odstavka 4. ~lena tega zakona.
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33. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 316-01/93-1/3
Ljubljana, dne 20. decembra 1994.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

– sodeluje pri pripravi tehni~nih in drugih predpisov, za
katere je z zakonom dolo~eno, da jih pristojni ministri izda-
jajo po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za stan-
dardizacijo.

V specializiranih mednarodnih organizacijah za stan-
dardizacijo, ki pokrivajo podro~je posameznega ministrstva,
lahko zastopa Republiko Slovenijo drug upravni organ, ki ga
dolo~i Urad v soglasju s pristojnim ministrstvom.

3. ~len
Uradno glasilo, ki ga izdaja Urad, je namenjeno obja-

vam o standardih, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, infor-
macijam o izdanih tehni~nih predpisih ter drugim informaci-
jam o tehni~nih predpisih, standardih in ostalih dokumentih
s podro~ja standardizacije.

III. TEHNI^NI PREDPISI IN STANDARDI

4. ~len
Tehni~ni predpis je predpis, ki vsebuje varnostne, zdrav-

stvene, okoljevarstvene ali druge z zakonom dolo~ene za-
hteve za proizvode, storitve ali z njimi povezane procese in
proizvodne postopke. Skladnost s tehni~nim predpisom je
obvezna.

Standard je dokument, ki navaja splo{na in ve~krat
uporabna pravila, navodila ali zna~ilnosti proizvodov, sto-
ritev ali z njimi povezanih procesov in proizvodnih postop-
kov in katerega upo{tevanje ni obvezno.

5. ~len
Tehni~ni predpisi se sprejemajo in izdajajo z namenom,

da bi z njihovo uporabo zagotovili:
– varstvo ‘ivljenja in zdravja, okolja ter naravnih in z

delom ustvarjenih dobrin in vrednot;
– nemoten promet blaga in storitev na doma~em trgu in

s tujino ter odpravljanje tehni~nih ovir;
– tehni~no in konstrukcijsko varnost proizvodov;
– za{~ito uporabnikov proizvodov in storitev;
– to~en in razumljiv prenos informacij.
V tehni~nih predpisih se dolo~ijo proizvodi, ki morajo

biti opremljeni s tehni~nim navodilom ali navodilom za upo-
rabo v slovenskem jeziku.

6. ~len
Tehni~ne predpise izdajajo pristojni ministri. Tehni~-

ni predpisi se lahko sklicujejo na slovenske standarde. ^e
ustreznih slovenskih standardov ni, se lahko sklicujejo na
tuje standarde. V primeru sklicevanja na standarde, mora
pristojni minister tehni~ni predpis pripraviti v sodelovanju z
Uradom, uporaba standardov mora biti objavljena v uradnem
glasilu Urada, standardi pa javnosti dosegljivi v Uradu.

7. ~len
Slovenske standarde sprejema in izdaja Urad.
Slovenski standard je javna listina.
Za izvajanje postopka sprejemanja slovenskih standar-

dov se v Uradu oblikujejo tehni~ni odbori. Tehni~ni odbori
so strokovna delovna telesa Urada, katerih ~lane imenuje
direktor Urada izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo zainte-
resirana podjetja in druge pravne osebe.

Predlogi slovenskih standardov se obravnavajo na na-
~in, ki mora zainteresiranim omogo~iti, da Uradu posreduje-
jo svoje mnenje, pripombe ali predloge k njihovi vsebini.
Slovenski standard se izda kot posebna publikacija Urada.
Razmno‘evanje in distribuiranje delov ali celote slovenske-
ga standarda brez soglasja Urada ni dovoljeno.

5.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o standardizaciji

Razgla{am zakon o standardizaciji, ki ga je sprejel Dr-
‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra
1994.

[t. 012-01/94-172
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O STANDARDIZACIJI

I. SPLO[NA DOLO^BA

1. ~len
Ta zakon ureja sprejemanje, izdajo in uporabo tehni~nih

predpisov in standardov ter postopke za ugotavljanje sklad-
nosti, ki na neposreden ali posreden na~in zagotavljajo, da
so izpolnjene zahteve iz tehni~nih predpisov in standardov.

II. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE

2. ~len
Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter or-

ganizacijske naloge na podro~ju standardizacije, dolo~ene s
tem zakonom in z drugimi zakoni, opravlja Urad Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem
besedilu: Urad).

Poleg drugih nalog na podro~ju standardizacije, dolo-
~enih z zakonom, Urad zlasti:

– predlaga strategijo standardizacije;
– zastopa in predstavlja Republiko Slovenijo v medna-

rodnih in drugih meddr‘avnih organizacijah za standardiza-
cijo ter izvaja obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih spora-
zumov in ~lanstev v teh organizacijah;
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Minister, pristojen za standardizacijo, natan~neje pred-
pi{e postopek sprejemanja in izdajanja standardov.

8. ~len
Upravni organi, pravne osebe in samostojni podjetniki

posamezniki sprejemajo interne standarde zaradi urejanja in
izbolj{anja svojega poslovanja.

IV. POSTOPKI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

9. ~len
Postopki za ugotavljanje skladnosti so akreditiranje,

presku{anje in certificiranje.

10. ~len
Akreditiranje je postopek za pridobitev dokazila o uspo-

sobljenosti za opravljanje dolo~ene dejavnosti.

11. ~len
Urad opravlja naloge nacionalne akreditacijske slu‘be,

ki izvaja akreditiranje preskusnih in meroslovnih laboratori-
jev, certifikacijskih organov in nadzornih organov.

Minister, pristojen za standardizacijo, predpi{e na~in
izvajanja akreditiranja in splo{ne pogoje, ki jih morajo izpol-
njevati akreditirani organi, navedeni v prej{njem ~lenu. Za-
hteve predpisa morajo biti usklajene z zahtevami, vsebova-
nimi v seriji standardov SIS EN 45000.

12. ~len
^e Urad po izvedenem postopku akreditiranja ugotovi,

da vlo‘nik zahteve izpolnjuje vse kriterije za pridobitev akre-
ditacije, mu podeli akreditacijsko listino.

^e vlo‘nik ne izpolnjuje vseh predpisanih kriterijev,
Urad zavrne zahtevo za podelitev akreditacije.

Zoper odlo~bo o zavrnitvi zahteve za podelitev akredita-
cije je dovoljena prito‘ba ministrstvu, pristojnemu za stan-
dardizacijo.

Stro{ke akreditiranja nosi vlo‘nik zahteve za akredi-
tacijo.

Akreditacijska listina se izda na obrazcu, ki ga dolo~i
Urad.

Urad vodi javni register akreditiranih organov s podatki
o obsegu akreditacije.

13. ~len
Urad nadzoruje akreditirane organe, ali izpolnjujejo

predpisane kriterije za akreditacijo. Akreditirani organi mora-
jo Uradu omogo~iti nemoten nadzor.

^e Urad pri opravljanju nadzora ugotovi, da akreditira-
ni organ ne izpolnjuje kak{nega od predpisanih kriterijev, z
odlo~bo za~asno odvzame akreditacijo, navede ugotovljene
pomanjkljivosti in dolo~i rok, v katerem morajo biti pomanj-
kljivosti odpravljene oziroma v katerem morajo biti izpol-
njeni predpisani kriteriji.

^e akreditirani organ v dolo~enem roku ne odpravi
pomanjkljivosti oziroma ne izpolni predpisanih kriterijev, Urad
z odlo~bo razveljavi akreditacijo in izbri{e organ iz registra.

Zoper odlo~bo o za~asnem odvzemu oziroma razve-
ljavitvi akreditacije je dovoljena prito‘ba na ministrstvo, pris-
tojno za standardizacijo. Prito‘ba ne zadr‘i izvr{itve odlo~be.

14. ~len
Presku{anje je opravljanje enega ali ve~ preskusov, s

katerimi se po to~no dolo~enem tehni~nem postopku dolo~i
ena ali ve~ karakteristik danega proizvoda, procesa ali sto-
ritve.

Certificiranje je postopek, po katerem certifikacijski
organ pisno potrdi, da je nedvoumno opredeljen proizvod,
storitev ali z njima povezan proces in proizvodni postopek
ter sistem zagotavljanja kakovosti v skladu s postavljenimi
zahtevami oziroma, da je dolo~ena oseba usposobljena za
izvajanje dolo~enih storitev.

15. ~len
Certificiranje se opravlja na podro~ju proizvodov, sto-

ritev, osebja in sistemov zagotavljanja kakovosti.

16. ~len
Proizvodi, storitve ali z njimi povezani procesi in proiz-

vodni postopki, morajo biti certificirani, ~e je to dolo~eno s
tehni~nim ali drugim predpisom.

Certifikat o skladnosti oziroma drug dokument, ki ga
dolo~a tehni~ni ali drug predpis, mora pridobiti proizvajalec,
izvajalec ali uvoznik (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj),
preden da proizvode ali storitve v promet.

Presku{anje kot pogoj za pridobitev certifikata o sklad-
nosti, in certificiranje v smislu tega ~lena smejo opravljati
samo akreditirani organi.

Minister, ki je pristojen za izdajo tehni~nega ali druge-
ga predpisa, z odlo~bo dolo~i s strani nacionalne akredita-
cijske slu‘be akreditirane organe, navedene v prej{njem od-
stavku, za izdajanje poro~il o preskusu in certifikatov o
skladnosti za proizvode, storitve ali z njimi povezane pro-
cese in proizvodne postopke, ki so urejeni s tehni~nim pred-
pisom.

Presku{anje in certificiranje v smislu tega ~lena se ne
nana{a na blago carinskega izvora, na proizvode amaterske
izdelave, na rabljene, popravljene in predelane proizvode ter
na proizvode, ki se posami~no uva‘ajo na zahtevo in za
potrebe fizi~nih oseb, razen ~e posamezen tehni~ni predpis
tega posebej ne predpisuje.

17. ~len
Proizvodi in storitve, ki niso zajeti v prej{njem ~lenu,

so lahko presku{eni in certificirani, preden gredo v promet.

18. ~len
^e certifikacijski organ ugotovi, da proizvodi, storitve

ali sistemi zagotavljanja kakovosti, ki so predmet certificira-
nja, ustrezajo tehni~nim predpisom, dolo~enim standardom,
tehni~nim specifikacijam ali drugim predpisom, izda certi-
fikat o skladnosti.

Tehni~na specifikacija je specifikacija, navedena v do-
kumentu, ki predpisuje zahtevane lastnosti proizvoda, kot so
stopnja kakovosti, zmogljivost, varnost ali dimenzije, vklju~-
no z zahtevami, ki veljajo za proizvode, glede terminologije,
simbolov, presku{anja in metod presku{anja, embala‘e, ozna-
~evanja ali etiketiranja in postopkov ocenjevanja skladnosti.

Certificirani proizvodi, navedeni v 16. ~lenu tega zako-
na, se morajo ozna~iti z znaki o skladnosti, s katerimi se
potrjuje, da so skladni s tehni~nimi ali drugimi predpisi.

Certificirani proizvodi, navedeni v prej{njem ~lenu, se
lahko ozna~ijo z znaki o skladnosti, s katerimi se potrjuje, da
so skladni z dolo~enimi standardi ali tehni~nimi specifika-
cijami.

Proizvodov, ki niso certificirani, ni dovoljeno ozna~iti
z znaki o skladnosti ali znaki, ki so podobni znakom o
skladnosti do te mere, da bi lahko ustvarili zmedo na trgu ali
zavedli potro{nike.

^e certifikacijski organ ugotovi, da je dolo~ena oseba
usposobljena za izvajanje dolo~enih storitev, ji izda certi-
fikat o usposobljenosti.
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^e pogoji za izdajo certifikata o skladnosti oziroma
certifikata o usposobljenosti niso izpolnjeni, certifikacijski
organ z odlo~bo zavrne izdajo ustreznega certifikata.

Zoper odlo~bo o zavrnitvi izdaje certifikata ni prito‘be,
dopusten pa je upravni spor.

Certifikati o skladnosti in certifikati o usposobljenosti,
katere izdajajo akreditirani certifikacijski organi, se izdajo
na obrazcih, ki jih dolo~i Urad. Urad dolo~i tudi videz in
uporabo znakov o skladnosti.

Stro{ke presku{anja in certificiranja nosi vlo‘nik zahte-
ve za presku{anje in certificiranje.

19. ~len
Imetnik certifikata o skladnosti mora certifikacijskemu

organu, ki je izdal certifikat, oziroma nadzornemu organu, ki
opravlja nadzor za certifikacijski organ, omogo~iti nadzor
nad certificiranimi proizvodi, storitvami in sistemi kakovosti.

^e se pri nadzoru ugotovi, da proizvodi, storitve ali
sistemi kakovosti ne ustrezajo certificiranemu tipu, certi-
fikacijski organ z odlo~bo za~asno odvzame certifikat,
navede v ~em so podane ugotovljene pomanjkljivosti in
dolo~i rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

^e imetnik certifikata v dolo~enem roku ne odpravi
pomanjkljivosti, certifikacijski organ z odlo~bo razveljavi
certifikat.

Zoper odlo~bo o za~asnem odvzemu oziroma razve-
ljavitvi certifikata ni prito‘be, dopusten pa je upravni spor.

20. ~len
Izjava o skladnosti je izjava dobavitelja, izdana na nje-

govo lastno odgovornost, da proizvod, proces ali storitev
ustreza tehni~nim predpisom, dolo~enim standardom, teh-
ni~nim specifikacijam ali drugim predpisom.

Dobavitelj proizvoda, procesa ali storitve sme izdati
izjavo o skladnosti, ~e proizvod, proces ali storitev ustreza
tehni~nim predpisom, dolo~enim standardom, tehni~nim spe-
cifikacijam ali drugim predpisom in ~e dobavitelj izpolnjuje
kriterije, vsebovane v standardih, ki dolo~ajo splo{ne krite-
rije za dobaviteljevo izjavo o skladnosti.

21. ~len
Listine o akreditaciji, poro~ila o preskusih ali druge

listine, ki so podlaga za pridobitev certifikatov o skladnosti
ter certifikati o skladnosti, ki so bile izdane v tujini, se
priznajo v Republiki Sloveniji, ~e izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– ~e so bile te listine izdane v okviru mednarodnih
sistemov akreditiranja, presku{anja in certificiranja v skladu
s pravili teh sistemov, pod pogojem, da so Urad, certifikacij-
ski organi ali preskusni laboratoriji v Republiki Sloveniji,
~lani teh sistemov;

– ~e so bile te listine izdane na podlagi mednarodnih ali
ve~stranskih sporazumov, ki jih je sklenila ali k njim pri-
stopila Republika Slovenija.

Akreditiran certifikacijski organ sme upo{tevati tudi
rezultate preskusov, opravljenih v tujini, ~e so bili opravljeni
v preskusnih laboratorijih, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve
za tovrstne laboratorije v Republiki Sloveniji.

V. DEKLARIRANJE IN OZNA^EVANJE PROIZVODOV

22. ~len
Z deklariranjem proizvodov je po tem zakonu mi{ljeno,

da se na proizvodu, njegovi embala‘i ali na kak{en drug
ustrezen na~in navedejo podatki za identifikacijo proizvoda,
njegove usklajenosti s standardi ali predpisi, karakteristike ter

podatki o proizvajalcu oziroma tistem, ki daje proizvod v
promet.

Z ozna~evanjem proizvodov je po tem zakonu mi{ljeno,
da se na proizvod, njegovo embala‘o ali na kak{en drug
ustrezen na~in nanesejo znaki skladnosti ali drugi znaki in
oznake, ki jih dolo~a ta zakon ali predpisi, izdani na njegovi
podlagi, znamenja in simboli za nevarnost, oznake in simbo-
li za na~in ravnanja s po{iljkami pri prenosu ali prevozu ter
za ravnanje s proizvodi pri skladi{~enju in hrambi ter o
postopku v primeru nezgode.

23. ~len
Vsi proizvodi morajo biti opremljeni z deklaracijo v

slovenskem jeziku, ki mora vsebovati naslednje podatke o
proizvodu:

– naziv proizvoda;
– tip proizvoda;
– ime proizvajalca.
S posebnim predpisom o deklariranju ali drugimi pred-

pisi, izdanimi na podlagi tega zakona, se lahko za dolo~ene
proizvode natan~neje dolo~i na~in deklariranja ter dodatne
elemente deklaracije.

24. ~len
S predpisom o ozna~evanju proizvodov ali drugimi

predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona, se lahko za do-
lo~ene proizvode dolo~i na~in ozna~evanja ter tehni~ni pogoji
in zahteve glede nana{anja oznak te vrste na proizvode ter
na~in njihovega nana{anja.

25. ~len
Predpise iz drugega odstavka 23. ~lena in 24. ~lena tega

zakona izda minister, pristojen za trgovino.
Ne glede na prej{nji odstavek izda predpise za kmetij-

ske pridelke, ‘ivalsko krmo, semena in sadilni material, kme-
tijske in gozdne rastline, gozdne lesne sortimente, mineralna
gnojila, sredstva za varstvo rastlin in vino minister, pristojen
za kmetijstvo in gozdarstvo, za ‘ivila pa minister, pristojen
za prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

VI. FINANCIRANJE

26. ~len
Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad, se

pla~ujejo pristojbine in stro{ki. Vlada Republike Slovenije
izda uredbo, s katero se dolo~i vi{ina pristojbin in stro{kov.

VII. NADZORSTVO

27. ~len
Nadzor nad uresni~evanjem tega zakona izvaja Urad ter

organi kmetijske, gozdarske, veterinarske in tr‘ne in{pekcije
v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili.

Urad nadzoruje izvajanje postopkov presku{anja in cer-
tificiranja.

Organi kmetijske, gozdarske in veterinarske in{pekcije
nadzorujejo izpolnjevanje dolo~b v zvezi s pridobivanjem
dokazil o skladnosti ter izpolnjevanje zahtev o deklariranju
in ozna~evanju za kmetijske pridelke, ‘ivalsko krmo, seme-
na in sadilni material, kmetijske in gozdne rastline, gozdne
lesne sortimente, mineralna gnojila, sredstva za varstvo rast-
lin in vino.

Organi tr‘ne in{pekcije nadzorujejo izpolnjevanje do-
lo~b v zvezi s pridobivanjem dokazil o skladnosti ter izpol-
njevanje zahtev o deklariranju in ozna~evanju za ostalo blago.
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28. ~len
^e organ pristojne in{pekcije pri opravljanju nadzora

ugotovi, da so bile kr{ene dolo~be tega zakona ali predpisi,
izdani na njegovi podlagi, nalo‘i z odlo~bo kr{ilcu, da v
dolo~enem roku ugotovljene pomanjkljivosti odpravi in svo-
jo dejavnost uskladi s predpisanimi pogoji in zahtevami.

^e organ pristojne in{pekcije pri opravljanju nadzora
ugotovi, da proizvodi, ki so dani v promet, ne ustrezajo
predpisom, izdanim na osnovi tega zakona, izda odlo~bo, s
katero prepove promet takih proizvodov, dokler se pomanj-
kljivosti ne odpravijo.

VIII. KAZENSKE DOLO^BE

29. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za

prekr{ek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori pre-
kr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. ~e brez soglasja Urada razmno‘uje in distribuira dele
ali celoto slovenskega standarda (peti odstavek 7. ~lena);

2. ~e ne priskrbi certifikata o skladnosti oziroma druge-
ga dokumenta, ki ga dolo~a tehni~ni ali drug predpis, preden
da proizvode ali storitve v promet (drugi odstavek 16. ~lena);

3. ~e presku{anje ali certificiranje opravlja brez akre-
ditacije (tretji odstavek 16. ~lena);

4. ~e proizvode, ki niso certificirani, ozna~i z znakom o
skladnosti ali znakom, ki je podoben znaku o skladnosti do
te mere, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel
potro{nike (peti odstavek 18. ~lena).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prve-
ga odstavka tega ~lena.

30. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se za pre-

kr{ek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr{ek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. ~e certificiranega proizvoda ne ozna~i z znakom o
skladnosti (drugi odstavek 18. ~lena);

2. ~e certifikata o skladnosti ali certifikata o uspo-
sobljenosti ne izda na predpisanem obrazcu (deveti odstavek
18. ~lena);

3. ~e izda izjavo o skladnosti s tehni~nimi predpisi,
dolo~enimi standardi, tehni~nimi specifikacijami ali drugimi
predpisi za proizvod, proces ali storitev, ki temu ne ustreza,
oziroma ~e izda izjavo o skladnosti, pa ne izpolnjuje kriteri-
jev, vsebovanih v standardih, ki dolo~ajo splo{ne kriterije za
dobaviteljevo izjavo o skladnosti (drugi odstavek 20. ~lena);

4. ~e proizvodov ne deklarira v skladu z zakonom ali
predpisom, izdanim na njegovi podlagi (23. ~len);

5. ~e proizvodov ne ozna~i v skladu s predpisom, izda-
nim na podlagi zakona (24. ~len).

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prve-
ga odstavka tega ~lena.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

31. ~len
Do izdaje tehni~nih predpisov iz tega zakona oziroma

drugih zakonov se kot republi{ki predpisi smiselno uporab-
ljajo tisti zvezni predpisi nekdanje SFRJ, ki so bili izdani na
podlagi zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, {t. 37/88
in 23/91), ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi
ustavnega zakona o izvedbi temeljne ustavne listine o sa-

mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 1/91-I) in veljajo tisti predpisi, ki so bili po tem
datumu izdani v Republiki Sloveniji.

Predpisi o jugoslovanskih standardih, s katerimi je do-
lo~eno, da je uporaba jugoslovanskih standardov v celoti ali
delno obvezna, se kot republi{ki predpisi smiselno uporab-
ljajo najdalj do 31. 12. 1995.

Pooblastila oziroma potrdila o usposobljenosti, ki jih je
na podlagi zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, {t. 37/
88 in 23/91) do 25. 6. 1991 izdal Zvezni zavod za standar-
dizacijo nekdanje SFRJ, po tem datumu pa Urad, veljajo za
posamezne pravne osebe oziroma laboratorije do pridobitve
listine o akreditaciji na istem podro~ju, oziroma najdalj do
31. 12. 1995.

Listine o ustreznosti veljajo do prenehanja veljavnosti
atesta.

32. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta zakon, se preneha uporab-

ljati zakon o standardizaciji (Uradni list SFRJ, {t. 37/88 in
23/91), razen dolo~b 36. in 37. ~lena ter 62. do 64. ~lena, ki
se uporabljajo do ureditve z zakonom.

Dovoljenje za odmik od veljavnih standardov in norm
kakovosti izda direktor Urada.

Za kmetijske pridelke, ‘ivalsko krmo, mineralna gno-
jila, sredstva za varstvo rastlin, vino in gozdne lesne sorti-
mente razen za semena in sadilni material kmetijskih in
gozdnih rastlin, izda dovoljenje minister, pristojen za kmetij-
stvo in gozdarstvo, za ‘ivila pa minister, pristojen za pre-
hrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

33. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 314-01/93-1/5
Ljubljana, dne 20. decembra 1994.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

6.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje

rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in
Kani‘arica

Razgla{am zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kani‘arica, ki
ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
21. decembra 1994.

[t. 012-01/94-173
Ljubljana, dne 29. decembra 1994.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.
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Z A K O N
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA ZAPRTJE
RUDNIKOV RJAVEGA PREMOGA ZAGORJE,

SENOVO IN KANI@ARICA

1. ~len
S tem zakonom se, z namenom, da se racionalizira

proizvodnja rjavega premoga, sanira okolje in zagotovi pre-
zaposlitev delavcev v rudnikih rjavega premoga Kani‘arica,
Senovo in Zagorje (v nadaljnjem besedilu: rudniki) ter iz-
vede njihovo postopno zapiranje, zagotavljajo sredstva za
te namene, dolo~a organizacijsko preoblikovanje Rudnikov
rjavega premoga Slovenije, p.o. ter dolo~a vsebino progra-
mov, po katerih bo potekalo zapiranje rudnikov.

2. ~len
Podjetje Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o., se

preoblikujejo v {tiri nova podjetja:
– Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
– Rudnik Kani‘arica v zapiranju, d.o.o.,
– Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
– Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o..
Vlada Republike Slovenije zagotovi v teh podjetjih

pogoje za sanacijo terjatev in obveznosti sedanjega podjetja
Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o.

Vlada Republike Slovenije v roku 30 dni po uveljavitvi
zakona sprejme ustanovitveni akt, s katerim dolo~i sede‘,
firmo, dejavnost, osnovni kapital in sestavo organa uprav-
ljanja v novih podjetjih.

3. ~len
Zapiranje rudnikov se izvaja v obdobju 1995-2000 po

programih, ki obsegajo za vsakega od treh rudnikov iz prve-
ga odstavka prej{njega ~lena:

– na~rt poslovanja,
– tehni~no tehnolo{ki del postopnega zapiranja,
– ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja,
– kadrovsko socialni program,
– terminski plan postopnega zapiranja in izvajanja ukre-

pov,
– potrebna sredstva in vire sredstev za izvajanje ak-

tivnosti po posameznih delih in letih.
Pri pripravi in izdelavi programov iz prej{njega odstav-

ka sodelujejo lokalne skupnosti iz obmo~ja rudnikov preko
svojih predstavnikov v organih upravljanja podjetij.

Programe iz prvega odstavka tega ~lena sprejme Vlada
Republike Slovenije najkasneje do 30.9.1995.

4. ~len
Sredstva za izvajanje programov iz 3. ~lena tega zakona

se zagotavljajo v vsakoletnem prora~unu Republike Sloven-
ije v obdobju izvajanja programa zapiranja rudnikov. Pro-
gram zapiranja rudnikov se izvaja v okviru sredstev, zago-
tovljenih za ta namen v vsakoletnem prora~unu Republike
Slovenije. Sredstva v prora~unu morajo biti zagotovljena
v obsegu, da se bodo so~asno oziroma usklajeno izvajala
tehni~no tehnolo{ka dela postopnega zapiranja, ukrepi in
aktivnosti za sanacijo okolja in kadrovsko socialni program.

5. ~len
Zapiranje rudnikov vodijo in izvajajo podjetja iz prve-

ga odstavka 2. ~lena tega zakona. Za izvajanje nalog po
programih iz 3. ~lena tega zakona se pripravi vsako leto do 1.
septembra operativni plan aktivnosti za izvedbo programov
v naslednjem letu z oceno potrebnih sredstev, do 31. marca
pa poro~ilo o izvajanju programa za preteklo leto. Operativni
plan aktivnosti in poro~ilo o izvajanju programov obravna-

va in sprejme Vlada Republike Slovenije in o tem poro~a
Dr‘avnemu zboru Republike Slovenije.

6. ~len
Vlada Republike Slovenije zagotavlja potrebno koordi-

nacijo med ministrstvi, upravnimi organi, lokalnimi skup-
nostmi in podjetji za izvedbo zapiralnih del.

7. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 433-03/94-5/1
Ljubljana, dne 21. decembra 1994.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

7.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91.~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o gostinstvu

Razgla{am zakon o gostinstvu, ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 1994.

[t. 012-01/94-174
Ljubljana, dne 29. decembra 1994.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O GOSTINSTVU

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Gostinstvo je po tem zakonu opravljanje gostinske de-

javnosti.
Gostinska dejavnost obsega pripravo in stre‘bo jedi in

pija~ ter nastanitev gostov.

2. ~len
Gostinsko dejavnost iz prej{njega ~lena opravljajo prav-

ne ali fizi~ne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostin-
ske dejavnosti in izpolnjujejo pogoje, dolo~ene z zakonom
(v nadaljnjem besedilu: gostinci).

Gostinsko dejavnost po tem zakonu lahko opravljajo
tudi oddajalci sob, kmetje in dru{tva v skladu s pogoji, ki jih
dolo~a zakon.

3. ~len
Priprava in stre‘ba jedi in pija~ ter nastanitev, ki jih

pravne in fizi~ne osebe ter dru{tva organizirajo na neprido-
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bitni podlagi in za lastne potrebe v svojih prostorih, se ne
urejajo s tem zakonom.

Pogoje za opravljanje dejavnosti iz prej{njega odstavka
dolo~ajo drugi predpisi.

II. GOSTINSKI OBRATI

4. ~len
Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih in

na prostem pod pogoji, dolo~enimi s tem zakonom in drugi-
mi predpisi.

Gostinski obrat so funkcionalno povezani in ustrezno
urejeni prostori, ki omogo~ajo opravljanje dolo~ene vrste
gostinske dejavnosti.

Vrste gostinskih obratov so: hoteli, moteli, penzioni,
preno~i{~a, hotelska naselja, po~itni{ke hi{e in apartmaji,
planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, ka-
varne, sla{~i~arne, okrep~evalnice, bari ter obrati za pripravo
in dostavo jedi.

5. ~len
Gostinska dejavnost se lahko opravlja v poslovnem

prostoru, v katerem se opravlja kak{na druga dejavnost, ~e
so za to izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka prej{njega
~lena.

Gostinska dejavnost, ki jo opravljajo sobodajalci in
kmetje, se lahko opravlja v stanovanjskih prostorih na kmeti-
jah, ~e so za to izpolnjeni pogoji, dolo~eni s tem zakonom in
drugimi predpisi.

6. ~len
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinske-

ga obrata na javnih prireditvah, sejmih in podobno med
njihovim trajanjem, vendar vsakokrat najve~ 30 dni.

Gostinska dejavnost se lahko med turisti~no sezono
opravlja zunaj gostinskega obrata v mestnih jedrih, na kopa-
li{~ih, na smu~i{~ih in podobno.

Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti iz prvega in
drugega odstavka tega ~lena dolo~i z odlo~bo za gostinstvo
pristojna enota upravne enote, glede na razmere in potrebe
na dolo~enem obmo~ju.

7. ~len
Gostinski obrati so lahko v nepremi~nih in premi~nih

objektih.
Premi~ni gostinski obrat je objekt, prirejen na avtomo-

bilskem in podobnem podvozju, na tirnem vozilu ali vodnem
oziroma zra~nem plovilu, ki se lahko premika z lastnim
pogonom ali vleko.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE
DEJAVNOSTI

8. ~len
Podlaga za ugotavljanje pogojev za opravljanje gostin-

ske dejavnosti v nepremi~nih gostinskih obratih je uporabno
dovoljenje, ki ga izda pristojna enota upravne enote na pod-
lagi predpisov o urejanju prostora v skladu z namembnostjo
objekta oziroma poslovnega prostora.

9. ~len
Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpol-

njeni:
1. minimalni tehni~ni pogoji, ki se nana{ajo na:
– poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih

obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;

– pogoje glede zunanjih povr{in gostinskega obrata
(funkcionalno zemlji{~e in druge zunanje povr{ine);

– pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gos-
tinskega obrata;

2. pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrs-
tah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah;

3. pogoji, ki se nana{ajo na merila in na~in kategoriza-
cije preno~itvenih gostinskih obratov in marin;

4. minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se na-
na{ajo na poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih
obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah ter na osebe, ki
opravljajo dela v gostinski dejavnosti;

5. pogoji glede minimalne stopnje strokovne izobrazbe
oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti.

10. ~len
Minimalne tehni~ne pogoje iz 1. to~ke prej{njega ~lena

in pogoje glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah iz 2.
to~ke prej{njega ~lena predpi{e minister, pristojen za gostin-
stvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za prostor in minis-
trom, pristojnim za kmetijstvo.

Merila in na~in kategorizacije preno~itvenih gostinskih
obratov in marin iz 3. to~ke prej{njega ~lena predpi{e minis-
ter, pristojen za gostinstvo.

Minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje iz 4. to~ke
prej{njega ~lena predpi{e minister, pristojen za zdravstvo, v
soglasju z ministrom, pristojnim za gostinstvo.

Pogoje glede minimalne stopnje izobrazbe oseb, ki op-
ravljajo dela v gostinski dejavnosti, predpi{e minister, pris-
tojen za gostinstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
{olstvo.

11. ~len
Vsi gostinski obrati se glede na svojo ponudbo raz-

vr{~ajo v vrste, gostinski obrati, v katerih se gostom nudi
nastanitev, pa se po vrsti in kakovosti ponudbe razvr{~ajo
tudi v kategorije.

Za gostinstvo pristojna enota upravne enote z odlo~bo
dolo~i vrsto in kategorijo gostinskega obrata.

Gostinski obrati morajo poslovati le s tisto vrsto oziro-
ma oznako kategorije, v katero so razvr{~eni po odlo~bi iz
prej{njega odstavka.

Zbornice lahko opravijo razvrstitev restavracij in gos-
tiln na osnovi meril za ocenjevanje kakovosti storitev.

12. ~len
Merila za dolo~itev obratovalnega ~asa gostinskih obra-

tov predpi{e minister, pristojen za gostinstvo.
Gostinec dolo~i svoj obratovalni ~as v skladu s predpi-

som iz prej{njega odstavka in ga prijavi za gostinstvo pristoj-
ni enoti upravne enote.

Za gostinstvo pristojna enota upravne enote lahko v
skladu z merili iz prvega odstavka tega ~lena, glede na
potrebe gostov in zna~ilnosti ter potrebe kraja, za posamezen
gostinski obrat dolo~i druga~en poslovni ~as, pri ~emer upo-
{teva tudi mnenje lokalne skupnosti.

Gostinec mora poslovati v obratovalnem ~asu, dolo-
~enem v skladu z drugim oziroma s tretjim odstavkom tega
~lena.

13. ~len
Cene gostinskih storitev morajo biti ~itljivo izpisane v

obliki cenika na vidnem mestu oziroma navedene na jedil-
nem listu in vinski karti, ki morata biti gostom na razpolago
v vseh prostorih in na prostem, kjer se nudijo gostinske
storitve.
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V ceniku oziroma na jedilnem listu in vinski karti mora-
jo biti ozna~ene vrsta, koli~ina in cena storitve.

IV. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI PRI
SOBODAJALCIH IN NA KMETIJAH

14. ~len
Sobodajalec je fizi~na oseba, ki je registrirana, da v

svojem stanovanju ali po~itni{ki hi{i trajno ali sezonsko nudi
gostom nastanitev z zajtrkom ali brez njega.

Sobodajalcu ni treba izpolnjevati pogoja o strokovni
izobrazbi iz 5. to~ke 9. ~lena tega zakona.

15. ~len
Kmet lahko na svoji kmetiji nudi gostom nastanitev,

pripravlja ali stre‘e jedi ter pija~o.
Kmet lahko nudi gostom poleg jedi le doma pridelano

in predelano pija~o (kmetije odprtih vrat, vinoto~i, osmice in
podobno), razen ~e kmet nudi tem gostom tudi nastanitev.

^e gostinska ponudba v kraju oziroma na posameznem
obmo~ju ni dovolj razvita, lahko za gostinstvo pristojna
enota upravne enote izjemoma dovoli kmetu, da ne glede na
dolo~bo prej{njega odstavka tega ~lena nudi gostom tudi
kupljeno pija~o.

V. IN[PEKCIJSKO NADZORSTVO IN UPRAVNI
UKREPI

16. ~len
Uresni~evanje dolo~b tega zakona nadzoruje pristojni

tr‘ni in{pekcijski organ, razen dolo~b 4. to~ke 9. ~lena tega
zakona, ki se nana{ajo na minimalne sanitarno-zdravstvene
pogoje, katerih uresni~evanje nadzoruje pristojni sanitarni
in{pekcijski organ.

17. ~len
^e pristojni in{pekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi,

da pravna ali fizi~na oseba opravlja gostinsko dejavnost, ne
da bi bila registrirana za to, ji opravljanje take dejavnosti
prepove.

Prito‘ba zoper odlo~bo ne zadr‘i njene izvr{itve.

18. ~len
^e pristojni in{pekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi:
– da prostori, v katerih se opravlja gostinska dejavnost,

ne izpolnjujejo pogojev oziroma da niso izpolnjeni pogoji
glede storitev, ki jih dolo~ajo predpisi iz prvega in drugega
odstavka 10. ~lena tega zakona,

– da prostori ne izpolnjujejo sanitarno-zdravstvenih po-
gojev, ki jih dolo~a predpis iz tretjega odstavka 10. ~lena
tega zakona,

z odlo~bo za~asno prepove opravljanje gostinske de-
javnosti do odprave nepravilnosti, odredi, da je treba ugo-
tovljene pomanjkljivosti odpraviti in dolo~i rok za njihovo
odpravo.

^e pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega ~lena niso
odpravljene v dolo~enem roku, izda pristojni in{pektor od-
lo~bo, s katero prepove uporabljati prostore, naprave ali
opremo za gostinsko dejavnost.

Prito‘ba zoper odlo~bo iz prvega in drugega odstavka
tega ~lena ne zadr‘i njene izvr{itve.

19. ~len
^e pristojni in{pekcijski organ ugotovi, da pravna ali

fizi~na oseba ponavlja prekr{ke iz 21. in 22. ~lena tega

zakona, ji lahko v soglasju z organom sanitarne ali urba-
nisti~ne ali druge pristojne in{pekcije in na predlog pristoj-
nega organa lokalne skupnosti za~asno ali trajno prepove
opravljanje gostinske dejavnosti.

Prito‘ba zoper odlo~bo ne zadr‘i njene izvr{itve.

20. ~len
^e pristojni tr‘ni in{pekcijski organ ugotovi, da gostin-

ski obrat ne izpolnjuje pogojev glede vrste in kategorije, v
katero je razvr{~en z odlo~bo iz drugega odstavka 11. ~lena
tega zakona, z odlo~bo prepove opravljanje take dejavnosti
do odprave nepravilnosti.

Prito‘ba zoper odlo~bo ne zadr‘i njene izvr{itve.

VI. KAZENSKE DOLO^BE

21. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se ka-

znuje gostinec pravna oseba za prekr{ek:
– ~e opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z odlo~bo

za gostinstvo pristojne enote upravne enote (6. ~len);
– ~e poslovni prostori, v katerih opravlja gostinsko de-

javnost, ne ustrezajo predpisanim minimalnim tehni~nim ali
sanitarno zdravstvenim pogojem oziroma gostinski obrat ne
izpolnjuje pogojev kategorizacije ali ne nudi najmanj mini-
malnih predpisanih gostinskih storitev (1., 2., 3. in 4. to~ka
9. ~lena);

– ~e oseba, ki opravlja dela v gostinski dejavnosti, ne
izpolnjuje minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev (4.
to~ka 9. ~lena);

– ~e oseba, ki opravlja dela v gostinski dejavnosti ne
izpolnjuje pogojev o minimalni stopnji strokovne izobrazbe
(5. to~ka 9. ~lena);

– ~e gostinski obrat ne posluje s kategorijo ali vrsto, v
katero je razvr{~en (tretji odstavek 11. ~lena);

– ~e ne posluje v dolo~enem obratovalnem ~asu (~etrti
odstavek 12. ~lena);

– ~e cen gostinskih storitev ne objavi oziroma ozna~i
na predpisani na~in (13. ~len);

– ~e opravlja gostinsko dejavnost kljub za~asni pre-
povedi (drugi odstavek 18. ~lena).

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekr{ek iz prvega odstavka tega ~lena.

22. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek iz 21. ~lena tega zakona gostinec fizi~na oseba.
Enako se kaznuje za prekr{ek tudi fizi~na oseba, ~e

opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z dolo~bami 14.
oziroma 15. ~lena tega zakona.

23. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje

za prekr{ek, kdor opravlja gostinsko dejavnost, za katero ni
registriran.

VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

24. ~len
Podzakonske akte iz prvega, drugega, tretjega in ~etrte-

ga odstavka 10. ~lena in prvega odstavka 12. ~lena tega
zakona predpi{eta pristojna ministra v treh mesecih od dneva
uveljavitve tega zakona.
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Do sprejetja predpisov iz prvega in drugega odstavka
10. ~lena tega zakona se uporabljajo pravilnik o minimalnih
tehni~nih pogojih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost
in o storitvah v gostinskih obratih (Uradni list SRS, {t. 11/75
in 15/88), pravilnik o minimalnih tehni~nih pogojih prostorov
za sprejemanje na preno~evanje ter za pripravo in stre‘bo
hrane in pija~ v gospodinjstvih in kme~kih gospodarstvih
(Uradni list SRS, {t. 11/75 in 15/88) in pravilnik o katego-
rizaciji nastanitvenih gostinskih objektov (Uradni list SRS,
{t. 11/75 in 15/88).

25. ~len
Gostinsko dejavnost v za~asnih gostinskih obratih iz 1.

to~ke 5. ~lena zakona o gostinski dejavnosti (Uradni list
SRS, {t. 42/73 in 29/86) je mogo~e opravljati do izteka roka,
za katerega jim je bila izdana odlo~ba, vendar najve~ tri leta
po uveljavitvi tega zakona.

26. ~len
Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali dopolnilno

dejavnost na kmetijah, lahko kmetje opravljajo dejavnost iz
15. ~lena tega zakona na podlagi dokazila o izpolnjevanju
predpisanih pogojev, ki ga ob priglasitvi te dejavnosti pred-
lo‘ijo za gostinstvo pristojni enoti upravne enote.

27. ~len
Do uveljavitve novega sistema dr‘avne uprave oprav-

ljajo naloge iz tretjega odstavka 6. ~lena, 8. ~lena, drugega
odstavka 11. ~lena, drugega in tretjega odstavka 12. ~lena,
tretjega odstavka 15. ~lena in 26. ~lena tega zakona pristojni
ob~inski upravni organi.

28. ~len
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o

gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, {t. 42/73 in 29/86).

29. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 327-01/91-2/6
Ljubljana, dne 21. decembra 1994.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

polletje leta 1994 (Uradni list RS, {t. 38/94, 56/94 in 73/94)
se spremeni tako, da se glasi: “Uredba o uvedbi finan~nih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane.”

2. ~len
20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 36., 37., 38., 44., 45. in

46. ~len se ~rtajo.

3. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 402-03/93-3/14-8
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

9.

Na podlagi drugega odstavka 3. ~lena in 6. ~lena zako-
na o finan~nih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, {t. 5/91) in v skladu z uredbo
o za~asnem financiranju potreb iz prora~una Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o podalj{anju veljavnosti uredbe o uvedbi finan~nih

intervencij za celostno urejanje pode‘elja in obnovo vasi
za drugo polletje leta 1994

1. ~len
Veljavnost uredbe o uvedbi finan~nih intervencij za

celostno urejanje pode‘elja in obnovo vasi za drugo polletje
leta 1994 (Uradni list RS, {t. 38/94) se podalj{a za obdobje
za~asnega financiranja potreb iz prora~una Republike Slo-
venije v prvem trimese~ju leta 1995.

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 402-03/93-2/6-8
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

10.

Na podlagi drugega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) v zvezi s petim
odstavkom 20. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, {t. 55/92, 7/93 in 31/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

8.

Na podlagi drugega odstavka 3. ~lena in 7. ~lena zako-
na o finan~nih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, {t. 5/91) in v skladu z uredbo
o za~asnem financiranju potreb iz prora~una Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o uvedbi finan~nih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane

za drugo polletje leta 1994

1. ~len
Naslov uredbe o uvedbi o finan~nih intervencij za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE St ran 45[t. 1 – 10. I. 1995

S K L E P
o kriterijih za odobritev prodaje delnic ali sredstev

podjetja tujemu kupcu

1. ~len
S tem sklepom se dolo~ajo kriteriji, ki jih Vlada Repub-

like Slovenije upo{teva pri odlo~anju o odobritvi prodaje
delnic ali sredstev podjetja v postopku lastninskega preob-
likovanja (v nadaljnjem besedilu: ciljno podjetje) tuji pravni
ali fizi~ni osebi oziroma doma~i pravni osebi, ki je v ve~inski
lasti tuje fizi~ne ali pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: tuji
kupec), ~e ocenjena vrednost delnic ali sredstev ciljnega
podjetja, ki se prodajajo tujemu kupcu presega tolarsko pro-
tivrednost 10,000.000 ECU.

Za prodajo delnic tujemu kupcu iz prej{njega odstavka
se {teje prodaja delnic na podlagi 26. ~lena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij oziroma prodaja novih delnic
na podlagi 28. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij.

Za prodajo sredstev tujemu kupcu iz prvega odstavka
tega ~lena se {teje prodaja sredstev na podlagi 27. ~lena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

2. ~len
Dolo~be tega sklepa, ki se nana{ajo na odobritev proda-

je delnic ciljnega podjetja se uporabljajo tudi za odobritev
prodaje dele‘ev v dru‘bah z omejeno odgovornostjo.

3. ~len
Vlada Republike Slovenije odlo~i o odobritvi prodaje

delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja na podlagi pred-
loga Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki ga je ta
dol‘na predlo‘iti Vladi Republike Slovenije najpozneje v
roku 15 dni po podpisu pogodbe o prodaji.

Predlog, ki ga agencija poda Vladi Republike Slovenije
v skladu z dolo~bo prej{njega odstavka, mora vsebovati:

– analizo upo{tevanja vseh kriterijev opredeljenih s tem
sklepom,

– predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o podanem
predlogu,

– obrazlo‘itev predlaganega sklepa.

4. ~len
Pri odobritvi prodaje delnic ali sredstev ciljnega pod-

jetja tujemu kupcu Vlada Republike Slovenije presoja ute-
meljenost podanega predloga s stali{~a:

1. potencialnega tujega kupca;
2. dejavnosti, ki jo oziroma jo bo opravljalo ciljno

podjetje po odobritvi prodaje delnic, oziroma dejavnosti, ki
se bo opravljala v novem podjetju po odobritvi prodaje sred-
stev ciljnega podjetja;

3. dosedanjega poslovanja ciljnega podjetja;
4. projekcije poslovanja ciljnega podjetja za obdobje

petih let po odobreni prodaji delnic tujemu kupcu oziroma
projekcije poslovanja novega podjetja po odobreni prodaji
sredstev ciljnega podjetja;

5. {tevila delnic oziroma vrednosti sredstev, ki se pro-
dajajo tujemu kupcu, pogodbene cene, pla~ilnih pogojev ter
drugih elementov prodajne pogodbe;

6. pri~akovane splo{ne koristi in stro{kov, ki jih bo
imela Republika Slovenija od prodaje delnic oziroma sred-
stev ciljnega podjetja tujemu kupcu.

5. ~len
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega

podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost po-

danega predloga s stali{~a potencialnega tujega kupca na
podlagi naslednjih kriterijev:

– poslovne bonitete tujega kupca;
– dosedanjega poslovnega sodelovanja tujega kupca s

ciljnim podjetjem oziroma poslovnega delovanja tujega kup-
ca v okviru panoge,

– poslovnih jamstev, ki jih nudijo poslovni na~rti tu-
jega kupca v zvezi z bodo~im poslovanjem ciljnega oziroma
novega podjetja;

Vlada Republike Slovenije ne odobri prodaje delnic
oziroma sredstev ciljnega podjetja, ~e:

– poslovna boniteta kupca ne zagotavlja finan~ne var-
nosti podjetja v prihodnosti oziroma ne zagotavlja zaposlitve
dogovorjenega {tevila delavcev,

– ni podatkov o ustrezni poslovni aktivnosti tujega kup-
ca v preteklosti,

– ni podatkov o ustreznih finan~nih virih tujega kupca.

6. ~len
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega

podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost po-
danega predloga s stali{~a dejavnosti ciljnega oziroma nove-
ga podjetja po realizirani prodaji na podlagi naslednjih kri-
terijev:

– vrste dejavnosti, ki jo oziroma jo bo podjetje oprav-
ljalo;

– dopustnosti tujih vlaganj glede na dejavnost, ki jo
oziroma jo bo podjetje opravljajo, glede na dolo~be resolu-
cije o strategiji Republike Slovenije do tujih vlaganj (Uradni
list RS, {t. 23/94).

Vlada Republike Slovenije ne odobri prodaje delnic
oziroma sredstev ciljnega podjetja, ~e gre za dejavnost, ki je
z resolucijo o strategiji Republike Slovenije do tujih vlaganj
izrecno prepovedana za tuja vlaganja.

7. ~len
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega

podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost po-
danega predloga s stali{~a dosedanjega poslovanja ciljnega
podjetja na podlagi naslednjih kriterijev:

– dosedanjih rezultatov poslovanja ciljnega podjetja;
– {tevila, kvalifikacijske strukture zaposlenih ter efek-

tivne zaposlenosti v ciljnem podjetju;
– sposobnosti podjetja, da zagotavlja poravnavanje ob-

veznosti iz naslova:
– izpla~ila pla~ do ravni splo{ne kolektivne pogodbe,
– pla~ila davkov in prispevkov,
– rednega poslovanja podjetja.
Vlada Republike Slovenije odobri prodajo delnic oziro-

ma sredstev predvsem tistih podjetij, ki:
– dolo~eno obdobje niso sposobna pokrivati svojih ob-

veznosti,
– imajo velik dele‘ prese‘nih delavcev, prodaja delnic

oziroma sredstev podjetja pa bo zagotovila ve~jo efektivno
zaposlenost v ciljnem ali novem podjetju.

8. ~len
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega

podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost po-
danega predloga s stali{~a projekcije poslovanja podjetja za
obdobje petih let po prodaji na podlagi naslednjih kriterijev:

– projekcije poslovanja ciljnega oziroma novega pod-
jetja za obdobje petih let, s posebnim poudarkom na struktu-
ri stro{kov predvsem surovin in repromaterialov,

– predvidenega gibanja cen glavnih proizvodov v dr‘a-
vah glavnih kupcev,
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Vlada Republike Slovenije odobri tisto prodajo delnic
oziroma sredstev podjetja, kjer:

– ne bo pri{lo do zmanj{anja proizvodnje doma in do-
ma~ega tehnolo{kega razvoja oziroma njene zamenjave z
uvozom,

– bodo zunanji u~inki za Slovenijo in finaciranje njene-
ga prora~una pozitivni,

– se {tevilo zaposlenih ne bo zmanj{alo, ampak po-
ve~alo ali vsaj ohranilo,

– ne bo pri{lo do zmanj{evanja doma~ega razvojno-
raziskovalnega dela, ampak njegovega pove~evanja v prid
razvoju podjetja,

– bi sicer pri{lo do likvidacije ciljnega podjetja, ki pa
ima zaradi svojega dele‘a velik ekonomski in socialni pomen
za regijo.

11. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 440-11/94-16/1-8
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

– predvidenega gibanja ponudbe in povpra{evanja v
dr‘avah glavnih kupcev,

– projekcije na~rtovanih investicij s posebnim poudar-
kom na vrednosti, vsebini ter na~inih finaciranja na~rtovanih
investicij;

– projekcije finan~nega poslovanja;
– projekcije zaposlovanja ({tevila in kvalifikacijske

strukture zaposlenih, dodatnega izobra‘evanja);
– projekcije re{evanja obstoje~ih ekolo{kih problemov,

pri~akovanega nastajanja novih ekolo{kh problemov in pred-
logov za njihovo re{evanje;

– vklju~evanja primernih tehnologij v opravljanje de-
javnosti, rangiranja prene{ene tehnologije z vidika razvitosti
v svetu, z vidika ekolo{kih u~inkov oziroma z vidika vklju-
~evanja doma~ih razvojnoraziskovalnih potencialov v teh-
nolo{ki razvoj.

Vlada Republike Slovenije odobri prodajo delnic oziro-
ma sredstev ciljnega podjetja, ki bo zagotovila predvsem:

– pridobitev primerne oziroma primernej{e tehnologije,
– posodobitev proizvodnje oziroma uvajanje novih teh-

nologij,
– ohranitev ~im ve~jega {tevila delovnih mest,
– zagotovitev novih trgov oziroma novih marketin{kih

znanj,
– zagotovitev izobra‘evanja in izpopolnjevanja kadrov,
– re{itev ekolo{kih problemov.

9. ~len
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega

podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost po-
danega predloga s stali{~a {tevila delnic oziroma vrednosti
sredstev, ki so predmet prodaje ter pogodbene cene na podla-
gi naslednjih kriterijev:

– {tevila, vrednosti ter vrste delnic oziroma vrednosti
ter vrste sredstev, ki jih bo tuji kupec pridobil;

– cene in na~ina pla~ila oziroma pla~ilnih pogojev;
– zagotovitve fina~nih virov za pla~ilo pogodbene cene;
– vrste zavarovanja pla~ila;
– eventualnega odstopanja pogodbene cene od ocenje-

ne vrednosti delnic oziroma sredstev, ki so predmet prodaje.
Vlada Republike Slovenije odobri prodajo delnic oziro-

ma sredstev ciljnega podjetja, ~e se s prodajno pogodbo
zagotavlja predvsem:

– pogodbena cena, ki dosega oziroma presega ocenjeno
vrednost delnic oziroma sredstev, ki so predmet prodaje;

– nekreditno pla~ilo kupnine;
– zavarovanje pla~ila z ban~no garancijo prvovrstne

banke.

10. ~len
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega

podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost po-
danega predloga s stali{~a pri~akovane splo{ne koristi in
stro{kov od navedene prodaje na podlagi naslednjih krite-
rijev:

– tr‘ne strukture na doma~em trgu proizvodov ter na
doma~em trgu surovin in repromaterialov pred in po prodaji;

– nevarnosti substituiranja doma~e produkcije;
– posledic na trgu delovne sile;
– pomena ciljnega podjetja za regijo oziroma ob~ino

(dele‘a zaposlenih, kapitala);
– neto pla~il s strani ciljnega oziroma novega podjetja

dr‘avi, zavarovalnim skladom in doma~im dobaviteljem za
obdobje po prodaji v primerjavi z neto pla~ili pred prodajo;

– monetarnimi u~inki tuje investicije (razmerje med ve-
likostjo tuje nalo‘be in M1 (inflacijska nevarnost moneti-
zacije tujih sredstev).

11.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Republike Slovenije
na 120. seji 22. decembra 1994 sprejela

S K L E P
o oprostitvi obveznosti pla~evanja cestnine za vozila, s

katerimi se opravljajo prevozi za potrebe izvajanja
nalog humanitarnih organizacij

I
Obveznosti pla~evanja cestnine za uporabo avtomobil-

skih cest in cestnih objektov v Republiki Sloveniji, dolo~ene
s sklepom o dolo~itvi posebnega povra~ila za uporabo avto-
mobilskih cest ter o osnovah in merilih za dolo~anje njegove
vi{ine (Uradni list SRS, {t. 14/89) so opro{~ena:

– vozila, s katerimi se opravlja prevoz humanitarne
(materialne in zdravstvene) pomo~i prizadetim v miru in
vojni zaradi naravnih in drugih nesre~ ali oboro‘enih spopa-
dov;

– vozila, s katerimi se opravlja prevoz za potrebe krvo-
dajalskih akcij;

– vozila mednarodnega gibanja Rde~ega kri‘a in Rde-
~ega polmeseca, ki jih uporabljajo predstavniki te organiza-
cije pri opravljanju svojih nalog.

II
Voznik vozila iz prve in druge alinee I. to~ke tega

sklepa uveljavlja oprostitev obveznosti pla~ila cestnine na
izstopni ali vstopno-izstopni cestninski postaji na avtomo-
bilski cesti, in sicer pri prevozu v dr‘avi na podlagi pravilno
izpolnjenega potnega naloga in pri mednarodnem prevozu
na podlagi carinske deklaracije.

Voznik vozila iz tretje alinee I. to~ke tega sklepa uve-
ljavlja oprostitev obveznosti pla~ila cestnine na izstopni ali
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vstopno-izstopni cestninski postaji na avtomobilski cesti na
podlagi lastni{tva vozila, izkazanega v prometnem dovolje-
nju.

III
Ta sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 420-05/93-1/3-8
Ljubljana, dne 22. decembra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

19. mag. Zvonko FI[ER je imenovan za okro‘nega
dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Novi
Gorici.

20. Irma VOLF je imenovana za okro‘no dr‘avno to-
‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Murski Soboti,
zunanjem oddelku v Ljutomeru.

21. Ludvik GORNJEC je imenovan za okro‘nega dr-
‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Murski
Soboti.

22. Jelka [TUMBERGER-MLAKAR je imenovana za
okro‘no dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v
Slovenj Gradcu.

23. Milenka @IGMAN je imenovana za okro‘no dr‘av-
no to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu na Ptuju.

24. Vlado BA[OVI] je imenovan za okro‘nega dr‘av-
nega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

25. Peter ^IBEJ je imenovan za okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

26. Andrej FERLINC je imenovan za okro‘nega dr-
‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

27. Renata DEM[AR je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

28. Tatjana KOZEL je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

29. Elizabeta GYORKOS je imenovana za okro‘no
dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mari-
boru.

30. Bojan PLANIN[EK je imenovan za vi{jega dr‘av-
nega to‘ilca na Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.

31. Alenka ME@NAR je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.

32. Marjan TRBOV[EK je imenovan za okro‘nega
dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.

33. Du{an RO[ je imenovan za okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju, zunanjem
oddelku v Velenju.

34. Marija JUHART je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju, zunanjem
oddelku v Velenju.

35. Milan BIRSA je imenovan za okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.

36. Kostja GR^AR je imenovan za okro‘nega dr‘av-
nega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.

37. Lilijana DOL@AN je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.

38. Irena DOBRAVC je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.

39. Erna MAZEJ je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.

40. Janez PALOV[NIK je imenovan za okro‘nega dr-
‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kranju.

41. Andreja [ARABON je imenovana za okro‘no dr-
‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kranju.

42. Marjana ARMI^-KORO[EC je imenovana za
okro‘no dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v
Kranju.

43. Andrej POLAK je imenovan za okro‘nega dr‘av-
nega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kranju.

[t. 111-04/94-2
111-04/94-3

Ljubljana, dne 28. decembra 1994.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
 Predsednik

12.

Na podlagi 17. ~lena zakona o dr‘avnem to‘ilstvu
(Uradni list RS, {t. 63/94) in tretjega odstavka 26. ~lena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t.
4/93) je Vlada Republike Slovenije na 121. seji 28. decem-
bra 1994 izdala

O D L O ^ B E
o imenovanjih dr‘avnih to‘ilcev

1. mag. Jo‘e FRIEDL je imenovan za vrhovnega dr‘av-
nega to‘ilca na Dr‘avnem to‘ilstvu Republike Slovenije.

2. Janez SKOBE je imenovan za vi{jega dr‘avnega
to‘ilca na Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

3. Alenka ERKER-SKULJ je imenovana za okro‘no
dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

4. Bojan KRI@AN je imenovan za okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

5. Peter VOLGEMUT je imenovan za okro‘nega dr‘av-
nega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

6. Kristina O@BOLT je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

7. Marjetka KREVS je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

8. Slavica SKETELJ je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

9. @iva MEJAK je imenovana za okro‘no dr‘avno to-
‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

10. Savica PUREBER je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

11. Barbara BRECELJ je imenovana za okro‘no dr‘av-
no to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

12. Sanja JAVOR-PAJENK je imenovana za okro‘no
dr‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

13. Dragica ZAVR[NIK je imenovana za okro‘no dr-
‘avno to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

14. Franc @UNI^ je imenovan za okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Novem mestu.

15. Marijan BOBI^ je imenovan za vi{jega dr‘avnega
to‘ilca na Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru.

16. Alenka FERLIGOJ je imenovana za okro‘no dr‘av-
no to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru.

17. Nedica MERLO je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru, zunanjem
oddelku v Postojni.

18. Branka STANI^ je imenovana za okro‘no dr‘avno
to‘ilko na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Novi Gorici.
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13.

Na podlagi 193.a ~lena zakona o davkih ob~anov (Urad-
ni list SRS, {t. 36/88 in 8/89) ter Uradni list RS, {t. 48/90,
8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Zavoda Republike Slo-
venije za statistiko izdaja minister za finance Republike Slo-
venije

O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o

davkih ob~anov za leto 1995

I
Zneski za odmero davka na dedi{~ine in darila, dolo~eni

v 150. ~lenu zakona, se valorizirajo tako, da zna{ajo:

a) II. dedni red (star{i, bratje, sestre in njihovi potomci)

Od vrednosti SIT Zna{a davek
nad do SIT % SIT

1,400.116 5

1,400.116 6,291.807 70.005,86 + 6 nad 1,400.116

6,291.807 11,189.306 363.507,23 + 7 nad 6,291.807

11,189.306 16,080.997 706.332,27 + 8 nad 11,189.306

16,080.997 20,978.496 1,097.667,48 + 9 nad 16.080.997

20,978.496 25,870.187 1,538.442,49 + 10 nad 20,978.496

25,870.187 30,767.687 2,027.611,54 + 11 nad 25,870.187

30,767.687 35,659.377 2,566.336,52 + 12 nad 30,767.687

35,659.377 40,556.878 3,153.339,41 + 13 nad 35,659.377

40,556.878 3,790.014,36 + 14 nad 40,556.878

b) III. dedni red (dedi in babice)

Od vrednosti SIT Zna{a davek
nad do SIT % SIT

1,400.116 8
1,400.116 6,291.807 112.009,32 + 9 nad 1,400.116
6,291.807 11,189.306 552.261,52 + 10 nad 6,291.807

11,189.306 16,080.997 1,042.011,53 + 11 nad 11,189.306
16,080.997 20,978.496 1,580.097,41 + 12 nad 16,080.997
20,978.496 25,870.187 2,167.797,37 + 13 nad 20,978.496
25,870.187 30,767.687 2,803.717,09 + 14 nad 25,870.187
30,767.687 35,659.377 3,489.367,03 + 15 nad 30,767.687
35,659.377 40,556.878 4,223.120,60 + 16 nad 35,659.377

40,556.878 5,006.720,66 + 17 nad 40,556.878

c) vse druge

Od vrednosti SIT Zna{a davek
nad do SIT % SIT

1,400.116 11
1,400.116 6,291.807 154.012,78 + 13 nad 1,400.116
6,291.807 11,189.306 789.932,50 + 15 nad 6,291.807

11,189.306 16,080.997 1,524.557,58 + 17 nad 11,189.306
16,080.997 20,978.496 2,356.144,98 + 19 nad 16,080.997
20,978.496 25,870.187 3,286.670,01 + 21 nad 20,978.496
25,870.187 30,767.687 4,313.924,92 + 23 nad 25,870.187
30,767.687 35,659.377 5,440.349,88 + 25 nad 30,767.687
35,659.377 40,556.878 6,663.272,49 + 27 nad 35,659.377
40,556.878 7,985.597,54 + 30 nad 40,556.878

II
Zneski za odmero davka od premo‘enja, dolo~eni v

159. in 165. ~lenu zakona, se valorizirajo tako, da zna{ajo
za:

a) stavbe

Od vrednosti SIT Zna{a davek
nad do SIT % SIT

732.011 0,10
732.011 4,066.727 731,95 + 0,20 nad 732.011

4,066.727 8,133.452 7.401,35 + 0,30 nad 4,066.727
8,133.452 12,200.179 19.601,53 + 0,45 nad 8,133.452

12,200.179 16,266.904 37.901,72 + 0,65 nad 12,200.179
16,266.904 20,972.687 64.335,51 + 0,85 nad 16,266.904

20,972.687 104.334,67 + 1,00 nad 20,972.687

b) prostore za po~itek in rekreacijo

Od vrednosti SIT Zna{a davek
nad do SIT % SIT

732.011 0,20
732.011 4,066.727 1.464,05 + 0,40 nad 732.011

4,066.727 8,133.452 14.802,86 + 0,60 nad 4,066.727
8,133.452 12,200.179 39.203,22 + 0,80 nad 8,133.452

12,200.179 16,266.904 71.737,02 + 1,00 nad 12,200.179
16,266.904 20,972.687 112.404,28 + 1,25 nad 16,266.904
20,972.687 171.226,61 + 1,50 nad 20,972.687

c) poslovne prostore

Od vrednosti SIT Zna{a davek
nad do SIT % SIT

732.011 0,15

732.011 4,066.727 1.097.75 + 0,35 nad 732.011
4,066.727 8,133.452 12.769,58 + 0,55 nad 4,066.727
8,133.452 12,200.179 35.136,49 + 0,75 nad 8,133.452

12,200.179 15,726.610 65.637,01 + 1,00 nad 12,200.179

15,726.610 100.901,35 + 1,25 nad 15,726.610

d) plovne objekte dol‘ine od 8 do 9 metrov 13.361 SIT,
za vsak nadaljnji meter 5.229 SIT.

III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na sre~o

ne pla~uje, dolo~ena v 169. ~lenu zakona, se v 1995. letu
valorizira tako, da zna{a 20.915 SIT.

IV
Znesek, dolo~en v 194. ~lenu zakona, se valorizira tako,

da zna{a 2.905 SIT.

V
Znesek, dolo~en v 211. ~lenu zakona, se valorizira tako,

da zna{a 8.716 SIT.

VI
Zneska, dolo~ena v tretjem odstavku  256. ~lena zako-

na, se valorizirata tako, da zna{ata 1453 SIT in 2.905 SIT.
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Znesek, dolo~en v ~etrtem odstavku 256. ~lena zakona,
se valorizira tako, da zna{a 2.905 SIT.

VII
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan  po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 416-73/94
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

– za prejemanje zahtev za varstvo sort kmetijskih rast-
lin ter za ocenjevanje, ali je zahteva v redu in upravi~ena;

– za obve{~anje vlo‘nikov zahtevkov o izvajanju po-
stopka za potrditev novih sort, dovolitev introdukcije tujih
sort ter za varstvo sort kmetijskih rastlin;

– za organiziranje preizku{anja sort na poskusnem polju
in v laboratoriju ter za nudenje strokovne pomo~i izvajalcem
preizku{anja;

– za obdelavo rezultatov preizku{anja sort, dobljenih
na poskusnem polju in v laboratoriju ter pripravo odlo~b o
vrednosti sort;

– za vodenje registra novih sort, vodenje evidence tujih
sort in vodenje registra zavarovanih sort kmetijskih rastlin;

– za opravljanje administrativnega in strokovno-teh-
ni~nega dela za Strokovno komisijo za potrjevanje, dovo-
litev in varstvo sort (Sortna komisija) in za podkomisije;

– za objavljanje rezultatov preizku{anja v strokovnih
publikacijah.

2. Kmetijski in{titut Slovenije mora Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano redno po{iljati poro~ila o
izvr{evanju del in nalog iz 1. to~ke te odlo~be.

3. Ta odlo~ba za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 321-16-004/94

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Jo‘e Osterc l. r.

15.

Na podlagi 36.a ~lena zakona o potrjevanju novih sort,
dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih
in gozdnih rastlin (Uradni ist SFRJ, {t. 38/80, 82/90) v zvezi
s 1. in 4. ~lenom ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91) izdaja minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D L O ^ B O
o pooblastitvi Kmetijskega in{tituta Slovenije,

Hacquetova 2, Ljubljana za opravljanje del in nalog v
postopku potrjevanja novih sort, dovolitve introdukcije

tujih sort in varstva sort kmetijskih rastlin

1. Kmetijski in{titut Slovenije, Hacquetova 2, Ljublja-
na se pooblasti za opravljanje naslednjih del in nalog v
postopku potrjevanja novih sort, dovolitve introdukcije tujih
sort in varstva sort kmetijskih rastlin:

– za prejemanje zahtev za potrditev novih sort oziroma
za dovolitev introdukcije tujih sort kmetijskih rastlin ter za
ocenjevanje, ali je zahteva v redu in upravi~ena;

16.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. to~ke sklepa Izvr{nega
sveta Skup{~ine Republike Slovenije, {t. 114-02/90-1/11-8 z
dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, {t. 22/91-I) in 9. ~lena
zakona o organizaciji in delovnem podro~ju ministrstev
(Uradni list RS, {t. 71/94), Ministrstvo za notranje zadeve
objavlja

Z N E S K E
povra~il, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v

republi{kih dr‘avnih organih

Za mesec januar 1995 zna{ajo:
1. mese~ne nagrade za obvezno prakso:
– u~encem 6.195 SIT;
– {tudentom 12.685 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 29.612 SIT;
– za 20 let delovne dobe 44.417 SIT;
– za 30 let delovne dobe 59.223 SIT;
3. solidarnostne pomo~i 59.223 SIT;
4. regres za prehrano med delom 9.278 SIT;
5. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Slove-

niji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.614 SIT;
– 8 do 12 ur 2.319 SIT;
– nad 12 ur 4.639 SIT;
6. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.054 SIT;
– brez ra~una 1.392 SIT;
7. kilometrina 22 SIT;

14.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93) in drugega odstavka 110. ~lena
zakona o dohodnini (Uradni list RS, {t. 71/93, popr. 4/94)
objavlja minister za finance

K O L I ^ N I K
za dolo~itev letne akontacije davka iz dejavnosti

za leto 1995

Koli~nik, ugotovljen na podlagi indeksa cen na drobno
v Republiki Sloveniji za leto 1994 v primerjavi z letom
1993, zna{a po podatkih Zavoda Republike Slovenije za
statistiko 1,198.

[t. 416-1/95
Ljubljana, dne 29. decembra 1994.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
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8. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni
mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak
kilometer 11 SIT;

9. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 16.700 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 20.411 SIT;
10. terenski dodatek 974 SIT.

[t. 148-5/93
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.

Andrej [ter  l. r.
Minister

za notranje zadeve

17.

Na podlagi ~etrtega odstavka 56. ~lena zakona o
ra~unovodstvu (Uradni list SFRJ, {t. 12/89, 35/89, 3/90 in
61/90) ter odloka Skup{~ine Republike Slovenije o soglasju
k dopolnitvi tega zakona (Uradni list RS, {t. 42/90) in 19.
~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I)
izdaja Banka Slovenije

S P O R O ^ I L O
o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1994

Cena 1 grama ~iste kovine v
tolarjih po teko~em te~aju

1. Zlato 1555,1324
2. Platina 1693,3664
3. Paladij 637,2994
4. Srebro 19,6882

Navedene cene so izra~unane iz tr‘nih cen na borzi v
Londonu in Zürichu.

Ljubljana, dne 3. januarja 1995.

Banka Slovenije
Guverner

dr. France Arhar l. r.

zakona o dohodnini, s katero je dolo~ena osnova za davek od
osebnih prejemkov, dose‘enih na podlagi pogodbe o delu,
delovr{ne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev
in poslov na drugi podlagi. Po navedeni dolo~bi se v dav~no
osnovo za davek od osebnih prejemkov v{teva vsak posamez-
ni bruto prejemek iz omenjenega naslova, izpla~an v denar-
ju, bonih ali naravi, z v{tetimi povra~ili stro{kov, zmanj{an
za 10 %.

Pobudnik izpodbija tisti del navedene dolo~be, po kate-
ri se v dav~no osnovo {teje tudi povra~ilo stro{kov. Tako se
v dav~no osnovo {tejejo tudi potni stro{ki (dnevnice in kilo-
metrina) in drugi stro{ki v zvezi z opravljanjem del po pogod-
bi oziroma opravljanjem storitev in poslov na drugi podlagi.
Pobudnik navaja, da je za zavezance, ki so v delovnem
razmerju, uveljavljeno druga~no na~elo glede v{tevanja
stro{kov v dav~no osnovo. Tako se pri teh zavezancih po
dolo~bah prve alinee prvega odstavka 16. ~lena zakona o
dohodnini povra~ila stro{kov v zvezi z delom ne v{tevajo v
dav~no osnovo, ~e so ni‘ji od zneska, ki ga dolo~i vlada. Pri
teh zavezancih se torej stro{ki v{tevajo v dav~no osnovo le v
primeru, ~e prekora~ijo predpisano vi{ino.

Z navedeno re{itvijo je po mnenju pobudnika vzpostav-
ljena neenakost med zavezanci, ki so v delovnem razmerju,
in zavezanci, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu
oziroma delovr{ne pogodbe, s ~imer je kr{eno na~elo 14.
~lena ustave o enakosti pred zakonom. Zavezanci, ki niso v
delovnem razmerju, morajo namre~ pla~evati davek od vseh
povra~il stro{kov, zavezanci v delovnem razmerju pa le od
tistih povra~il, ki presegajo predpisani znesek.

Pobudnik izkazuje svoj pravni interes s tem, da kot
ste~ajni upravitelj potuje vsakodnevno iz Tolmina v Batuje
(to je 130 km v obe smeri) in mora tako od priznanih povra~il
za stro{ke pla~ati dohodnino.

2. V odgovoru na pobudo Dr‘avni zbor (Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve) navaja, da se je ‘e v ureditvi
pred uveljavitvijo izpodbijanega zakona v osnovo za davek
od osebnih prejemkov {tel vsak posamezni bruto prejemek
za prilo‘nostno opravljeno storitev. Povra~ila stro{kov, ki so
jih imele fizi~ne osebe v zvezi z opravljanjem storitev,
namre~ v prej{nji zakonodaji niso bila izrecno izklju~ena iz
obdav~itve, kot je bilo to sicer dovoljeno za osebne prejem-
ke iz delovnega razmerja.

Dr‘avni zbor navaja, da so bile z izpodbijanim za-
konom zaostrene dolo~be, ki se nana{ajo na povra~ila
stro{kov za vse kategorije dav~nih zavezancev, tako za ose-
be, ki dosegajo dohodke iz rednega delovnega razmerja, za
fizi~ne osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, in za
fizi~ne osebe, ki izven teh dveh kategorij prejemajo dolo~ene
vrste dohodkov. Navedena zaostritev pogojev pri izpla~ilu
prejemkov, dose‘enih na podlagi pogodbe o delu, delovr{ne
pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in poslov
na drugi podlagi v zakonu o dohodnini je le eden od ukrepov
v novej{i dav~ni zakonodaji, ki naj bi deloval kot podpora
aktivni politiki zaposlovanja. Osnovni namen tak{ne ure-
ditve je v omejevanju pogodbenega oziroma drugega
prilo‘nostnega dela in vzpodbujanju sklepanja delovnega
razmerja in drugih oblik pridobivanja dohodka, kjer je v
skladu z zakonom o dohodnini mo‘no pora~unati nastale
stro{ke.

Po mnenju Dr‘avnega zbora izpodbijane zakonske dolo~-
be ne kr{ijo na~ela enakosti pred zakonom, saj je treba pri tem
upo{tevati ‘e omenjene splo{ne razloge za zaostrovanje pogo-
jev za izpla~evanje osebnih prejemkov za prilo‘nostno delo.
Dav~ni sistem in dav~na ureditev namre~ upravi~eno terjata
specifi~ne in tudi razli~ne re{itve, saj zajemata zelo razli~ne in
specifi~ne zavezance ter razli~ne na~ine ustvarjanja in izka-
zovanja dohodka in drugih dav~nih podlag.

18.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na pobudo Du{ana Taljata iz Tolmina, na seji dne 1.
12. 1994

u g o t o v i l o :

1. Dolo~ba 4. alinee prvega odstavka 16. ~lena zakona
o dohodnini (Uradni list RS, {t. 71/93) je v neskladju z
ustavo, kolikor ne omogo~a upo{tevanja dejanskih stro{kov
kot odbitne postavke pri ugotavljanju dav~ne osnove.

2. Dr‘avni zbor mora ugotovljeno neskladnost odpravi-
ti najkasneje do 31. 3. 1995.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnik je vlo‘il pobudo za za~etek postopka za

oceno ustavnosti ~etrte alinee prvega odstavka 16. ~lena
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B)

1. Ustavno sodi{~e je pobudo za za~etek postopka za
oceno ustavnosti ~etrte alinee prvega odstavka 16. ~lena
zakona o dohodnini sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz
~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Urad-
ni list RS, {t. 15/94) nadaljevalo z odlo~anjem o stvari sami.

2. Z dohodnino oziroma posameznimi dav~nimi oblika-
mi kot viri dohodnine so zaradi zagotavljanja sredstev za
javno porabo obdav~eni dohodki dav~nih zavezancev. Z dav-
kom se obremenjuje dohodek, ki pomeni pove~anje pre-
mo‘enja dav~nega zavezanca. Povra~ilo stro{ka, ki je bil
potreben za pridobitev dohodka, pa ne pomeni realnega do-
hodka oziroma pove~anja premo‘enja, saj je bil stro{ek le
eden od pogojev za dosego dohodka. Neupo{tevanje kon-
kretnih stro{kov pri doseganju realnega dohodka oziroma
pove~anja premo‘enja pomeni ukrep, ki je v nasprotju s
samo naravo davka. Taka odlo~itev zakonodajalca ni sklad-
na s pojmovanji pravne dr‘ave (2. ~len ustave), po katerih se
zahteva sorazmerje med cilji (namenom zakona) in ukrepi.
~e je namen zakona dolo~anje realnega dohodka kot dav~ne
osnove, tedaj ni dopustno nepriznavanje stro{kov, ki so po-
trebni za njegovo doseganje. Zato je tu podana protislovnost
med namenom zakona in izpodbijano dolo~bo. Z zakonom o
dohodnini so praviloma za vse dav~ne vrste stro{ki predvi-
deni kot odbitki pri ugotavljanju dav~ne osnove, razen v
primeru izpodbijane dolo~be, kjer so stro{ki le pav{alizirani
na 10 % in ni mogo~e dokazovanje vi{jih dejanskih stro{kov,
kakor je to v primeru davka od dohodka iz premo‘enja in
dohodkov iz premo‘enjskih pravic (70. in 79. ~len zakona o
dohodnini). Z izpodbijano ureditvijo so tako uveljavljene
neenake osnove za razli~ne vire dohodnine.

Ni pa mogo~e pritrditi pobudniku, da zakon neute-
meljeno uvaja razlikovanje posameznih vrst dav~nih zave-
zancev. Namen dolo~anja davkov ni le v zagotavljanju pro-
ra~unskih sredstev. Z davki se dosegajo tudi drugi nameni,
kot je prestrukturiranje gospodarstva, zaposlovanje, razvoj
demografsko in sicer ogro‘enih obmo~ij ter podobno. Raz-
li~no obravnavanje razli~nih vrst dav~nih zavezancev je torej
lahko utemeljeno, ~e gre za razli~na pravna in dejanska
stanja in za uveljavitev sprejetega splo{nega interesa. Zato je
potrebno pritrditi Dr‘avnemu zboru, da je legitimen interes
vzpodbujanje sklepanja delovnih razmerij in s tem povezana
dav~na politika. Ta ustavno dopustni cilj lahko zakonodaja-
lec dose‘e tako, da glede priznavanja stro{kov pri pogodbi o
delu predpi{e stro‘ja merila kot pri redni zaposlitvi, ne pa
tudi tako, da predpi{e, da se izpla~ila, ki imajo za veljavno
pravno podlago povra~ilo stro{kov, nastalih v zvezi z izva-
janjem pogodbe o delu, obdav~ijo kot dohodek.

Izpodbijana dolo~ba dav~nemu zavezancu ne omogo~a,
da bi v odmernem postopku uveljavljal dejanske stro{ke kot
odbitno postavko, zato je v tem delu v neskladju z ustavo. Z
zakonom bi morala biti tudi pri ugotavljanju osnove za da-
vek od osebnih prejemkov, dose‘enih na podlagi pogodbe o
delu, delovr{ne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja
storitev in poslov na drugi podlagi, dana mo‘nost, da dav~ni
zavezanec uveljavlja dejanske stro{ke, kamor spadajo tudi
prevozni stro{ki.

Glede na to, da je ugotovljena neustavnost izpodbijane
dolo~be v tem, da ne omogo~a upo{tevanja dejanskih stro-
{kov kot odbitne postavke pri ugotavljanju dav~ne osnove,
medtem ko v svojem preostalem obsegu ni v neskladju z
ustavo, gre za ureditev, ki ne omogo~a razveljavitve, saj bi
razveljavitev pomenila, da omenjeni prejemki sploh ne bi
bili obdav~eni. Zato je ustavno sodi{~e v skladu z 48. ~lenom
zakona o ustavnem sodi{~u sprejelo ugotovitveno odlo~bo in
zakonodajalcu dolo~ilo rok 31. 3. 1995 za odpravo ugotov-
ljene neustavnosti.

C)
Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi prve-

ga odstavka 21. ~lena in prvega odstavka 48. ~lena zakona o
ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94) v sestavi: pred-
sednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag.
Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec, dr.
Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M.
Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo s petimi glasovi proti {tirim.
Proti so glasovali sodniki Jerov{ek, Jambrek, Ude in Snoj.
Sodnik Krivic je dal pritrdilno lo~eno mnenje.

[t. U-I-77/94-12
Ljubljana, dne 1. decembra 1994.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

19.

Ustavno sodi{~e je v postopku preizkusa pobud Magde
Rous iz Komende in Pavla Ocepka z Brega pri Komendi na
seji dne 1. 12. 1994

s k l e n i l o :

1. Pobudi Magde Rous in Pavla Ocepka za oceno za-
konitosti sklepa o uvedbi samoprispevka v denarju na
obmo~ju Krajevne skupnosti Komenda (Uradni list RS, {t.
21/94) se sprejmeta.

2. Izvr{evanje sklepa o uvedbi samoprispevka v denar-
ju na obmo~ju Krajevne skupnosti Komenda (Uradni list RS,
{t. 21/94) se do kon~ne odlo~itve za~asno zadr‘i.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
Pobudnika sta vlo‘ila pobudi za oceno zakonitosti v

izreku navedenega sklepa, ker menita, da je bila uvedba
krajevnega samoprispevka nezakonita, ker zanj ni glasovala
ve~ina krajanov, kot je to zahteval ob razpisu referenduma
veljavni zakon o referendumu in o drugih oblikah osebnega
izjavljanja. Predlagata, da se zadr‘i izvr{evanje izpodbijanega
sklepa, ker obstaja bojazen, da vrnitev zbranega denarja ne
bo mogo~a, kakor tudi nevarnost njegove nenamenske upo-
rabe. Poudarjata {e, da samoprispevek pla~uje ve~ kot tiso~
krajanov po stopnji 2,5 % od dohodka posameznih zave-
zancev.

B)
1. Iz sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na obmo~ju Krajevne skupnosti
Komenda, objavljenega v Uradnem listu dne 1. 4. 1994, je
razvidno, da je svet krajevne skupnosti sprejel navedeni
sklep na podlagi 7. in 8. ~lena zakona o referendumu in o
drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, {t.
23/77 in 18/88) in 2. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85 in 48/86). Dolo~bo o ve~ini, potrebni za
sprejem referendumske odlo~itve, je vseboval zakon o refe-
rendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja v 21.
~lenu in sicer je zahteval ve~ino vseh ob~anov, ki imajo
pravico glasovati na referendumu (absolutna ve~ina). Ven-
dar je navedeni zakon dne 2. 4. 1994 (en dan po objavi
sklepa o razpisu referenduma) prenehal veljati, ker je za~el
veljati novi zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Urad-
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ni list RS, {t. 15/94). Novi zakon v 60. ~lenu dolo~a, da z
dnem njegove uveljavitve preneha veljati zakon o referendu-
mu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja, ne da bi uredil
dolo~ena vpra{anja, ki bi se lahko pojavila v prehodnem
obdobju, zlasti, kateri zakon se uporabi za postopke, ki so
bili ‘e za~eti na podlagi prej veljavnega zakona. V 56. ~lenu
le dolo~a, da se njegove dolo~be o postopku za izvedbo
referenduma smiselno uporabljajo tudi za izvedbo referen-
duma v lokalni skupnosti. Poglavje III navedenega novega
zakona ureja postopek za izvedbo referenduma v ~lenih 30 do
56 in ne vsebuje dolo~be o potrebni ve~ini za referendumsko
odlo~itev, saj po vsebini ne sodi v poglavje o postopku. Novi
zakon o referendumu in o ljudski iniciativi je torej razve-
ljavil prej{nji zakon v celoti, ne da bi uredil vpra{anja, ki so
postala s prenehanjem prej{njega zakona neurejena, konkret-
no v obravnavani zadevi vpra{anje potrebne ve~ine volivcev
za sprejem referendumske odlo~itve v krajevni skupnosti.

Novi zakon o referendumu in o ljudski iniciativi tudi ne
napotuje na smiselno uporabo dolo~b zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/94), ki v 44. ~lenu
dolo~a referendum kot eno izmed neposrednih oblik so-
delovanja ob~anov pri odlo~anju v ob~ini ter v 46. ~lenu
ureja temeljna vpra{anja v zvezi z referendumom na lokalni
ravni; med drugim tudi dolo~a za sprejem referendumske
odlo~itve ve~ino volivcev, ki so glasovali (relativno ve~ino).

Iz zapisnika 31. seje sveta krajevne skupnosti je razvid-
no, da je za uvedbo samoprispevka glasovala le relativna
ve~ina krajanov in ne absolutna ve~ina, kot jo je zahteval
zakon, na podlagi katerega je bil referendum razpisan, ni pa
ve~ veljal v ~asu glasovanja na referendumu dne 10. 4. 1994.
Svet krajevne skupnosti se je torej odlo~il za uporabo rela-
tivne ve~ine, ne da bi v izpodbijanem sklepu navedel pravno
podlago za sprejem tak{ne odlo~itve. Poro~ilo o izidu gla-
sovanja na referendumu ni bilo objavljeno v uradnem glasi-
lu, sam izpodbijani sklep pa citira le 3. ~len zakona o samo-
prispevku, ki v tretjem odstavku dolo~a, da se samoprispevek
uvede le, ~e so se ob~ani na ustreznem obmo~ju z referendu-
mom vnaprej izrekli za njegovo izvedbo, ne opredeljuje pa
potrebne ve~ine za sprejem samoprispevka.

Glede na navedeno ustavno sodi{~e meni, da se
utemeljeno zastavlja vpra{anje zakonitosti izpodbijane refe-
rendumske odlo~itve o samoprispevku in je zato na podlagi
tretjega odstavka 26. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Urad-
ni list RS, {t. 15/94) pobudi sprejelo.

2. Samoprispevek se na podlagi izpodbijanega sklepa
‘e pla~uje in sicer na ‘iro ra~un Krajevne skupnosti Komen-
da. Nadzor nad pobiranjem ter uporabo zbranih sredstev
izvaja odbor Krajevne skupnosti Komenda za izgradnjo
ve~namenske telovadnice, za pravilno in namensko uporabo
sredstev pa odgovarja svet krajevne skupnosti.

Ustavno sodi{~e sme v skladu z 39. ~lenom zakona o
ustavnem sodi{~u v celoti ali delno zadr‘ati izvr{itev zakona
ali drugega predpisa ali splo{nega akta za izvr{evanje javnih
pooblastil, ~e bi zaradi njegovega izvr{evanja lahko nastale
te‘ko popravljive posledice. Ustavno sodi{~e ugotavlja, da
bi z nadaljnjim zbiranjem samoprispevka lahko nastale
{kodljive posledice, ki bodo te‘ko popravljive. Gre za zbi-
ranje denarja v ~asu preobrazbe lokalne samouprave in ob-
likovanja novih lokalnih skupnosti. Statut novokonstituirane
ob~ine bo {ele dolo~il razdelitev obmo~ja ob~ine na njene
o‘je dele, to je krajevne, va{ke ali ~etrtne skupnosti, njihov
pravni status, naloge, ki jih lahko samostojno opravljajo, ter
na~in njihovega financiranja (18. in 19. ~len zakona o lokalni
samoupravi). Podro~je financiranja ob~in in njenih o‘jih
delov {e ni urejeno z zakonom. Prav tako {e ni zakonsko
urejen samoprispevek kot ena izmed mo‘nih oblik finan-
ciranja skupnih potreb v lokalni skupnosti. Glede na navede-

no je upravi~ena bojazen pobudnikov, da bi bilo ob morebit-
ni razveljavitvi izpodbijanega sklepa vra~anje zbranega de-
narja ote‘ko~eno in bi tako bilo o{kodovanih kar precej{nje
{tevilo krajanov. Zato je Ustavno sodi{~e na podlagi 39.
~lena zakona o ustavnem sodi{~u za~asno zadr‘alo izvr-
{evanje izpodbijanega sklepa.

C)
Ustavno sodi{~e je sprejelo ta sklep v sestavi: predsed-

nik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag.
Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec, dr.
Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M.
Zupan~i~. Sklep je sprejelo soglasno.

[t. U-I-245/94-8
Ljubljana, dne 1. decembra 1994.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

20.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na zahtevi Izvr{nega sveta Skup{~ine ob~ine Kr{ko
in Dr‘avnega sveta, na seji dne 22. 12. 1994

s k l e n i l o :

Predlog za zadr‘anje izvr{itve 101. ~lena zakona o up-
ravi (Uradni list RS, {t. 67/94) se zavrne.

O b r a z l o ‘ i t e v

Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Kr{ko in Dr‘avni svet sta
vlo‘ila zahtevi za za~etek postopka za oceno ustavnosti v
izreku navedene dolo~be zakona in sicer prvi dne 14. 11. in
drugi dne 18. 11. 1994. Oba sta tudi predlagala, da ustavno
sodi{~e do kon~ne odlo~itve zadr‘i izvr{itev izpodbijanih
dolo~b zakona. Ustavno sodi{~e je na seji dne 1. 12. 1994
oba postopka zdru‘ilo zaradi skupnega obravnavanja.

Predlagatelja navajata, da 101. ~len zakona o upravi
posega v izvirne pristojnosti ob~ine. Ta ~len namre~ dolo~a,
da s 1. 1. 1995 dr‘ava prevzame od ob~in vse upravne naloge
in pristojnosti na podro~jih, za katera so ustanovljena mini-
strstva, ter vse druge z zakonom dolo~ene upravne naloge
oblastvenega zna~aja iz pristojnosti ob~in. Ker je zakon o
organizaciji in delovnem podro~ju ministrstev (Uradni list
RS, {t. 71/94) le zelo splo{no dolo~il naloge in delovna
podro~ja ministrstev, je po mnenju predlagateljev mogo~e
sklepati, da pomeni izpodbijana dolo~ba prenos vseh ob-
~inskih upravnih zadev na ministrstva. S tem, ko bo dr‘ava
hkrati prevzela tudi vse delavce, ki opravljajo te naloge, naj
bi povsem onemogo~ila nove ob~ine, da bi opravljale svoje
funkcije. Izpodbijana dolo~ba zakona o upravi naj bi bila
tudi v nasprotju z 21. ~lenom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93), ki uvaja sistem lokalne samo-
uprave in okvirno dolo~a pristojnosti ob~ine.

Hkrati predlagatelja predlagata, da ustavno sodi{~e do
kon~ne odlo~itve zadr‘i izvr{itev izpodbijane dolo~be zako-
na o upravi. Ker naj bi se ta dolo~ba izvedla 1. 1. 1995, bi s
prevzemom teh nalog in delavcev sedanje ob~inske uprave
nastala za ob~ine te‘ko popravljive {kodljive posledice, ker
bi ostale brez delavcev, usposobljenih za opravljanje nalog
iz pristojnosti ob~ine.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE St ran 53[t. 1 – 10. I. 1995

Predloga za za~asno zadr‘anje izvr{itve izpodbijane
dolo~be ustavno sodi{~e ni sprejelo.

Iz izpodbijane dolo~be zakona izhaja, da zajema dve
vrsti nalog in pristojnosti, ki jih prevzame dr‘ava:

– upravne naloge in pristojnosti na podro~jih, za katera
so ustanovljena ministrstva;

– vse druge z zakonom dolo~ene upravne naloge ob-
lastvenega zna~aja.

Prva skupina nalog se nana{a na upravne naloge v
okviru delovnih podro~ij ministrstev. V skladu s 1. ~lenom
zakona o upravi, v lu~i katerega je treba tolma~iti tudi druge
dolo~be tega zakona, uprava kot del izvr{ilne oblasti v Re-
publiki Sloveniji izvr{uje upravne naloge. Gre torej za up-
ravne naloge dr‘ave, katere izvr{uje uprava, pri ~emer 121.
~len ustave jasneje dolo~a, da jih opravljajo neposredno
ministrstva. Le-ta so tako organi, ustanovljeni za izvr{evanje
upravnih nalog dr‘ave in le na te naloge se lahko raztezajo
njihova delovna podro~ja, dolo~ena z zakonom o organiza-
ciji in delovnem podro~ju ministrstev.

Tudi drugo skupino upravnih nalog je mogo~e razumeti
kot upravne naloge dr‘ave, saj po dolo~bi 3. ~lena ustave
ljudstvo izvr{uje oblast posredno tudi preko izvr{ilne oblasti.
To tudi jasno poudarja ‘e omenjeni 1. ~len zakona o upravi.
Upravne naloge oblastvenega zna~aja so torej upravne na-
loge dr‘ave, kajti oblast izvr{ujejo organi dr‘ave.

Po navedeni razlagi se izpodbijana dolo~ba zakona o
upravi, nana{a le na upravne naloge dr‘ave, ne pa na upravne

naloge iz okvira izvirne pristojnosti ob~ine. Ali je taka razla-
ga izpodbijane dolo~be ustavno sprejemljiva, bo odlo~ilo
ustavno sodi{~e v kon~ni odlo~itvi. Ker obstoji verjetnost
take razlage izpodbijane dolo~be, ki ne posega v izvirno
pristojnost ob~ine, ni gotovo, da bodo z uporabo izpodbijane
dolo~be nastale te‘ko popravljive {kodljive posledice.

Pri odlo~anju o predlaganem zadr‘anju izvr{itve izpod-
bijane dolo~be zakona o upravi je ustavno sodi{~e tudi oce-
njevalo morebitne {kodljive posledice, ki bi s tem lahko
nastale. Ocenilo je, da bi tako zadr‘anje iz pravnega sistema
izvzelo eno od podlag za delitev pristojnosti prej{njih ob~in
na dr‘avne in lokalne. [kodljive posledice zadr‘anja izvr{itve
izpodbijane dolo~be bi tako lahko bile mnogo ve~je od more-
bitne nevarnosti ustavno nesprejemljive razlage te dolo~be,
ki bi pripeljala do {kodljivih posledic za ob~ine.

Ustavno sodi{~e je sprejelo ta sklep na podlagi 39.
~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94)
v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter
Jambrek, mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez
[inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi
proti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic.

[t. U-I-285/94-6
Ljubljana, dne 22. decembra 1994.

Predsednik:
Dr. Tone Jerov{ek l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

BRE@ICE

21.

Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, {t. 23/77) in
3. in 7. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, {t.
35/85 in 48/86) ter v skladu z dolo~ili statuta KS Globoko in
odlo~itve, sprejete na referendumu s 66,1% za uvedbo samo-
prispevka dne 18. 12. 1994, je Svet KS Globoko na seji dne
19. 12. 1994 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka za obmo~je dela vasi

Pir{enbreg v Krajevni skupnosti Globoko

1. ~len
Za obmo~je dela vasi Pir{enbreg v Krajevni skupnosti

Globoko se uvede samoprispevek v denarju za financiranje
programa modernizacije in vzdr‘evanja cest v vasi Pir{enbreg.

2. ~len
Skupna vrednost programa je 11,235.400 SIT in se bo

financiral iz sredstev samoprispevka v vrednosti 5,297.400
SIT in iz prora~una ob~ine Bre‘ice 5,938.000 SIT.

3. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila

za financiranje naslednjega programa:
1. modernizacija ceste Rudnik–Sv. Barbara (vklju~no z

odcepom Kr‘an) v dol‘ini 1.400 m,
2. modernizacija ceste Preskar–Ur{i~ v dol‘ini 60 m in

gramoziranje v dol‘ini 170 m,

3. gramoziranje ceste Bibi~ Ivan–Cizelj v dol‘ini 170 m,
4. financiranje tehni~ne dokumentacije.

4. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999. Samoprispevek bodo pla~evali
naslednji krajani vasi Pir{enbreg in lastniki nepremi~nin na
obmo~ju tega dela vasi:

1. Cizl Marija, Mali vrh 51, Globoko, v vi{ini 20 DEM
mese~no

2. Cizl Slavko, Mali vrh 51, Globoko, v vi{ini 40 DEM
mese~no

3. Cizl Slavko, Mali vrh 51, Globoko, v vi{ini 10 DEM
mese~no

4. Preskar Ivan, Pir{enbreg 6, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

5. Preskar Janko, Pir{enbreg 6, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

6. Preskar Darinka, Pir{enbreg 6, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

7. Ur{i~ Stanislav, Strmica 1, Logatec, v vi{ini 30 DEM
mese~no

8. Ur{i~ Veronika, Pir{enbreg 7, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

9. Preskar Anton, Pir{enbreg 5, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

10. Preskar Tanja, Pir{enbreg 5, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

11. Preskar Marjan, Pir{enbreg 5, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

12. Preskar Franc, Pir{enbreg 23, Globoko, v vi{ini 10
DEM mese~no

13. Kr‘an Darko, Mali vrh 49, Globoko, v vi{ini 40
DEM mese~no
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14. Bibi~ Franc, Pir{enbreg 4, Globoko, v vi{ini 40
DEM mese~no

15. Bibi~ Anton, Lamutova 4, Bre‘ice, v vi{ini 30
DEM mese~no

16. Bibi~ Jo‘ef, Valvasorjeva 4, Bre‘ice, v vi{ini 15
DEM mese~no

17. Bibi~ Marija, Valvasorjeva 4, Bre‘ice, v vi{ini 15
DEM mese~no

18. Bibi~ Ivan, Pir{enbreg 3, Globoko, v vi{ini 20 DEM
mese~no

19. Bibi~ Ana, Pir{enbreg 3, Globoko, v vi{ini 20 DEM
mese~no

20. Bibi~ Milena, Pir{enbreg 3, Globoko, v vi{ini 10
DEM mese~no

21. Tom{e Anica, Sela 74, Dobova, v vi{ini 10 DEM
mese~no

22. Kr‘an Zvone, Maistrova 8, Bre‘ice, v vi{ini 20
DEM mese~no

23. Kr‘an Zofija, Maistrova 8, Bre‘ice, v vi{ini 20
DEM mese~no

24. Kr‘an Anton, Pir{enbreg 2, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

25. Kr‘an Rozalija, Pir{enbreg 2, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

26. Kr‘an Brane, Milav~eva 21, Bre‘ice, v vi{ini 5
DEM mese~no

27. Kr‘an Marija, Milav~eva 21, Bre‘ice, v vi{ini 5
DEM mese~no

28. Kr‘an Vlado, Gub~eva 9, Kr{ko, v vi{ini 10 DEM
mese~no

29. @mavc Jo‘efa, Pir{enbreg 1, Globoko, v vi{ini 30
DEM mese~no

30. Cizelj Ivan, Dugi dol 28, Zagreb, v vi{ini 15 DEM
mese~no

31. Cizelj Marija, Dugi dol 28, Zagreb, v vi{ini 15
DEM mese~no

32. Ger{ak Vekoslav, Glogov brod 10, Arti~e, v vi{ini
10 DEM mese~no

33. Ger{ak Fran~i{ka, Glogov brod 10, Arti~e, v vi{ini
10 DEM mese~no

34. Petan Jo‘ef, Pir{enbreg 18/a, Globoko, v vi{ini 30
DEM mese~no

35. [u{ter{i~ Vojko, Pir{enbreg 21, Globoko, v vi{ini
20 DEM mese~no

36. Zobec Franc, Fabjanova 11, Ljubljana, v vi{ini 10
DEM mese~no

37. Zobec Tomi, Bi~evje 1, Ljubljana, v vi{ini 10 DEM
mese~no

38. Zobec-Dolanc Helena, @avcarjeva 24, Ljubljana, v
vi{ini 10 DEM mese~no

39. Ogorevc Jo‘efa, Sela 70, Dobova, v vi{ini 6,66
DEM mese~no

40. Jure~i~ Jo‘ica, Sela 70, Dobova, v vi{ini 6,66 DEM
mese~no

41. Zori~ Doroteja, Usnjarska pot 1, Bre‘ice, v vi{ini
6,66 DEM mese~no

42. Kostrevc Marija, Pir{enbreg 3/a, Globoko, v vi{ini
30 DEM mese~no

43. Cizel Marija, Dednja vas 65, Pi{ece, v vi{ini 30
DEM mese~no

44. Plevnik Terezija, Pir{enbreg 36, Globoko, v vi{ini
40 DEM mese~no

45. Germov{ek Marjanca, Pir{enbreg 36, Globoko, v
vi{ini 10 DEM mese~no

46. Plevnik Suzana, Pir{enbreg 36, Globoko, v vi{ini
10 DEM mese~no

47. Plevnik Melita, Pir{enbreg 36, Globoko, v vi{ini 10
DEM mese~no

48. Plevnik Ana, Pir{enbreg 36, Globoko, v vi{ini 10
DEM mese~no

49. Plevnik Anica, Pir{enbreg 36, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

50. Medve{~ek Ana, C. 4. julija 91/a, Kr{ko, v vi{ini 20
DEM mese~no

51. Dirnbek Ivan, Pir{enbreg 38, Globoko, v vi{ini 20
DEM mese~no

52. Dirnbek Mojca, Pir{enbreg 38, Globoko, v vi{ini 10
DEM mese~no

53. Dirnbek Vesna, Pir{enbreg 38, Globoko, v vi{ini 10
DEM mese~no

54. Dirnbek Slavko, Pir{enbreg 38/a, Globoko, v vi{ini
10 DEM mese~no

55. Slak Stane, Pir{enbreg 37, Globoko, v vi{ini 10
DEM mese~no

56. Slak Vinko, Pir{enbreg 37, Globoko, v vi{ini 10
DEM mese~no

57. Tasi~ Anton, Trg izgnancev 13, Bre‘ice, v vi{ini 10
DEM mese~no

58. Korelc Zinka, Kaseze 102, Petrov~e, v vi{ini 15
DEM mese~no

59. Korelc Stanko, Kaseze 102, Petrov~e, v vi{ini 15
DEM mese~no

60. Ko{ir Ne‘a, Ko{irjeva c. 8, [kofja Loka, v vi{ini 20
DEM mese~no

61. Lep{ina Franc, Bizeljsko 19, Bizeljsko, v vi{ini 20
DEM mese~no.

Vi{ina prispevka se prera~unava v tolarje po srednjem
te~aju Banke Slovenije na dan pla~ila samoprispevka.

5. ~len
Zavezanci za samoprispevek so vsi ob~ani, ki imajo na

obmo~ju dela vasi Pir{enbreg (in so navedeni v 4. ~lenu tega
sklepa) stalno prebivali{~e in ob~ani, ki so lastniki nepre-
mi~nin na obmo~ju tega dela vasi.

6. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

‘iro ra~unu pri Agenciji za pla~ilni promet Bre‘ice, {t. 51620-
842-002-82523. Organ, ki bo odgovoren za zbiranje sredstev
in izvajanje del po programu je Svet KS Globoko.

7. ~len
Samoprispevek od osebnih dohodkov zaposlenih in po-

kojnin bodo odtegovali in obra~unavali izpla~evalci ob iz-
pla~ilu. Zavezancem od kmetijske dejavnosti, obrtnikom in
delavcem na za~asnem delu v tujini pa Republi{ka uprava za
javne prihodke, izpostava Bre‘ice oziroma Krajevna skup-
nost Globoko.

8. ~len
Samoprispevek se ne pla~uje od prejemkov in dohod-

kov, ki so navedeni v 12. ~lenu zakona o samoprispevku.

9. ~len
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti iz

samoprispevka v dolo~enem roku, se bo samoprispevek iz-
terjal po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispev-
kov ob~anov.

10. ~len
Krajanom je zagotovljen neposreden in trajen nadzor

nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispev-
kom.
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11. ~len
Ta sklep za~ne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 1.

1995.

Globoko, dne 19. decembra 1994.

Predsednik
Sveta KS Globoko

Anton Harapin l. r.

Zap. Priimek in ime Bivali{~e Obveznost
{t. SIT

7. Kastelic Anton Vrhpolje 7a 109.000
8. Kastelic Majda Vrhpolje 8 116.000
9. Kastelic Rudolf ml. Vrhpolje 8 240.000

10. Kumelj Miha Veliko ^ernelo 15.000
11. Lavrih Sre~o Pijava Gorica 270.000
12. Mo�ina Stane Vrhpolje 7 150.000
13. Mo�ina Jo�ica Vrhpolje 7 54.000
14. Mo�ina Gabrijela Vrhpolje 7 50.000
15. Ostanek Marjan Vrhpolje 9 162.000
16. Ostanek Mal~i Vrhpolje 9 96.000
17. Tom{i~ Janez Vrhpolje 11 154.000
18. Tom{i~ Marjana Vrhpolje 11 96.000

8. ~len
Pla~ane zneske samoprispevka se od{teje od osnove za

dohodnino (7. ~len zakona o dohodnini, Uradni list RS, {t.
48/90).

9. ~len
Samoprispevek se pla~a na blagajni Krajevne skupnosti

Ivan~na Gorica.

10. ~len
S samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska

in se uporabljajo za namene iz 2. ~lena tega sklepa.

11. ~len
S sredstvi samoprispevka upravlja Svet Krajevne skup-

nosti Ivan~na Gorica, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in
izvajanje del. Ta je dol�an po zaklju~ku del poro~ati na
zboru ob~anov o uporabi s samoprispevkom zbranih sred-
stev.

12. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Ivan~na Gorica, dne 20. decembra 1994.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Ivan~na Gorica
Franjo Rajh l. r.

GROSUPLJE

22.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85), 3. in 56. ~lena zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) je Svet Krajevne
skupnosti Ivan~na Gorica na seji dne 20. 12. 1994 sprejel

S K L E P
o uvedbi posebnega prispevka za financiranje

modernizacije lokalne ceste Vrhpolje�Ivan~na Gorica

1. ~len
Uvede se posebni samoprispevek na obmo~ju Krajevne

skupnosti Ivan~na Gorica, in sicer za vas Vrhpolje, lastnike
vikendov in lastnike zemlji{~ na tem obmo~ju.

2. ~len
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za mo-

dernizacijo lokalne ceste Vrhpolje�Ivan~na Gorica.

3. ~len
Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do

30. 12. 1994.

4. ~len
Posebni samoprispevek bodo pla~ali posamezniki, ki

so v 7. ~lenu tega sklepa poimensko navedeni.

5. ~len
Posameznik pla~a posebni samoprispevek v vi{ini, ki je

naveden v 7. ~lenu tega sklepa in je bil dogovorjen med
udele�enci referenduma. Znesek je izra�en v SIT.

6. ~len
Posebnega samoprispevka ne pla~ajo tisti, ki so po

zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85) pla~ila
opro{~eni, ali so svojo obveznost �e poravnali.

7. ~len
Posebni samoprispevek pla~ajo ob~ani, ki so navedeni

v naslednjem seznamu:

Zap. Priimek in ime Bivali{~e Obveznost
{t. SIT

1. Ban Jo�e Ljubljana 25.000
2. Blatnik Alojz Vrhpolje 10 198.000
3. Blatnik Olga Vrhpolje 10 48.000
4. Hribar Zvonko Vrhpolje 7a 216.000
5. Kastelic Ivan Arti�a vas 13 20.000
6. Kastelic Angela Arti�a vas 13 81.000

KO^EVJE

23.

Na podlagi 13. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, {t. 32/93) 18. ~lena odloka o urejanju in varstvu okolja v
ob~ini Ko~evje (Uradni list RS, {t. 24/91) in 36. ~lena statuta
ob~ine Ko~evje (Uradni list RS, {t. 21/94) je Izvr{ni svet
Skup{~ine ob~ine Ko~evje na seji dne 29. 12. 1994 sprejel

U R E D B O
o obvezni priklju~itvi novozgrajenih objektov na

plinsko omre�je in pla~ilu prispevka za priklju~itev

1. ~len
Z izgradnjo skupne plinske postaje v obrtni{ko-

podjetni{ki coni v Ko~evju bodo ustvarjeni pogoji za prehod
na plinsko ogrevanje objektov v tem okolju.
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2. ~len
V obrtni{ko-podjetni{ki coni v Ko~evju se morajo vsi

novozgrajeni objekti priklju~iti na plinski sistem ogrevanja
in je prepovedana gradnja druga~nih kuri{~. Pri objektih, ki
so namenjeni opravljanju lesnopredelovalne dejavnosti, je
dovoljena izgradnja me{anih kuri{~ in sicer za plin in lesne
odpadke, ki nastanejo pri lastni proizvodnji.

3. ~len
Za delno kritje stro{kov graditve plinske postaje ter

razvodov do objektov pla~ujejo investitorji novih objektov
prispevek za priklopno mo~, ki ga na predlog investitorja
plinovodnega omre‘ja potrdi pristojni organ lokalne skup-
nosti.

4. ~len
Investitor oziroma upravljalec plinovodnega omre‘ja je

dol‘an zagotavljati redno vzdr‘evanje tega omre‘ja in nemo-
teno  dobavo plina. Kolikor tega ne zagotavlja, lahko pristoj-
ni organ lokalne skupnosti dolo~i drugega upravljalca, ne
glede na to kdo je bil investitor izgradnje plinovodnega
omre‘ja.

5. ~len
Investitor oziroma lastnik objekta, ki se je dol‘an pri-

klopiti na plinski sistem ogrevanja pla~uje dobavo plina po
ceni, ki mora biti konkuren~na glede na ostale na~ine
ogrevanja.

V ceno dobave plina se vkalkulirajo tudi stro{ki
teko~ega vzdr‘evanja primarnega omre‘ja.

Ceno plina potrjuje pristojni organ lokalne skupnosti.

6. ~len
Upravljalec plinovodnega omre`ja je lahko le fizi~na

oseba, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo ali pravna
oseba,  ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti in je
zanjo usposobljena.

7. ~len
Ta uredba pri~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Ko~evje, dne 22. decembra 1994.

Predsednik Izvr{nega sveta
Skup{~ine ob~ine Ko~evje
Alojz Petek, dipl. jur. l. r.

2
Financiranje novih ob~in za leto 1995 se za~asno oprav-

lja na podlagi prora~una in preko ‘iro ra~una prej{nje ob~ine
Kranj.

3
Za~asno financiranje zagotavlja pla~e zaposlenih v ob-

~inah, ostali del prihodkov pa se uporablja sorazmerno zago-
tovljeni porabi novih ob~in.

O razporeditvi prihodkov in odhodkov med ob~inami
za to prehodno obdobje se ob~ine dogovorijo same.

4
V prora~une novih ob~in za leto 1995 se vklju~i ob~ini

pripadajo~i del prihodkov in odhodkov od 1. januarja 1995
dalje, ki se je za~asno izvr{eval preko ‘iro ra~una ob~ine
Kranj.

5
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1995 dalje.

Kranj, dne 14. decembra 1994.

Predsednik
Izvr{nega sveta

Skup{~ine ob~ine Kranj
Peter Orehar l. r.

KRANJ

24.

Na podlagi 148. ~lena ustave Republike Slovenije in 44.
~lena zakona o financiranju ob~in, je Izvr{ni svet Skup{~ine
ob~ine Kranj na 196. seji dne 16. decembra 1994 sprejel

S K L E P
o za~asnem financiranju potreb iz ob~inskih

prora~unov v letu 1995

1
Potrebe porabnikov sredstev ob~inskih prora~unov ob-

~in Kranj-M, Cerklje, Naklo, Preddvor in [en~ur, se finan-
cirajo po tem sklepu.

KR[KO

25.

Na podlagi 2. in 17. ~lena odloka o prora~unu ob~ine
Kr{ko za leto 1994 (Uradni list RS, {t. 30/94) in 30. ~lena
odloka o pristojnosti in sestavi zborov ob~inske skup{~ine
(Uradni list RS, {t. 3/90) je Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine
Kr{ko na seji dne 13. decembra 1994 sprejel

S K L E P
o uskladitvi prora~una ob~ine Kr{ko za leto 1994

1. ~len
V odloku o prora~unu ob~ine Kr{ko za leto 1994 (Urad-

ni list RS, {t. 30/94) se prvi odstavek 2. ~lena uskladi, in
sicer:

Skupni prihodki ob~inskega prora~una za leto 1994
zna{ajo 2.703,912.000 SIT in se razporedijo za:

– teko~e obveznosti 1.076,713.338 SIT
– investicijski del in druge

obveznosti 1.474,070.872 SIT
– odhodke financiranja 153,127.790 SIT

2. ~len
Bilanca prihodkov in odhodkov usklajenega prora~una

ob~ine Kr{ko za leto 1994, kakor tudi njen posebni del, sta
sestavni del tega sklepa.
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3. ~len
Sklep pri~ne veljati z objavo v Uradnem listu Repub-

like Slovenije in se uporablja za prora~unsko leto 1994.

[t. 7-403-243/94
Kr{ko, dne 13. decembra 1994.

Predsednik
 Izvr{nega sveta

Skup{~ine ob~ine Kr{ko
Herman Kunej, dipl. in‘. l. r.

LITIJA

26.

Na podlagi 37. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86,
Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 65. ~lena
statuta ob~ine Litija (Uradni list RS, {t. 5/93) je Izvr{ni svet
Skup{~ine ob~ine Litija na 117. seji dne 15. 12. 1994 sprejel

S K L E P
o podalj{anju javne razgrnitve osnutkov prostorsko

ureditvenih pogojev za ob~ino Litija (PUP 1, 3, 4, 5 in 6)

1. ~len
Javna razgrnitev osnutkov prostorsko ureditvenih pogo-

jev za ob~ino Litija (PUP 1, 3, 4, 5 in 6) se podalj{a do
vklju~no 28. februarja 1995.

2. ~len
Osnutki bodo javno razgrnjeni v avli Skup{~ine ob~ine

Litija za celotno ob~ino in v prostorih krajevnih skupnosti v
vsaki za njeno obmo~je.

3. ~len
V teku javne razgrnitve bo Oddelek za urejanje prosto-

ra ob~ine Litija skupaj s krajevnimi skupnostmi organiziral
javne obravnave.

O ~asu in kraju bodo ob~ani pravo~asno seznanjeni na
krajevno obi~ajen na~in.

4. ~len
Ob~ani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pri-

pombe in predloge na javno razgrnjene osnutke Oddelku za
urejanje prostora ob~ine Litija, Jerebova 14, Litija ali pa jih
vpi{ejo v knjige pripomb na sede‘ih krajevnih skupnosti.

5. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 352/1-90-6
Litija, dne 15. decembra 1994.

Predsednik
Izvr{nega sveta

Skup{~ine ob~ine Litija
Slavko Rokavec l. r.

LJUTOMER

27.

Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o samoprispevku in
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
{t. 15/94) in izidu glasovanja na referendumu dne 4. 12.
1994 in na podlagi poro~ila volilne komisije pri KS Ceza-
njevci o izidu glasovanja ter v skladu z dolo~bami statuta KS
Cezanjevci je svet KS Cezanjevci dne 6. 12. 1994 sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v KS Cezanjevci za

naselja Cezanjevci, Branoslavci, Vogri~evci,
Zg. Kamen{~ak in Vidanovci

1. ~len
Na podlagi odlo~itve krajanov se na obmo~ju KS Ce-

zanjevci uvede krajevni samoprispevek za dobo 5 let in sicer
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999.

2. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila

po programih posameznih vasi objavljenih v sklepu o raz-
pisu referenduma (Uradni list RS, {t. 69/94).

3. ~len
Krajevni samoprispevek bodo krajani pla~evali po na-

slednjem:
– 2 % neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil ter

pogodb ob delu
– 2 % od pokojnin
– 2 % od samostojnega opravljanja dejavnosti, od ~iste-

ga dohodka
– 10 % od katastrskega dohodka
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno delavci na

za~asnem delu v tujini.

4. ~len
Samoprispevek obra~unava in odteguje izpla~evalec

pla~ oziroma pokojnin.
Iz katastrskega dohodka in obrti pa pristojni obmo~ni

organ uprave za javne prihodke.

5. ~len
Od zavezancev, ki samoprispevka ne bodo pla~evali v

dolo~enem roku, se bodo obveznosti izterjale skupaj z za-
mudnimi  obrestmi po predpisih, ki veljajo za izsterjavo
davkov.

6. ~len
Izpla~evalec dohodka iz 4. ~lena tega sklepa bo samo-

prispevek nakazoval na poseben ‘iro ra~un pri Agenciji za
pla~ilni promet ekspozituri Ljutomer {t. 51930-842-029-82021
s pripisom krajevni samoprispevek KS Cezanjevci.

7. ~len
Nadzor nad zbranimi sredstvi izvaja svet KS Cezanjev-

ci, kateri najmanj enkrat letno poro~a o vi{ini zbranih sred-
stev in njihovi porabi na zboru krajanov.

8. ~len
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
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Cezanjevci, dne 15. decembra 1994.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Cezanjevci
Janko Zadravec l. r.

28.

P O R O ^ I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v denarju na obmo~ju KS Cezanjevci za
naselja Cezanjevci, Branoslavci, Vogri~evci, Zg.

Kamen{~ak in Vidanovci

Volilna komisija je na podlagi pregleda zapisnikov, ki
so jih predlo‘ili volilni odbori ugotovila, da je postopek za
uvedbo referenduma izveden v skladu z zakonom in da ni
bilo nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.

Volilni rezultati
voli{~e vpisani glaso- % za % proti % nevelj. %

volivci valo

Cezanjevci 191 161 84,3 87 54 68 42 6 4
Branoslavci 127 109 85,8 73 67 35 32 1 1
Vogri~evci 127 112 88,2 57 51 48 43 7 6
Zg. Kamen{~ak
Vidanovci 130 115 88,5 68 59 39 34 8 7

Na podlagi rezultatov glasovanja, volilna komisija ugo-
tavlja, da je referendumski program sprejet v vseh vaseh, ter
predlaga svetu KS, da sprejme sklep o uvedbi krajevnega
samoprispevka.

Cezanjevci, dne 4. decembra 1994.

Predsednica
Volilne komisije

Krajevne skupnosti Cezanjevci
Amalija Sven{ek l. r.

1. Albin Zamernik 407 glasov ali 45,78 %,
2. Mirko Zamernik 482 glasov ali 54,22 %.

II
Ob~inska volilna komisija ugotavlja, da je bil za ‘upa-

na ob~ine Lu~e izvoljen Mirko Zamernik.

Lu~e, dne 19. decembra 1994.

Predsednica
Ob~inske volilne komisije

Lu~e ob Savinji
Marija Krivec, dipl. prav. l. r.

LU^E

29.

Ob~inska volilna komisija Lu~e izdaja na podlagi 90.
~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93,
7/94 in 33/94) naslednje

P O R O ^ I L O

I
Na volitvah 18. 12. 1994 za ‘upana ob~ine Lu~e je

Ob~inska volilna komisija Lu~e ugotovila naslednji volilni
izid:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 1761 volivcev
– skupaj je glasovalo 903 volivcev
– neveljavnih glasovnic je bilo 14
Posamezni kandidat je dobil naslednje {tevilo glasov:

MENGE[

30.

Na podlagi 29. ~lena v zvezi s 64. ~lenom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list, RS, {t. 72/93 in 75/94) je
Ob~inski svet ob~ine Menge{ na 1. seji dne 23. 12. 1994
sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
ob~ine Menge{

I
Ta statutarni sklep ureja delovanje ob~ine Menge{ do

sprejema statuta.

II
Sede‘ ob~ine Menge{ je v Meng{u, Zavrti 2.
Ob~ina Menge{ ima ‘ig okrogle oblike z napisom Re-

publika Slovenija, ob~ina Menge{.

III
Do sprejema organizacije in na~rta delovnih mest ob~ina

Menge{ uporablja storitve ob~inske uprave ob~ine Dom‘ale
kot skupne ob~inske uprave.

IV
Do sprejema prora~una vseh {tirih ob~in za leto 1995 s

sredstvi na lo~enem ra~unu ob~ine Dom‘ale razpolagajo
‘upani ob~in Dom‘ale, Lukovica, Menge{ in Morav~e.

@upan lahko pooblasti predsednika ali podpredsednika
ob~inskega sveta za razpolaganje  s sredstvi na lo~enem
ra~unu v ~asu njegove odsotnosti.

Na~in uresni~evanja pravic ‘upanov iz prvega odstavka
se uredi s posebnim aktom.

V
Vsi veljavni akti, ki jih je sprejela Skup{~ina ob~ine

Dom‘ale in njeni organi, ostanejo v veljavi, dokler ob~ina
Menge{ ne sprejme novih ali jih razveljavi.

VI
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

Menge{, dne 23. decembra 1994.

Predsednik
Andrej Kozelj, dipl. jur. l. r.
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MORAV^E

31.

Na podlagi 29. ~lena v zvezi s 64. ~lenom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/94 in 57/94) je
Ob~inski svet ob~ine Morav~e na 1. seji dne 22. 12. 1994
sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
ob~ine Morav~e

I
Ta statutarni sklep ureja delovanje ob~ine Morav~e do

sprejema statuta.

II
Sede‘ ob~ine Morav~e je v Morav~ah, Trg svobode 4.
Ob~ina Morav~e ima ‘ig okrogle oblike z napisom

Republika Slovenija, ob~ina Morav~e.

III
Do sprejema organizacije in na~rta delovnih mest ob~ina

Morav~e uporablja storitve ob~inske uprave ob~ine Dom‘ale
kot skupne ob~inske uprave.

IV
Do sprejema prora~unov vseh {tirih ob~in za leto 1995

s sredstvi na lo~enem ra~unu ob~ine Dom‘ale razpolagajo
‘upani ob~in Dom‘ale, Lukovica, Menge{ in Morav~e.

@upan lahko pooblasti drugo osebo za razpolaganje s
sredstvi na lo~enem ra~unu.

Na~in uresni~evanja pravic ‘upanov iz prvega odstavka
se uredi s posebnim aktom.

V
Vsi veljavni akti, ki jih je sprejela Skup{~ina ob~ine

Dom‘ale in njeni organi, ostanejo v veljavi, dokler ob~ina
Morav~e ne sprejme novih ali jih razveljavi.

VI
Ob~ina Morav~e bo do sprejetja statuta obdr‘ala dose-

danjo organiziranost krajevnih skupnosti.

VII
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

Morav~e, dne 22. decembra 1994.

Predsedujo~i
Roman Serianz l. r.

samoprispevek, je Svet KS Podgoroci na seji dne 15. 12.
1994 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni

skupnosti Podgorci za obdobje od 1. 2. 1995
do 31. 1. 2000

1. ~len
V Krajevni skupnosti Podgorci se na podlagi odlo~itve

ob~anov na referendumu dne 4. 12. 1994 uvede krajevni
samoprispevek v denarju in delu za sofinanciranje in uresni-
~itev 5-letnega programa. Obmo~je Krajevne skupnosti Pod-
gorci zajemajo vasi: Bresnica, Cvetkovci, Oslu{evci, Podgor-
ci, Preclava, Ritmerk in Strjanci.

2. ~len
Krajevni samoprispevek se uvaja za dobo 5 let za ~as

od 1. 2. 1995 do 31. 1. 2000 za sofinanciranje in uresni~itev
programa, ki se deli na {tiri dele: A, B, C in D.

A) Program:
Modernizacija in vzdr‘evanje krajevnih cest
– cesta v Podgorcih
– cesta v Cvetkovcih
– cesta na Bresnici in Preclavi
– cesta v Ritmerku in Strjancih
– cesta v Oslu{evcih
– fine prevleke
– gramoziranje krajevnih cest
B) Program:
Druge komunalne dejavnosti
– vzdr‘evanje mostov in propustov na krajevnih cestah
– vzdr‘evanje in {iritev javnih razsvetljav
– vzdr‘evanje pokopali{~a, mrli{ke ve‘ice, ureditev do-

vozne ceste do pokopali{~a in ureditev parkiri{~a ob po-
kopali{~u

– sofinanciranje kanalizacije (odsekov) v strnjenih na-
seljih

– ~i{~enje jarkov ob krajevnih cestah
– financiranje zimske slu‘be in dobava peska za posip

klancev ob poledici
– sofinanciranje izgradnje plo~nikov ob magistralni

cesti
– sofinanciranje avtobusnih postajali{~ ob magistralni

cesti
– vzdr‘evanje in dobava prometne signalizacije ob mo~-

neje obremenjenih krajevnih cestah
– postopna zamenjava podzemnih hidrantov z nadzem-

nimi
– delno sofinanciranje dokumentacije za kabelsko te-

levizijo
C) Program:
Krajevna samouprava in dru‘bene dejavnosti
– zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje kra-

jevne skupnosti
– sofinanciranje sre~anja starej{ih krajanov in obda-

ritev otrok za Bo‘i~
– redne letne dotacije dru{tvom za njihovo delovanje in

vzdr‘evanje dru{tvenih domov
– sofinanciranje programa po‘arne varnosti v KS
– sofinanciranje vzdr‘evanja kulturno-zgodovinskih

spomenikov in spomenikov NOV
– sofinanciranje vzdr‘evanja zunanjih {portnih objek-

tov v lasti KS in {portnih dru{tev
D) Program:
Druge naloge
– nerazporejena sredstva

ORMO@

32.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) 3. in 56. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 37. ~lena statuta
Krajevne skupnosti Podgorci ter poro~ila volilne komisije z
dne 4. 12. 1994 o glasovanju na referendumu za 5. krajevni
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3. ~len
Vi{ina sredstev, ki bodo zbrana s tem krajevnim samo-

prispevkom po cenah iz prve polovice leta 1994 zna{ajo po
oceni 41,200.000 SIT in se bodo uporabila za planske naloge
po naslednjem klju~u:

A) program – modernizacija in vzdr‘evanje krajevnih
cest 19,000.000 ali 46 %

B) program – ostale komunalne dejavnosti 14,000.000
ali 35 %

C) program – dru‘bene dejavnosti in krajevna samo-
uprava 7,400.000 ali 18 %

D) program – druge naloge 400.000 ali 1 %

4. ~len
Zavezanci za krajevni samoprispevek so ob~ani, ki ima-

jo stalno prebivali{~e na obmo~ju Krajevne skupnosti Pod-
gorci, in sicer:

– 2 % – zaposleni delavci od neto OD
– 6 % – kmetje od katastrskega dohodka
– 2 % – upokojenci od neto pokojnin
– 2 % – zavezanci (obrtniki in podjetniki) od zavaro-

valne osnove in dobi~ka, ~e si pla~ujejo prispevke za social-
no varnost iz tega naslova

– 2 % – zavezanci od zneska najni‘je pokojninske os-
nove (obrtniki in samostojni podjetniki), ~e si ne pla~ujejo
prispevkov za socialno varnost iz tega naslova

– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti zaposleni
zdomci

– 80 DEM letno v tolarski protivrednosti zdomci upo-
kojenci

– v denarju enodnevni zaslu‘ek navadnega delavca let-
no za pokopali{~e in ve‘ico po gospodinjstvu (znesek dolo~i
svet KS vsako leto v skladu z rastjo cen).

5. ~len
Krajevni samoprispevek bodo obra~unavale in ga odva-

jale na ‘iro ra~un Krajevne skupnosti Podgorci {t. 52410-
842-038-82518, delovne organizacije, skupnosti, zasebni
podjetniki in obrtniki, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS in drugi ob vsakem izpla~ilu osebnega do-
hodka, nadomestil in pokojnin. Krajevni samoprispevek, ki
ga pla~ujejo ob~ani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
opravljajo samostojno obrt ali intelektualne storitve, odmer-
ja in odvaja Republi{ka uprava za javne prihodke, izpostava
v Ormo‘u v imenu KS Podgorci.

Krajevni samoprispevek, ki ga pla~ujejo krajani, ki so
na za~asnem delu v tujini, imajo pokojnino iz tujine pla~ujejo
vsako leto samoprispevek na ‘iro ra~un KS Podgorci, za kar
izstavi polo‘nice krajevna skupnost v skladu s 4. ~lenom
tega sklepa. Prav tako izstavi KS vsako leto polo‘nice go-
spodinjstvom za samoprispevek za pokopali{~e in ve‘ico.

6. ~len
Samoprispevka v denarju so opro{~eni krajani, glede

katerih velja oprostitev po zakonu, in sicer:
– od socialnovarstvenih pomo~i
– od invalidnin
– od pokojnine z varstvenim dodatkom
– od {tipendij u~encev in {tudentov
– od nagrad, ki jih prejemajo u~enci in {tudentje na

delovni praksi
– od pomo~i otrokom.

7. ~len
Svet Krajevne skupnosti Podgorci je odgovoren za zbi-

ranje sredstev in pravilno uporabo, in sicer za tiste namene
(izglasovan program) za kaj je bil samoprispevek izglasovan.

8. ~len
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samo-

prispevka v dolo~enem roku se obveznosti izterjajo po pred-
pisih, ki veljajo za izterjavo davkov.

9. ~len
O uporabi sredstev samoprispevka se vsako leto sestavi

zaklju~ni ra~un, ki se predlo‘i svetu KS v potrditev. More-
bitni vi{ek dohodka samoprispevka uvedenega s tem skle-
pom se lahko uporabi tudi za ostale druge dejavnosti kra-
jevne skupnosti po predhodnem sklepu sveta KS.

10. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 1995 dalje pa do 31. 1.
2000.

[t. 378/94
Podgorci, dne 16. decembra 1994.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Podgorci
Stanko Pignar l. r.

33.

P O R O ^ I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Podgorciza uvedbo

5. krajevnega samoprispevka za obmo~je Krajevne
skupnosti Podgorci, ki je bil v nedeljo 4. 12. 1994

1
Volilna komisija ugotavlja, da je bil s sklepom Sveta

Krajevne skupnosti Podgorci z dne 28. 10. 1994 razpisan
referendum za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za ce-
lotno obmo~je Krajevne skupnosti Podgorci, in sicer za ob-
dobje od 1. 2. 1995 do 31. 1. 2000, sklep o razpisu referen-
duma je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 69/94.

2
Volilna komisija Krajevne skupnosti Podgorci je na

podlagi pregleda celotnega gradiva o glasovanju preverila
zakonitost referenduma in ugotovila, da je bil postopek za
izvedbo referenduma in sam referendum izveden v skladu z
zakonom o referendumu ter, da ni bilo nepravilnosti, ki bi
lahko vplivale na izid glasovanja.

3
Po ugotovitvi izida glasovanja je volilna komisija ugo-

tovila, da je izid glasovanja naslednji:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 1283 volivcev
– glasovanja se je udele‘ilo 1026 volivcev in od tega

glasovalo:
– “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka 701 volivec
– “PROTI” uvedbi krajevnega samoprispevka 317 vo-

livcev
– neveljavnih glasovnic je bilo 8 kom.
– s potrdilom ni glasoval nih~e.
Glede na to volilna komisija ugotavlja, da je na referen-

dumu glasovalo 1026 volivcev, od tega je na referendumu
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glasovalo “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka 701 vo-
livec ali 68,32 %. Referendum je tako uspel pozitivno.

Na podlagi navedenega izida glasovanja volilna komi-
sija v smislu 3. in 56. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in 3. ~lena zako-
na o samoprispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85) ugotavlja,
da je referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za
obmo~je Krajevne skupnosti Podgorci, za obdobje od 1. 2.
1995 do 31. 1. 2000 uspel 68,32 %, saj se je zanj izrekla
ve~ina volivcev, ki so se glasovanja udele‘ili.

Podgorci, dne 4. decembra 1994.

Tajnik volilne komisije Predsednik volilne komisije
PodgarciFranc Hergula l. r.

Jo‘ef Cajnko l. r.

^lan volilne komisije
Stanko Pignar l. r.

ROGA[KA SLATINA

34.

Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o samoprispevku (Urad-
ni list SRS, {t. 35/85) 3. in 56. ~lena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) izida gla-
sovanja na referendumu 4. 12. 1994 in sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajev-
ni skupnosti Sv. Florijan (Uradni list RS, {t. 70/94) ter v
skladu z odlo~bami statuta Krajevne skupnosti Sv. Florijan,
je Svet Krajevne skupnosti na seji dne 14. 12. 1994 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni

skupnosti Sv. Florijan za obdobje 1995–1999

1. ~len
Na obmo~ju Krajevne skupnosti Sv. Florijan se v skladu

z odlo~itvijo krajanov na referendumu dne 4. 12. 1994 uvede
krajevni samoprispevek v denarju za obdobje petih let, in
sicer od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999.

2. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za sofinanciranje:
– komunalno ureditev krajevne skupnosti
– gramoziranje in asfaltiranje krajevnih cest.

3. ~len
Za izvr{itev programa bi bilo potrebno okrog

14,000.000 SIT s samoprispevkom bi se zbralo 11,718.000
SIT.

4. ~len
Zavezanci pla~ila za samoprispevek so ob~ani, ki imajo

stalno prebivali{~e na obmo~ju Krajevne skupnosti Sv. Flo-
rijan. Zavezanci bodo pla~evali samoprispevek po nasled-
njih merilih:

1. delavci v rednem delovnem razmerju 2% od neto
mese~nega OD

2. krajani, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost
2% od zavarovalne osnove zavezancev

3. upokojenci 2% mese~ne pokojnine
4. lastniki zemlji{~ 10% od letnega katastrskega do-

hodka.

5. ~len
Zavezancem iz 4. ~lena tega sklepa se samoprispevek

obra~unava:
1. zavezancem iz 1., 2. in 3. to~ke obra~unavajo izpla-

~evalci pla~ oziroma pokojnin ob vsakokratnem izpla~ilu
pla~e oziroma pokojnine.

2. zavezancem pod 4. to~ko tega sklepa odmerja samo-
prispevek Uprava za javne prihodke, izpostava [marje pri
Jel{ah skupaj z ostalimi obveznostmi.

6. ~len
Sredstva, ki se zbirajo od samoprispevka, se nakazujejo

na zbirni ra~un Krajevne skupnosti Sv. Florijan, {t. 50700-
842-053-82357.

7. ~len
Samoprispevek se ne pla~uje prejemkov iz socialnovar-

stvenih pomo~i, od priznavalnin, od invalidnine in od de-
narnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomo~
in postre‘bo.

8. ~len
Zavezanci so dol‘ni poravnati zapadlo obveznost v ro-

ku, ki je dolo~en v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
v skladu z dolo~bami zakona o davkih ob~anov.

9. ~len
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev iz samopri-

spevka opravlja svet krajevne skupnosti in nadzorni odbor,
ki o tem poro~a na zboru krajanov.

10. ~len
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej dolo~eno,

se smiselno uporabljajo dolo~ila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, {t. 35/85).

11. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Sv. Florjan, dne 15. decembra 1994.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

Sv. Florijan
Ivan Tram{ek l. r.

35.

Ob~inska volilna komisija Roga{ka Slatina daje

PORO^ILO
o izidu glasovanja na referendumu, dne 4. decembra

1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka na obmo~ju
Krajevne skupnosti Sv. Florijan v ob~ini Roga{ka

Slatina

1
Na obmo~ju Krajevne skupnosti Sv. Florijan so bili na

referendumu, dne 4. decembra 1994 za uvedbo krajevnega
samoprispevka ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
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– v volilni imenik je bilo vpisanih 450 volivcev
– s potrdilom je glasovalo     0 volivcev
– skupaj glasovalo volivcev 247 volivcev
– oddanih glasovnic 247 (100%)
– neveljavnih glasovnic   17 (6,8%)
– veljavnih glasovnic je bilo 230 (93,1%)
– {tevilo volivcev, ki so glasovali  “ZA” 165 (66,8%)
– {tevilo volivcev, ki so glasovali

 “PROTI”   65 (26,3)

2
Ob~inska volilna komisija Roga{ka Slatina v skladu s

23. ~lenom v zvezi s 3. in 56. ~lenom zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in 8. ~lenom
sklepa o razpisu referenduma v krajevni skupnosti Sv. Flori-
jan (Uradni list RS, {t. 70/94), ugotavlja, da se samoprispe-
vek v krajevni skupnosti Sv. Florijan lahko uvede, ker se je
ve~ina krajanov, ki so glasovali, izrekla zanj na referendu-
mu.

Roga{ka Slatina, dne 6. decembra 1994.

Predsednik OVK
Roga{ka Slatina
Milan Birsa l. r.

njegovo namensko rabo, bivalne in delovne pogoje, ekolo{ke
razmere v naravi ali krajinske zna~ilnosti.

3. ~len
Sestavni del odloka o PUP so:
– prikaz iz prostorskih sestavin planskih aktov v merilu

M=1:25000
– meje obmo~ij zazidljivosti in mikrocelot s prikazom

rabe prostora na preglednem katastrskem na~rtu v merilu
M=1:5000

– prikaz vseh varovanih obmo~ij
– obrazlo‘itev in utemeljitev pogojev za posege v pro-

stor
– soglasja pristojnih organov in organizacij.

4. ~len
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
I. Splo{ne dolo~be
II. Meje, obseg in in funkcije obmo~ij
III. Splo{ni in podrobnej{i pogoji za vrste posegov v

prostor
lV. Skupna merila in pogoji za posege v prostor:
1. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in

ostalih posegov v prostor
2. Merila in pogoji glede posegov na kmetijska in gozd-

na zemlji{~a
3. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja zem-

lji{~
4. Merila in pogoji glede prometnega urejanja zemlji{~
5. Merila in pogoji glede dolo~anja velikosti gradbenih

parcel in funkcionalnih zemlji{~ ter njihovo urejanje
6. Merila in pogoji glede varovanja okolja
7. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne

dedi{~ine
8. Merila in pogoji za urejanje zelenih povr{in
9. Merila in pogoji za urejanje prostora za obrambo in

za{~ito
V. Kon~ne dolo~be

5. ~len
Prostorsko ureditveni pogoji za obmo~ja izven naselij

so prostorski izvedbeni akt in so podlaga za izdelavo lokacij-
ske dokumentacije in neposredna podlaga za izdajo dovoljenj
za posege v prostor.

Lokacijska dokumentacija za enega ali ve~ objektov se
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije predvidene
rabe povr{in znotraj obmo~ja, ki jih opredeljuje posamezni
PUP.

Zaradi posebnega varstva dobrin splo{nega pomena,
varstva okolja in racionalne izrabe prostora na obmo~ju
ob~ine mora lokacija vsebovati analizo in utemeljen predlog
re{itev odvisno od lokacije posameznega posega.

Spremembe funkcije objektov so dopustne v tak{ni
meri, da se ne spreminja oziroma ogro‘a prete‘na namem-
bnost obmo~ja oziroma naselja.

Vpliv novih dejavnosti ne sme presegati zakonsko do-
voljenih meja vplivov na okolje.

6. ~len
Pri posegih v okolje, pri katerih se ustvarja nov odnos v

okolju s pri~akovanim ve~jim vplivom na okolje in prostor
je potrebno predlo‘iti ustrezne strokovne podlage na osnovi
katerih se izdelajo smernice za izdelavo lokacijske doku-
mentacije.

V primerih iz prej{njega odstavka je investitor dol‘an
predlo‘iti posebne ekspertize zlasti kadar gre za tehni~no

SLOVENJ GRADEC

36.

Na podlagi 39. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93) je Skup{~ina ob~ine Slovenj
Gradec na skupni seji zbora zdru‘enega dela, zbora kra-
jevnih skupnosti in dru‘benopoliti~nega zbora dne 16. de-
cembra 1994 sprejela

O D L O K
o prostorsko ureditvenih pogojih za obmo~ja izven

naselij v ob~ini Slovenj Gradec

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok ureja prostorsko ureditvene pogoje za obmo~ja

izven naselij v ob~ini Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedi-
lu: PUP), ki jih je izdelala Upravna organizacija za
urbanisti~no na~rtovanje ob~ine Slovenj Gradec pod {te-
vilko 352-16/90 v septembru 1993 in ki ob upo{tevanju
dolgoro~nega in srednjero~nega plana ob~ine Slovenj Gradec
podrobneje usmerjajo posege na obmo~ju ob~ine izven naselij
in izven obmo~ij, ki so urejena z drugimi prostorsko izved-
benimi na~rti.

2. ~len
Prostorsko ureditveni pogoji za obmo~ja izven naselij

veljajo za izdajo dovoljenj o graditvi ali prenovi objektov in
naprav in za druge posege v prostor, ki trajno spreminjajo
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zahtevne objekte ter za zazidave ve~jih povr{in (presoja
vplivov na okolje, geolo{ka mnenja, razli~ne smernice in
predhodna soglasja soglasodajalcev itd.).

7. ~len
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih pro-

storih morajo biti na~rtovani tako, da bo tudi telesno priza-
detim ob~anom omogo~en neoviran dostop do objektov in
naprav ter njihova uporaba (na~rtovanje brez arhitektonskih
ovir).

Tudi pri prenovi posameznih delov naselij in objektov je
potrebno poskrbeti za odpravo obstoje~ih arhitektonskih ovir.

II. MEJA, OBSEG IN FUNKCIJA OBMO^JA OZIROMA
NASELJA TER VRSTE POSEGOV

Obmo~je ob~ine Slovenj Gradec, ki se ureja s prostor-
sko ureditvenimi pogoji za obmo~je izven naselij pokriva
celotno obmo~je ob~ine, razen obmo~ja, ki se urejajo s spre-
jetimi zazidalnimi na~rti in obmo~ja, ki se urejajo z odlokom
o prostorsko ureditvenih pogojih za obmo~ja naselij popis-
nih oziroma mati~nih okoli{ev Slovenj Gradca s Starim
trgom, Pame~ami, Podgorjem, [martnim in Mislinjo.

III. SPLO[NI IN PODROBNEJ[I POGOJI ZA VRSTE
POSEGOV V PROSTOR

8. ~len
V obmo~jih, ki jih ureja PUP izven naselij so dovoljeni

naslednji posegi, ~e niso v odloku dolo~ene omejitve:
1. redno vzdr‘evanje obstoje~ih objektov in naprav
2. adaptacije
3. rekonstrukcije
4. prizidave
5. nadzidave
6. gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne

ureditve, prometa, zvez in energetike
7. urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemlji{~ ter

vodnogospodarske ureditve
8. postavitev ve~jih reklamnih znamenj, turisti~nih

oznak, stojnic in spominskih obele‘ij
9. gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in

zagotavlja ve~jo varnost objektov in ljudi
10. gradnja objektov in naprav za izkori{~anje in raz-

iskovanje mineralnih surovin (kamnolomi, peskokopi) in nji-
hova sanacija.

9. ~len
Poleg navedenih posegov je v posameznih vrstah

obmo~ij oziroma naselij dovoljeno {e:
A) Obmo~ja in strnjena naselja s prete‘no stanovanjsko

zazidavo
1. novogradnje
2. spremembe namembnosti za:
– stanovanjske namene
– potrebe podjetni{tva ter terciarnih in kvartarnih de-

javnosti
3. postavitev pomo‘nih objektov na funkcionalnih zem-

lji{~ih obstoje~ih objektov (gara‘e, vrtne ute, nadstre{nice,
ograje itd.)

4. urejanje odprtih povr{in kot so zelenice, parki, {port-
ne povr{ine, otro{ka igri{~a, pe{ poti, plo{~adi, parkiri{~a in
postavitev mikrourbane opreme

B) Obmo~ja in strnjena naselja z me{ano stanovanjsko
in kme~ko zazidavo

1. novogradnje
2. spremembe namembnosti za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in do-

datnih dejavnosti na kmetijah
– potrebe podjetni{tva ter terciarnih in kvartarnih de-

javnosti
3. postavitev pomo‘nih objektov (gara‘e, vrtne ute,

nadstre{nice, ograje, drvarnice ipd.)
4. postavitev pomo‘nih objektov za kmetijsko dejavnost

v sklopu kmetij
5. urejanje odprtih povr{in in postavitev mikrourbane

opreme
C) Obmo~ja in naselja s prete‘no kme~ko zazidavo
1. novogradnje
2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva ter dopolnilnih in dodatnih de-

javnosti na kmetijah
– potrebe podjetni{tva ter terciarnih in kvartarnih de-

javnosti
3. postavitev pomo‘nih objektov na funkcionalnih

zemlji{~ih obstoje~ih objektov
4. pomo‘ni objekt za kmetijsko dejavnost v sklopu

kmetij
5. urejanje odprtih povr{in in postavitev mikrourbane

opreme
D) Obmo~ja s prete‘no po~itni{ko zazidavo
1. novogradnje kot zaklju~itev obstoje~ih obmo~ij
2. spremembe namembnosti pod posebnimi pogoji za:
– stanovanja
3. postavitev pomo‘nih objektov znotraj funkcionalnih

zemlji{~ obstoje~ih objektov razen po~itni{kih objektov
E) Obmo~ja, za katera bodo izdelani prostorski izved-

beni na~rti
1. novogradnje znotraj funkcionalnih zemlji{~ obsto-

je~ih objektov, tako da ne bodo onemogo~ale celotne za-
snove in izvedbe prostorskega izvedbenega na~rta (upo{te-
vanje pogojev in izhodi{~ urbanisti~nih zasnov)

2. sprememba namembnosti za:
– stanovanja
– potrebe kmetijstva
– potrebe podjetni{tva ter terciarnih in kvartarnih de-

javnosti
3. postavitev pomo‘nih objektov na funkcionalnih

zemlji{~ih objektov in kmetij
F. Obmo~ja ki po prete‘ni namenski rabi prostora niso

namenjena poselitvi
1. na povr{inah namenjenih za kmetijstvo in gozdarstvo:
– gradnja objektov in naprav namenjenih kmetijski in

gozdarski funkciji
– agrooperacije in pogozditve
– gradnja pomo‘nih objektov za potrebe primarne kme-

tijske in gozdarske rabe
2. novogradnje skladne s 4. to~ko 11. ~lena zakona o

kmetijskih zemlji{~ih (Uradni list SRS, {t. 17/86)
3. postavitev pomo‘nih objektov na funkcionalnih

zemlji{~ih obstoje~ih objektov in kmetij
4. novogradnje izven trajnovarovanih kmetijskih zem-

lji{~, varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov ob
upo{tevanju krajinske tipike (samotne kmetije, zaselki) in
ostalih pogojev tega odloka skladno s 5. to~ko 11. ~lena
zakona o kmetijskih zemlji{~ih
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5. spremembe namembnosti obstoje~ih objektov razen
pomo‘nih objektov za:

– stanovanja
– potrebe kmetijstva ter potrebe dopolnilnih in dodat-

nih dejavnosti na kmetijah
– potrebe podjetni{tva ter terciarnih in kvartarnih de-

javnosti
6. gradnja spremljajo~ih objektov za potrebe rekreacije,

gostinstva in turizma
7. dolo~itev funkcionalnih zemlji{~ k obstoje~im ob-

jektom

IV. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V
PROSTOR

1. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in
ostalih posegov v prostor

10. ~len
1.1. Lega objektov
Novogradnje na prostorsko in funkcionalno zaokro-

‘enih obmo~ij se morajo prilagoditi merilom, ki izhajajo iz
tipa kulturne krajine in se ustrezno prilagoditi kompozicijski
celoti naselja, zato je potrebno pred vsakim posegom za
konkretno naselje upo{tevati prostorski vzorec naselja oziro-
ma obmo~ja.

Na celotnem obravnavanem obmo~ju je potrebno pri
vseh posegih dosledno spo{tovati naravno in kulturno
dedi{~ino ter primarne ekolo{ke omejitve.

Novogradnje objektov so mo‘ne ~e je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev sklenjenosti in oblikovne pojavnosti
zazidave:

– poseg je na zazidljivem zemlji{~u
– poseg se stikuje z zazidljivim zemlji{~em in ga je

mo‘no vklopiti v arhitekturno in vizualno pojavnost naselja
oziroma zaselka, s katerim se stikuje

– poseg, pri katerem razdalja med stavbami ne presega
45 m in ga je mogo~e preoblikovati v pode‘elski ali pa
urbani zaselek, glede na faktor izrabe zamlji{~a (do 40 oziro-
ma nad 40 odstotkov), pri ~emer se kot celotna povr{ina
stavbnega zemlji{~a {teje le povr{ina znotraj obodne meje
zunanjih gradbenih linij stavb v gru~i.

Novogradnja objektov je mo‘na ~e so v nadaljevanju
izpolnjeni sanitarni, po‘arni, okoljevarstveni in drugi var-
stveni predpisi in je mo‘no zagotoviti minimalno komunal-
no, energetsko in prometno infrastrukturo, in sicer:

– oskrba s pitno vodo
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pa-

davinskih voda ali odvoz komunalnih odplak
– ravnanje s komunalnimi odpadki
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
– prometna dostopnost za vozila in pe{ce
– primerna oskrba z elektri~no energijo
– ustrezna varnost pred poplavami, zemeljskimi in sne‘-

nimi plazovi in drugimi naravnimi vplivi
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.

11. ~len
1.2. Odmiki od objektov in parcelne meje
Najmanj{i medsebojni odmik prostostoje~ih objektov

ter odmik od parcelne meje se dolo~i glede na terenske in
krajinske razmere ter v skladu s sanitarno-tehni~nimi, po‘ar-
novarstvenimi in obrambnimi predpisi ob upo{tevanju funk-
cionalnih, estetskih in likovnih kvalitet morfologije naselja.

Najmanj{i medsebojni odmik mora biti tolik{en, da
novi objekti ne vplivajo {kodljivo na bivalne pogoje preb-
ivalcev v sose{~ini oziroma na rabo sosednjih parcel.

Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje
minimalno 4 m.

Minimalen odmik je dovoljen, ~e to dopu{~ajo sanitarni
in po‘arnovarstveni predpisi ter ostali pogoji in pri tem ni
motena sosednja posest.

S soglasjem meja{a je lahko razdalja do posestne meje
tudi manj{a od 4 m, ~e je zadovoljeno ostalim parametrom,
na podlagi katerih je dolo~en odmik v naselju.

Investitor novega objekta je v takem primeru dol‘an
ustrezno urediti odtoke s stre{in, namestiti snegobrane oziro-
ma prepre~iti vplive na parcelo ali objekt meja{a.

^e je posestna meja med dvema parcelama razli~nih
lastnikov ali uporabnikov sporna, se mora predhodno ugoto-
viti oziroma dolo~iti v mejnem ugotovitvenem postopku ali
v sodnem postopku.

Odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti v
skladu s predpisi in normativi za posamezne vrste komunal-
nih naprav oziroma skladni s soglasjem upravljalca komu-
nalnih naprav.

Odmiki od kategoriziranih cest morajo biti pri novih
objektih usklajeni z zakonom o javnih cestah.

Odmiki stanovanjskih in gospodarskih objektov od
javnih poti morajo biti najmanj 4–5 m, manj{i odmik je
mo‘en le v primerih, ~e si investitor pridobi soglasje uprav-
ljalca glede na krajevne in terenske razmere in ~e je manj{i
odmik pogojen z obstoje~o gradbeno ~rto ali s pogoji glede
varovanja kulturne dedi{~ine in likovnoprostorskih kriteri-
jev.

Odmiki objektov centralnih dejavnosti od javnih cest
morajo biti praviloma najmanj 5 m.

Odmiki industrijskih objektov in objektov proizvodne
obrti od javnih cest morajo biti praviloma najmanj od 5 do
10 m, odvisno od ranga ceste.

Odmiki objektov od vrhnjega roba struge vodotokov
Mislinja, Suhadolnica in Paka morajo biti najmanj 10 m, na
pritokih pa najmanj 5 m, tako da je omogo~en dostop za
obnovitvena in vzdr‘evalna dela in intervencijska vozila.
Izjeme so objekti MHE, vodni mlini in ‘age in podobno, ki
so locirani na podlagi pogojev soglasja dajalcev.

Posegi ob gozdu ne smejo ovirati gospodarskega
izkori{~anja gozda niti njegove ekolo{ke funkcije. Objekti
za stalno bivanje ali proizvodno dejavnost morajo biti
praviloma odmaknjeni od gozdnega roba najmanj v razdalji
ene sestojne vi{ine.

Morebitni manj{i odmiki so vezani na posebno soglasje
pristojne gozdarske strokovne slu‘be.

12. ~len
1.3. Gabariti objektov
Praviloma se morajo vse novogradnje objektov kot tudi

adaptacije, pozidave in nadzidave obstoje~ih objektov prila-
goditi obstoje~im gabaritom kvalitetnih gradenj v naselju,
tako da bo s tem vzpostavljena nadaljnja oblikovna inde-
titeta naselja oziroma obmo~ja.

Zasnove objektov morajo biti v skladu s tlorisnim in
vi{inskim razmerjem tipologije zazidave posameznih nase-
lij, z mo‘nostjo prilagoditve novim tehni~nim pogojem funk-
cioniranja posameznih skupin objektov.

Industrijski in drugi proizvodni objekti se morajo v
horizontalnem in vertikalnem gabaritu prilagoditi optimalni
izrabi prostora, ob tem pa v najve~ji mo‘ni meri upo{tevati
naravne danosti prostora in se tudi prilagajati tipologiji
gradenj v naseljih.
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13. ~len
1.4. Oblikovanje objektov
Posegi v prostor morajo biti na~rtovani tako, da je

njihova urbanisti~no-arhitektonska podoba usklajena s kra-
jinskimi zna~ilnostmi, z naravno in kulturno dedi{~ino in
tipologijo kvalitetne arhitekture in se prilagaja obstoje~im
objektom in ureditvam po:

– zasnovi izrabe funkcionalnih zemlji{~
– odmiku od sosednjih objektov
– sestavi osnovnih stavbnih mas
– vi{ini in gradbeni ~rti
– naklonu streh in smerem slemen
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji
– merilih in razporeditvah fasadnih elementov zlasti

oken in vrat
– barvi in teksturi streh in fasad
– na~inu ureditve odprtega prostora
– na~inu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
1.4.1. Stanovanjski objekti
Pri oblikovanju novih stanovanjskih objektov je potreb-

no praviloma upo{tevati pogoje od tipologije vsakega
posameznega naselja.

Tloris objekta mora biti praviloma podolgovat, razmer-
je med stranicami 1 : 1,5 do 1 : 2.

Streha mora biti simetri~na dvokapnica naklona naj-
manj 38 do 45, napu{~ ne sme biti manj{i od 90 cm. V
naseljih, kjer so svetlobne odprtine na strehah morajo slediti
vertikalnim linijam spodnje eta‘e.

Stre{na kritina mora biti prilagojena lokalnim razme-
ram in klimatskim pogojem. Barva kritine mora biti usklaje-
na z najbli‘jimi okoli{kimi objekti. Plasti~na kritina in valo-
vita salonitna kritina nista dovoljeni.

Obdelava fasad, odprtin na fasadah, balkonov,
napu{~ev, zatrepov se mora prilagoditi kvalitetno obliko-
vanim obstoje~im objektom v naselju oziroma tipiki tradi-
cionalno oblikovanih zgradb v va{kih okoljih, praviloma naj
bo fasada v beli barvi ali svetlej{ih barvnih odtenkih, leseni
deli stavbnega pohi{tva, ograj in opa‘ev pa v rjavem od-
tenku. Fasadna opeka ni dovoljena.

Vi{ina objektov mora biti prilagojena objektom v
neposredni bli‘ini in ne sme zakrivati vedut kvalitetnih ele-
mentov v prostoru.

Pri rednem vzdr‘evanju objektov, adaptacijah, preno-
vitvah in dograjevanju veljajo enaki pogoji kot za novograd-
nje, potrebno je ohranjati kvalitetne elemente na objektu.

Prizidki in nadzidave se morajo prilagoditi oblikovanju
in obdelavi mati~nega objekta in okoli{kim objektom z
upo{tevanjem dovoljenega proporca.

1.4.2. Proizvodno poslovni objekti
Pri oblikovanju objektov za obrtno dejavnost se morajo

upo{tevati pogoji kot za stanovanjsko gradnjo, s tem, da se
vsi elementi, ki jih zahteva dolo~ena dejavnost prilagodijo
merskim razmerjem, materialom in obdelavi ipd. (tipologiji),
ki je zna~ilna za konkretno naselje.

1.4.3. Kmetije
V primerih me{anih naselij je potrebno zagotoviti nemo-

teno ‘ivljenje kmetijam in ustrezno lo~iti kmetijske – proiz-
vodne povr{ine od ostale rabe prostora.

Pri obnovitvah samotnih kmetij je potrebno iskati re{itve
za nove lokacije znotraj obstoje~ih gabaritov objektov oziro-
ma v obmo~ju obstoje~ih funkcionalnih zemlji{~, nova ve~ja
poslopja je potrebno umikati iz zornega kota dominantnih
pogledov.

Pri razvojnih programih kmetij je treba upo{tevati pro-
storske omejitve, ki izhajajo iz osnovne oblikovno-prostor-
ske identitete kmetij in ekolo{kih pogojev, zato naj se v

primeru ve~jih potreb oblikuje nova, od prvotne kmetije
lo~ena gru~a novih objektov na lokaciji, ki je ekolo{ko manj
ranljiva.

Pri kmetijah morajo biti gnoji{~a locirana v neposredni
bli‘ini gospodarskega poslopja – hleva, ~imbolj odmaknjena
od stanovanjske hi{e in sosednjih stanovanjskih objektov.
Gnojne jame morajo biti zgrajene vodotesno brez odtoka.

Za oblikovanje stanovanjskih objektov pri kmetijah ve-
ljajo enaki pogoji kot pri ~isti stanovanjski gradnji, pri obli-
kovanju novih gospodarskih poslopij je potrebno upo{tevati
tipologijo obstoje~ih kvalitetnih objektov in se jim po mer-
skih razmerjih, vrsti, barvi, fasadni obdelavi in kritini prila-
goditi, seveda ob upo{tevanju prilagoditve novim tehni~nim
in funkcionalnim pogojem.

2. Merila in pogoji glede posegov na kmetijska in
gozdna zemlji{~a

14. ~len
V obmo~ju z dolgoro~nim planom in srednjero~nim

planom opredeljenega prostora za kmetijstvo in gozdarstvo
je vse posege v prostor potrebno prvenstveno podrejati opre-
deljeni kmetijski in gozdnogospodarski funkciji ter isto~asno
varovanju in smotrni rabi ostalih dobrin splo{nega pomena.

Na povr{inah 1. obmo~ja kmetijskih zemlji{~, ki so
trajno namenjeni kmetijski proizvodnji in 2. obmo~ju kme-
tijskih zemlji{~, so dovoljeni posegi za zagotovitev osnovne
rabe prostora v skladu z zdru‘benim planom (hidromeliora-
cije, komasacije).

Za vse hidromelioracije in komasacije je potrebno pred-
hodno izdelati idejno zasnovo s prikazom parcelacije, ure-
ditve poljskih poti, ohranitve in izbolj{anja vegetacije, ure-
ditvijo odvodnjavanja in oznako kmetijske kulture.

V teh obmo~jih je potrebno ohraniti zna~ilne prvine
naravne in kulturne dedi{~ine.

15. ~len
Izjemoma se lahko zemlji{~a 1. obmo~ja namenijo za

nekmetijsko rabo, ~e ni mogo~e uporabiti manj primernih
zemlji{~, skladno z zakonom za:

– gradnjo objektov, ki slu‘ijo primarni kmetijski proiz-
vodnji

– gradnja objektov za urejanje vodnega re‘ima
– {irjenje pokopali{~
– dolo~itev funkcionalnega zemlji{~a obstoje~im ob-

jektom
– gradnjo objektov za potrebe obrambe in za{~ite.
Na 1. obmo~ju kmetijskih zemlji{~ ni dovoljena grad-

nja stanovanjskih hi{ in drugih objektov, ki niso za potrebe
kmetij ter gradnja pomo‘nih objektov za ljubiteljsko de-
javnost.

Na povr{inah 2. obmo~ja kmetijskih zemlji{~, kamor so
uvr{~ena vsa ostala zemlji{~a, ki niso razvr{~ena v 1.
obmo~je, so dovoljeni posegi za zagotovitev kmetijske proiz-
vodnje, oziroma osnovne rabe prostora.

Na 2. obmo~ju kmetijskih zemlji{~ je dopustna spre-
memba namembnosti zemlji{~a le, ~e to narekuje potreba po
naseljenosti krajine.

Na 2. obmo~ju kmetijskih zemlji{~ oziroma na robu
naselja ali ob samotni kmetiji je mo‘no osnovati tudi gru~o
novih objektov, ki slu‘i prvenstveno eksistenci kmetije, ob
izpolnitvi pogojev, ki so identi~ni kot v zgornji alinei in ob
doslednem upo{tevanju prostorskega vzorca konkretnega
naselja.

Razpr{ena poselitev posameznih stanovanjskih hi{ na
2. obmo~ju kmetijskih zemlji{~ ni dovoljena.
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Gradnja je v navedenih primerih mo‘na le ob izpolnitvi
naslednjih pogojev:

– da je iz kmetijskega vidika mo‘no del zemlji{~a na-
meniti za druge namene

– da to dopu{~a ugotovljeni prostorski vzorec naselja
– da so izpolnjeni prostorski pogoji za lokacijo objekta

(omejitev s cesto, vodotokom, obstoje~imi objekti, daljnovo-
dom, PTT vodom, bregom ipd.) in zagotovljena minimalna
komunalna oprema (primeren dostop, vodni vir, ~i{~enje
odpadnih vod ipd.).

V obstoje~ih gru~ah so dovoljeni vsi posegi le v okviru
obstoje~ih funkcionalnih zemlji{~, ~e je gru~a locirana na
kompleksu 1. obmo~ja kmetijskih zemlji{~.

Za na~rtovane posege v neposredni bli‘ini obstoje~ih
kmetij oziroma zemlji{~ za{~itenih kmetij je potrebno prido-
biti predhodno pozitivno mnenje kmetijske svetovalne slu‘be
oziroma z zakonom pristojnega oziroma poobla{~enega kme-
tijskega organa oziroma slu‘be.

Za vse z zakonom dovoljene posege na 2. obmo~je
kmetijskih zemlji{~ je potrebno soglasje pristojne kmetijske
slu‘be oziroma organa skladno z zakonom pod pogojem, da
so vse vloge s strani predlagatelja strokovno utemeljene.

16. ~len
V gozdnih sestojih so dovoljeni posegi, ki so opredelje-

ni v veljavnih gozdnogospodarskih na~rtih.
Posegi v gozdni prostor so dopustni le, ~e niso v na-

sprotju s splo{nimi funkcijami gozda; posebnega varstva
morajo biti dele‘na varovalna, hidrolo{ka in biocenotska
vloga (primarne ekolo{ke omejitve v prostoru).

Pred na~rtovanjem kakr{negakoli posega v gozdni pro-
stor je potrebno pridobiti predhodno mnenje pristojne gozdar-
ske strokovne slu‘be, ki ga izda na osnovi valorizacije gozd-
nega prostora.

V varovalnih gozdovih in v gozdovih s posebnim
pomenom, ki so dolo~ena z dru‘benim planom ali so
razgla{eni s predpisi, so posegi dovoljeni le izjemoma, razen
tistih, ki so potrebni za vzdr‘evanje in krepitev funkcij go-
zdov. Poleg mnenja gozdarske strokovne slu‘be je za posege
v te gozdove potrebno pridobiti tudi soglasje ob~inskega
upravnega organa, pristojnega za gozdarstvo. Posege v te
gozdove je mo‘no izvajati na osnovi predhodno izdelanega
detajlnega gozdnogospodarskega na~rta, ki ga izdela za to
usposobljena organizacija.

Pri na~rtovanju, graditvi in vzdr‘evanju gozdnih pro-
metnic je potrebno upo{tevati ekolo{ke omejitve, funkcije
gozdov, nujno potrebno odprtost gozdov in tehni~ne gospo-
darske pogoje. Poleg gospodarskega pomena je pri tem
potrebno upo{tevati tudi njihove splo{ne funkcije in obstoj
ter razvoj hribovskih in gorskih kmetij (posebno razvoj
kme~kega turizma).

Poseg v gozdnati prostor (gozd in prostor, funkcional-
no vezan na gozd) morajo usklajeno na~rtovati vse pristojne
strokovne slu‘be.

Posebnega varstva v negozdnem prostoru morajo biti
dele‘ni gozdni ostanki, skupine dreves in posami~na dreve-
sa, izredna drevesa, obre‘na vegetacija, ‘ivica.

V z odloki zavarovanih gozdovih so posegi dovoljeni v
skladu z dolo~ili teh odlokov.

3. Merila in pogoji glede komunalnega opremljanja
zemlji{~

17. ~len
Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, ener-

getike, vodnega gospodarstva in zvez ter ostalih infrastruk-

turnih naprav je dovoljena v vseh obmo~jih urejanja v skladu
s predpisi, ki urejajo to podro~je.

V predvidenih koridorjih za potrebe komunalnega ure-
janja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav, do-
voljena so le redna vzdr‘evalna dela na obstoje~ih objektih
in napravah.

Posamezni komunalni objekti in naprave (TP, daljnovo-
di, telekomunikacijski vodi, plinovodi, toplovodi, vodovodi,
kanalizacija, vodni zbiralniki, MHE ipd.) morajo biti locira-
ni v prostor ob upo{tevanju smernic in pogojev pristojnih
soglasodajalcev.

Pri vzdr‘evalnih delih, rekonstrukcijah in novograd-
njah katerekoli podzemne infrastrukturne napeljave ali
naprave ter pri cestah je na tem delu praviloma obvezna
kompleksna ureditev oziroma prenova vseh infrastrukturnih
naprav.

Pri ve~jih rekonstrukcijah in pri novogradnjah je potreb-
na priklju~itev na javno komunalno in energetsko infra-
strukturo. Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo
biti med seboj usklajeni.

Pri vseh bodo~ih gradnjah morajo biti upo{tevane kote
stoletne vode.

V naseljih, kjer ni mo‘en priklop na javno vodovodno
omre‘je, si mora investitor zgraditi lastno vodovodno zajetje
s cevovodom in pridobiti potrdilo o neopore~nosti vode na
podlagi kemi~ne in bakteriolo{ke analize vodnega vira.

Ureditve gnojni~nih jam in gnoji{~ na kmetijah morajo
biti v skladu s predpisi oziroma pogoji sanitarnega soglasja.

V naseljih, kjer vodovodno omre‘je in naprave ne za-
gotavljajo zadostne koli~ine po‘arne vode, je potrebno v
okviru naselja zgraditi ustrezne po‘arne bazene ali zagotovi-
ti dostope k vodotokom.

Na obmo~jih varovanja vodnih virov v ob~ini Slovenj
Gradec se morajo vsi posegi izvajati v skladu z odloki o
varstvu pitne vode.

Odpadne vode na obmo~jih, kjer je zgrajena kanaliza-
cija se morajo obvezno speljati v kanalizacijsko omre‘je. Na
obmo~jih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, mora
biti odtok odpadnih vod za~asno speljan v triprekatno grezni-
co brez pretoka, po izgradnji pa je obvezen priklju~ek v
skladu s soglasjem upravljalca.

Odvod odpadne vode za ve~ stanovanjskih objektov se
praviloma re{uje s kanalizacijskim omre‘jem, s skupnimi
greznicami brez pretoka oziroma mini ~istilnimi napravami
ob upo{tevanju predpisov za to podro~je. Ob rekonstrukci-
jah in drugih delih na industrijskih obmo~jih je obvezna
ureditev skupnih iztokov ali vsaj zmanj{anje {tevila iztokov
pri onesna‘evalcih voda ter ureditev vzor~evalnih mest ozi-
roma pred~i{~enje.

V naseljih je potrebno na~rtovati sistem kanalizacije,
tako da imajo vse urbanizirane povr{ine urejen odtok mete-
orne vode.

4. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

18. ~len
Na~rtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanac-

ija obstoje~ega prometnega omre‘ja in naprav mora biti usk-
lajeno s predpisi, ki urejajo to podro~je in skladno s pogoji,
ki omogo~ajo gibanje telesno prizadetim ob~anom.

Vsak objekt mora imeti urejen dostop in dovoz na cesto
ali pot v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji upravljalca.
^im ve~ objektov naj se povezuje s skupnim priklju~kom na
javno cesto. Uvozi ne smejo ovirati rabe javnih cest.

Dostope in dohode v javne ustanove, povr{ine za pe{ce
in prehode za pe{ce je potrebno urediti tako, da bodo primer-
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ni za invalide v vozi~kih, hojo starej{ih ob~anov in vo‘njo
otro{kih vozi~kov.

Pri urejanju trgov je treba lo~iti povr{ine po vrstah
prometa. Pri ureditvah je potrebno upo{tevati elemente pr-
votne ureditve, na primer va{ka drevesa, vodnjaki, znamenja
itd.

Ob glavnih cestah skozi naselja oziroma vasi je potreb-
no vsaj enostransko urediti povr{ine za pe{ce, predvsem na
obmo~jih strnjenih jeder.

Kjer so podane mo‘nosti naj se v skladu s potrebami
uredijo tudi kolesarske steze oziroma kolesarske rekreacij-
ske poti.

Dovozi in priklju~ki se smejo graditi samo s soglasjem
pristojne slu‘be za vzdr‘evanje cest.

Ob regionalnih in lokalnih cestah skozi naselja s str-
njeno zazidavo je potrebno urediti hodnike za pe{ce, parkirne
povr{ine in avtobusna postajali{~a ter zagotoviti varen kole-
sarski promet.

V varovalnih pasovih obstoje~ih regionalnih cest izven
naselij gradnja stanovanjskih hi{ in ostalih objektov ter
naprav, ki niso v neposredni zvezi s prometnim urejanjem,
praviloma ni dovoljena.

V naseljenih krajih in hribovitih predelih se sme glede
na krajevne razmere izjemoma dovoliti graditev objektov in
naprav v varovalnem pasu, ~e to ni v nasprotju s koristmi
ceste in prometa.

V koridorjih novopredvidenih cest in predvidenih re-
konstrukcij cest je dovoljeno le redno vzdr‘evanje obstoje~ih
objektov in naprav.

Odmiki vseh objektov (tudi ‘ivih mej in ograj) od cest
in poti morajo biti tolik{ni, da je mo‘no neovirano minimal-
no vzdr‘evanje le-teh v zimskem in letnem ~asu ter zagoto-
vljena varnost prometa (preglednost).

Za vse posege v varovalnem pasu cest in poti je potreb-
no soglasje pristojne slu‘be za upravljanje in vzdr‘evanje
cest.

Prometne ureditve morajo biti izvedene na na~in, ki bo
zagotavljal ustrezno varstvo okolja in ustrezal tudi obramb-
no za{~itnim zahtevam.

5. Merila in pogoji glede dolo~anja velikosti gradbenih
parcel in funkcionalnih zemlji{~ ter njihovo urejanje

19. ~len
Pri dolo~anju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemlji{~ je potrebno upo{tevati zlasti naslednje: lego,
velikost, namembnost in zmogljivost objekta, orientacijo
prostorov in tlorisno zasnovo objekta, orientacijo zemlji{~a,
konfiguracijo terena, lego in odmike sosednjih stavb, odmik
od ceste, gradbene linije in posestnih mej, ureditev komunal-
nih naprav in priklju~kov, ureditev zelenih funkcionalih
povr{in, ureditev funkcionalnih dostopov, parkirnih mest in
utrjenih povr{in ob objektih.

Poleg navedenih zahtev je potrebno upo{tevati tudi sa-
nitarno tehni~ne zahteve in po‘arnovarnostne zahteve kot so
vpliv posega na bli‘njo okolico glede na oson~enje v odnosu
do gostote zazidave, prezra~evanje, proste povr{ine, inter-
vencijske poti ipd.

Velikost funkcionalnega zemlji{~a oziroma gradbene
parcele objekta mora omogo~iti normalno gradnjo, uporabo
in vzdr‘evanje objekta, zagotovljene morajo biti vse potrebne
povr{ine za dejavnost v obstoje~em ali bodo~em objektu.

V izjemnih primerih se za del potreb lahko predvidijo
tudi druge povr{ine izven funkcionalnega zemlji{~a, ~e so
povr{ine zagotovljene na drugi lokaciji znotraj ureditvenega
obmo~ja (npr. parkirna mesta).

Velikost gradbenih parcel oziroma funkcionalnih zem-
lji{~ samostojnih stanovanjskih hi{ praviloma ne sme pre-
segati 600 m2 in ne biti manj{a od 250 m2. Velikost je lahko
izjemoma ve~ja, kadar konfiguracija oziroma druge
zna~ilnost zemlji{~a ne omogo~ajo izrabe preostalih zem-
lji{~ za drug namen, oziroma manj{a, ~e je ‘e obstoje~a
parcela manj{a.

Pri dolo~anju funkcionalnih zemlji{~ za obstoje~e
po~itni{ke objekte veljajo merila kot za stanovanjske ob-
jekte, s tem, da je praviloma velikost celotne parcele ca. 250
do 400 m2.

Pri dolo~anju funkcionalnih zemlji{~ oziroma gradbe-
nih parcel obrtnih delavnic in proizvodnih objektov je poleg
splo{nih zahtev treba upo{tevati potrebne povr{ine za
skladi{~enje materiala in izdelkov, potrebne povr{ine za
parkiranje ter potreben manipulativni prostor okrog objekta
za potrebe dovoza in odvoza vozil, ki oskrbujejo dejavnost
oziroma proizvodnjo.

Pri dolo~anju funkcionalnih zemlji{~ oziroma gradbe-
nih parcel za kmetije je treba upo{tevati medsebojno
razporeditev vrste objektov, mo‘nosti za eventualno {irjenje,
manipulativne povr{ine in prostor za shranjevanje kmetijske
mehanizacije.

Dolo~anje gradbenih parcel in funkcionalnih zemlji{~
za objekte komunalne, prometne ali energetske infrastruk-
ture se izvede v skladu s predpisi za gradnjo navedenih
objektov.

V primerih, da le‘ijo objekti ob varovalnih pasovih
komunalne, prometne ali energetske infrastrukture in ob vo-
dotokih in posegajo v funkcionalna zemlji{~a varovalnih
pasov, morajo k predlogu funkcionalnih zemlji{~ oziroma
gradbenih parcel podati predhodna soglasja upravljalci
navedenih naprav oziroma zemlji{~.

V primerih, da so omejitve v prostoru tak{ne narave, da
ni mo‘no zadostiti vsem merilom za dolo~itev funkcional-
nega zemlji{~a oziroma gradbene parcele, je potrebno pred-
hodno pridobiti mnenja oziroma soglasja pristojnih organov
in organizacij (npr. kmetijska svetovalna slu‘ba, vodna
slu‘ba, cestna slu‘ba, slu‘ba za varstvo naravne in kulturne
dedi{~ine ipd.)

Funkcionalno zemlji{~e k novopredvidenemu objektu
se dolo~i z na~rtom gradbene parcele, ki je sestavni del
lokacijske dokumentacije.

Obstoje~im objektom, ki nimajo opredeljenega funk-
cionalnega zemlji{~a, se le-to dolo~i z odlo~bo pristojnega
upravnega organa na podlagi predlo‘enega strokovnega pred-
loga, dokazila o objektnem stanju na terenu in dokazila o
lastni{tvu.

Pravico zahtevati dolo~itev funkcionalnega zemlji{~a
ima samo lastnik zemlji{~a oziroma uporabnik, za kar mora
k zahtevku predlo‘iti zemlji{koknji‘ni izpisek.

Pri dolo~anju gradbenih parcel oziroma funkcionalnega
zemlji{~a obstoje~im objektom je potrebno upo{tevati pravil-
nik o vodenju vrst rabe zemlji{~ v zemlji{kem katastru ter
pravilnik o katastrski klasifikaciji zemlji{~.

Pri urejanju okolice objekta v obsegu funkcionalnega
zemlji{~a veljajo naslednji pogoji:

Vi{ina zemlji{~a mora biti prilagojena najbli‘jim so-
sednim zemlji{~em, ~e to dopu{~a oblika parcele.

Investitor je v ~asu gradnje dol‘an poskrbeti za zava-
rovanje plodne zemlje pred uni~enjem, zato mora dolo~iti
lokacijo za njeno za~asno shranjevanje in nadaljno uporabo.

Posestne meje v strnjenih zazidalnih obmo~jih je do-
voljeno pregrajevati z ‘ivimi mejami ali lesenimi ograjami
do vi{ine 1,50 m oziroma s primerno oblikovanimi proti-
hrupnimi ograjami.
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Ograjevanje parcel izven strnjenih zazidalnih obmo~jih
je dovoljeno le z avtohtono vegetacijo, odmik gozdnega
drevja od roba parcelne meje mora biti tolik{en, da ni motena
raba sosednjih parcel.

Znotraj naselij je potrebno ograje iz ‘ivih mej umakniti
od roba javnih cest in poti v skladu s pogoji upravljalcev na
zahtevan odmik, da bo s tem omogo~ena nemotena raba
prometnih povr{in (preglednost).

Nove dostopne poti in gospodarske povr{ine je potreb-
no izoblikovati po terenu, morebitne ve~je posege pa sanirati
in zatraviti.

Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso
mo‘na druga zavarovanja bre‘in. Obdelani morajo biti z
naravnimi materiali in primerno zasajeni.

Pri objektih, v katerih se opravljajo dolo~ene centralne
dejavnosti oziroma za potrebe {portno rekreacijskih dejavno-
sti, morajo biti predvidene tudi zadostne parkirne povr{ine v
okviru funkcionalnega zemlji{~a objekta oziroma v neposred-
ni bli‘ini.

Pri razme{~anju parkirnih povr{in za osebne avtomo-
bile in dolo~anju njihove velikosti je potrebno upo{tevati
zna~aj in funkcijo obmo~ja ter {tevilo obiskovalcev in de-
lovnih mest.

Parkirne povr{ine morajo biti razvr{~ene tako, da ne
vplivajo na naravno in kulturno dedi{~ino in da ne motijo
delovnega in bivalnega okolja, parkiri{~a pa morajo biti
urejena tako, da ne propu{~ajo {kodljivih snovi in morajo
imeti urejene lovilce olj. Izjema so parkiri{~a, ki so izvedena
s tlakovci oziroma s travnimicami za kar si je potrebno
pridobiti posebno soglasje pristojne slu‘be za za{~ito vodo-
tokov in podtalnice.

Vsa navedena okvirna dolo~ila morajo biti usklajena s
sanitarno tehni~nimi, vodnogospodarskimi in po‘arnovar-
nostnimi zahtevami oziroma predpisi.

6. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne
dedi{~ine

20. ~len
Naravno in kulturno dedi{~ino je potrebno varovati v

skladu z veljavnimi predpisi ob upo{tevanju usmeritev iz
planskih aktov ter dolo~ili sprejetih odlokov o razglasitvah
spomenikov in dedi{~ine.

Na obmo~jih in objektih naravne in kulturne dedi{~ine,
ki so razgla{eni za kulturno zgodovinske spomenike in na-
ravne znamenitosti so posegi in oblikovanje dovoljeni v
skladu z zakonskimi dolo~ili oziroma dolo~ili razglasitve-
nega dokumenta.

Vsa izdelana strokovna gradiva s prikazom vrste spo-
menika ali znamenitosti in na~ina varovanja (pripravljena
kot kratki povzetki) so sestavni del tega odloka in jih je
upravna organizacija oziroma upravni organ dol‘an upo-
{tevati pri izdelavi lokacijske dokumentacije oziroma pri
izdaji lokacijskega dovoljenja.

7. Merila in pogoji glede varovanja okolja

21. ~len
Pred posegom v prostor, ki ima lahko vpliv na okolje,

mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, {t. 32/93), podzakonskih in ob~inskih pred-
pisov, ki urejajo varstvo okolja.

Varstvo zraka

22. ~len
Za varstvo zraka je potrebno:
– pri na~rtovanju in gradnji novih objektov upo{tevati

vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratova-
nju ne bodo prekora~ene dovoljene emisije.

– proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte
priklju~iti na ekolo{ko sprejemljive vire energije,

– obvezno priklju~evanje vseh novogradenj v strnjenih
naseljih na ekolo{ko sprejemljive vire energije.

– v strnjenem stanovanjskem naselju dovoliti le tako
obrt oziroma dejavnost, kjer ne bo prihajalo do {kodljivih
emisij ali smradu,

– locirati hleve (farme) za intenzivno in {tevil~no obse‘-
no prirejo izven strnjenih naselij tako, da je med hlevom in
naseljem ustrezna oddaljenost in po potrebi zelena bariera
oziroma pregrada, ki prepre~uje {irjenje smradu. Upo{tevati
je potrebno zna~ilosti pokrajine in smer vetrov. [tevilo glav
‘ivine je potrebno prilagoditi sprejemljivi obremenitvi oko-
lja. Izbrati je potrebno tako tehni~no-tehnolo{ko izvedbo
objektov in opreme, da je {irjenje smradu v okolico ~im
manj{e.

Varstvo pred hrupom

23. ~len
Za varstvo pred hrupom je potrebno upo{tevati pred-

pise za varstvo pred hrupom za bivalna obmo~ja.
Objekti za proizvodnjo, obrt ali drugo dejavnost morajo

biti locirani in zasnovani tako, da se emisije hrupa ne {irijo v
stanovanjska obmo~ja. Investitorji takih objektov morajo za
izdelavo lokacijske dokumentacije predhodno predlo‘iti
strokovno mnenje poobla{~ene organizacije v skladu s pred-
pisi, ki urejajo podro~je varstva pred hrupom.

Varstvo tal

24. ~len
Investitor je dol‘an obvezno upo{tevati vse predpisane

ukrepe v zvezi s sanacijo terena ob gradnji.
Na obmo~jih skladi{~enja teko~ih goriv in naftnih deri-

vatov, morajo biti izvedena dela na na~in, ki onemogo~a
izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

Varstvo voda, vodnih virov, podtalnice in obvodnih povr{in

25. ~len
Za varstvo voda je potrebno:
– upo{tevati predpise za za{~ito pred onesna‘enjem

povr{inskih voda,
– zagotoviti izgradnjo kanalizacije in ~istilnih naprav,
– za naselja na~rtovati sistem kanalizacije tako, da bodo

meteorne vode speljane lo~eno od odpadnih vod,
– v industrijskih obratih lo~iti odpadne vode od ~istih

vod.
Industrijske odpadne vode je potrebno glede na vrsto

onesna‘enosti in zahteve biolo{ke ~istilne naprave predhod-
no fizikalno – kemijsko o~istiti in {ele nato speljati v skupno
kanalizacijo, ki vodi v biolo{ko ~istilno napravo.

Za posege v varstvenih obmo~jih je potrebno upo{tevati
dolo~ila sprejetih odlokov o varstvu virov pitne vode.

Za posege, ki vplivajo na vodni re‘im si mora investitor
pridobiti vodnogospodarsko soglasje.

Vsi posegi, ki spreminjajo re‘im vodotokov oziroma
posegajo na obvodne povr{ine morajo biti izvedeni s soglas-
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jem upravljalca vodotoka in Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dedi{~ine Maribor.

Na bregovih in strugah potokov je prepovedano postav-
ljati ograje in druge objekte.

Vegetacijo ob vodotokih pa je potrebno v ~im ve~ji
meri ohranjati kolikor ne ovira normalnega pretoka vode.

Vsi bregovi vodotokov so na~eloma nezazidljivi, razen
za objekte za izkori{~anje vodne energije.

Prepre~iti je treba negativne vplive na mikroklimatsko,
bioekolo{ko, rekreacijsko in krajinsko funkcijo vodotokov,
kot so onesna‘enja s trdimi ali teko~imi odpadki, zasipava-
nji, neustreznimi regulacijami in prekora~itvijo biolo{kega
minimuma pretoka vode.

Zagotavljanje biolo{kega minimuma pretoka je pred-
pogoj za obratovanje objekta, ki zahteva odvzem vode iz
vodotoka. Investitor je dol‘an zgraditi in vzdr‘evati objekt
tako, da avtomatsko zagotavlja pretok vodotoka vsaj v
koli~ini biolo{kega minimuma.

Izvedba objekta, ki zagotavlja pretok biolo{kega mini-
muma mora biti razvidna iz projektne dokumentacije, ki
slu‘i kot strokovna podlaga za izdelavo lokacijske doku-
mentacije in iz izvedbenih projektov.

Biolo{ki minimum dolo~i upravljalec vodotoka.
Pri vsakem posegu v vodnat svet je potrebno o~uvati

zna~ilno krajinsko ekolo{ko vredno vegetacijo ter posebno
redke rastlinske in ‘ivalske primerke. Obvezna je ohranitev
obvodnih in vodnih ekosistemov, s ~emer se ohranja eko-
lo{ka pestrost in rekreacijski potencial.

Vsi posegi v vodni in obvodni svet naj se izvajajo v
~asu, ko za ribe in druge obvodne ‘ivali niso predpisane
varstvene dobe v skladu s soglasjem obmo~ne ribi{ke dru-
‘ine.

Regulacije oziroma ureditve vodotokov in hudourni-
kov je dopustno izvajati z uporabo avtohtonih naravnih ma-
terialov oziroma tako, da je ~im manj vidnega betona.

Varovanje krajinskih zna~ilnosti

26. ~len
Pri hidromelioracijskih kmetijskih zemlji{~ in regulaci-

jah vodotokov je potrebno ohranjanje zna~ilne krajinske po-
dobe, ohranjanje obstoje~ega potenciala vodotokov oziroma
upo{tevanja zna~aja poteka obstoje~ih strug (meandriranje),
ohranjanje kvalitetne obvodne vegetacije in naravno ureja-
nje in utrjevanje bre‘in struge.

Na vseh obmo~jih je potrebno v ~im ve~ji mo‘ni meri
ohraniti zna~ilno parcelacijo zemlji{~, najzna~ilnej{o ve-
getacijo ter v okviru mo‘nosti tudi obstoje~o kmetijsko kul-
turo.

V primeru posega v gozd ali bli‘ino gozda je potrebno
predhodno zagotoviti pogoje za nego in izkori{~anje gozda
in dolo~iti obseg tistega dela, ki daje prvobitno podobo
krajini.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju
gozdnega roba in dolo~iti potrebna dela za oblikovanje in
nego novega roba ter za ohranitev krajinske tipike. Pri tem je
potrebno posvetiti posebno pozornost ohranitvi biolo{kega
ravnote‘ja v prostoru, ohranitvi za{~itne funkcije gozda (ve-
ter, erozija, zaloge pitne vode), krajinsko-estetski oziroma
oblikovni vlogi ter vplivu na mikroklimo ipd. in zagotoviti
dostop, ki omogo~a nego in gospodarsko izkori{~anje gozd-
nega zaledja.

V obmo~jih zna~ilnih pogledov na posebno vredne kra-
jinske elemente ali elemente grajene strukture niso dopustni
posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.

Po‘arno varstvo

27. ~len
Odmiki med objekti morajo zadostiti tehni~nim norma-

tivom, s katerimi se prepre~uje {irjenje po‘ara. Dostopi ozi-
roma prometna ureditev mora biti prilagojena potrebam gasil-
ske intervencije, zagotovljene morajo biti zadostne proste
povr{ine za potrebe evakuacije in zadostne koli~ine vode za
ga{enje oziroma zagotovljeni dostopi za odvzem po‘arne
vode iz vodotokov.

8. Merila za urejanje zelenih povr{in

28. ~len
V naseljih je potrebno urejati, vzdre‘evati in varovati

zelene povr{ine tako:
– da se zavarujejo stanovanjska naselja pred prekomer-

nim hrupom, pred onesna‘evanjem zraka in pred {kodljivimi
vplivi prometa in industrije,

– da se zavarujejo zemlji{~a pred negativnimi klimat-
skimi in drugimi vplivi,

– da se zagotovi estetski videz naselij in ohranijo pokra-
jinske kvalitete.

29. ~len
Za zelene povr{ine se {tejejo:
– javni parki in nasadi, drevoredi in zelenice,
– skupine gozdnega drevja na povr{ini do 500 m2,
– posamezne skupine dreves in posamezno za naravno

okolje pomembno drevje,
– zelene povr{ine v stanovanjskih naseljih,
– zelene povr{ine ob javnih komunikacijskih in vodnih

povr{inah,
– zelenice ob spomenikih, zgodovinskih objektih ter

posameznih turisti~nih in drugih javnih objektih,
– zelene povr{ine v sklopu kopali{~, {portnih in otro{kih

igri{~, {olskih vrtov in pokopali{~.

30. ~len
Investitorji objektov morajo urejati zelene povr{ine v

skladu z lokacijsko dokumentacijo in pogoji lokacijskega
dovoljenja.

Izvajalec gradbenih del je dol‘an med izvajanjem del
zavarovati pred po{kodbami drevje in parkovno grmi~evje
na celotnem obmo~ju gradnje.

V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo
po{koduje drevje ali parkovno grmi~evje, ga je dol‘an nado-
mestiti v najmanj enakem obsegu in koli~ini.

Po kon~ani gradnji objekta je izvajalec dol‘an v skladu
s pogoji lokacijskega dovoljenja zemlji{~e urediti, zlasti pa
odstraniti gradbene provizorije in odve~ni material ter po-
ravnati in zatraviti zemlji{~e.

31. ~len
Na zelenih povr{inah je prepovedano sekanje, obseka-

vanje ali odstranjevanje gozdnega ali parkovnega drevja in
grmi~evja, razen, ~e je to predvideno v prostorskih izvedbe-
nih aktih in lokacijskem dovoljenju ali je to potrebno zaradi
preureditve zelenih povr{in, cestno prometne varnosti ali iz
drugih utemeljenih razlogov.

9. Urejanje prostora za obrambo in za{~ito

32. ~len
Pri na~rtovanju, graditvi objektov in drugih prostorskih

posegih, projektiranju tehnolo{kih in drugih procesov, se
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morajo upo{tevati in izvajati na podlagi ocen ogro‘enosti
zaradi naravnih in drugih nesre~, predpisani prostorski, ur-
banisti~ni, gradbenotehni~ni, tehni~ni in drugi ukrepi, ki
prepre~ujejo nastanek nesre~ in omogo~ajo za{~ito in re-
{evanje.

V. KON^NE DOLO^BE

33. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so ob~anom, podjetjem,

organizacijam in organom stalno na vpogled pri ob~inskem
upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora – Upravna
organizacija za urbanisti~no na~rtovanje ob~ine Slovenj
Gradec.

34. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojna urbanisti~na in gradbena in{pekcija ter druge pristojne
in{pekcijske slu‘be.

35. ~len
Ta odlok za~ne veljati 8 dni po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

urbanisti~nem redu v ob~ini Slovenj Gradec (MUV {t. 9/69).

[t. 352-2/93
Slovenj Gradec, dne 19. aprila 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine
Slovenj Gradec

Ivan Ur{i~, dipl. in‘. agr. l. r.

38.

Na podlagi 90. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) objavlja Ob~inska volilna
komisija ob~ine [kofja Loka

I Z I D
volitev ~lanov ob~inskega sveta v ob~ini [kofja Loka na

rednih volitvah dne 4. decembra 1994

I
V ob~inski svet ob~ine [kofja Loka so izvoljeni nasled-

nji ~lani:
I. volilna enota
1. Pavel Malovrh, roj. 20. 7. 1946, vi{ji upravni de-

lavec, Rete~e 122, [kofja Loka – SDSS
2. Fran~i{ek Nelec, roj. 13. 3. 1943, dipl. in‘. agrono-

mije, Frankovo nas. 165, [kofja Loka – SDSS
3. Franc Ku{ar, roj. 12. 6. 1936, kmetovalec, Rete~e 25,

[kofja Loka – SLS
4. Jernej Prevc, roj. 1. 8. 1962, dipl. in‘. gradbeni{tva,

Frankovo nas. 160, [kofja Loka – SKD
5. Ciril Golar, roj. 21. 2. 1946, ekonomist, Gode{i~

137, [kofja Loka – SKD
6. Ivan Bogataj, roj. 17. 2. 1932, mizar, Rete~e 3a,

[kofja Loka – SKD
7. Jo‘ef Galof, roj. 7. 1. 1945, tehnik, Hosta 12, [kofja

Loka – LDS
8. Janez Koman, roj. 9. 8. 1951, dipl. arhitekt, Franko-

vo nas. 67, [kofja Loka – LDS
II. volilna enota
1. Franc Leben, roj. 4. 7. 1928, dr. arheologije, Vincarje

4, [kofja Loka – SDSS
2. Janez Prevodnik, 22. 12. 1957, kuhar, Zminec 5,

[kofja Loka – SDSS
3. Matja‘ Dolinar, roj. 31. 7. 1969, avtoklepar, Mestni

trg 9, [kofja Loka – SNS
4. Vincencij Dem{ar, 21. 1. 1941, profesor zgodovine,

Kopali{ka 22, [kofja Loka – SKD
5. Matej Dem{ar, roj. 25. 8. 1967, dr. veterine, Visoko

2, [kofja Loka – SKD
6. Andrej Novak, roj. 25. 12. 1965, absolvent FDV,

Pu{tal 42, [kofja Loka – LDS
III. volilna enota
1. Janez Likar, roj. 16. 6. 1945, ekonomist, Podlubnik

200, [kofja Loka – SDSS
2. Borut Baj‘elj, roj. 31. 7. 1938, dipl. in‘. ra~unalni{tva,

Podlubnik 240, [kofja Loka – SDSS
3. Franc Krmelj, roj. 20. 2. 1939, dipl. in‘. fizike,

Podlubnik 28, [kofja Loka – SLS
4. Ur{ka Omejc, roj. 20. 10. 1945, zdravnica, Podlub-

nik 103, [kofja Loka – SKD
5. Valentina Nastran, roj. 6. 2. 1951, dipl. in‘., Sp. Lu{a

29, Selca – SKD
6. mag. Mirjam Jan-Bla‘i~, roj. 29. 7. 1947, dipl. in‘.,

Stara Loka 110, [kofja Loka – ZL
7. Marko Primo‘i~, roj. 18. 9. 1960, diplomant V[TK,

Podlubnik 158, [kofja Loka – LDS
8. Vladimir Vastl, roj. 25. 12. 1946, dipl. in‘., stroj-

ni{tva, Cesta talcev 5b, [kofja Loka – LDS
IV. volilna enota
1. Alenka Pkorn, roj. 6. 8. 1945, dr. medicine, Sv. Duh

171, [kofja Loka – SDSS

[KOFJA LOKA

37.

Na podlagi 90. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) objavlja Ob~inska volilna
komisija ob~ine [kofja Loka

I Z I D
volitev ‘upana ob~ine [kofja Loka na rednih volitvah

18. decembra 1994

I
Za ‘upana ob~ine [kofja Loka je bil izvoljen Igor

Draksler, roj. 18. 2. 1960, dipl. in‘. gradbeni{tva, Kidri~eva
76, [kofja Loka.

II
Izid se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 008-2/94
[kofja Loka, dne 22. decembra 1994.

Predsednica
Ob~inske volilne komisije

ob~ine [kofja Loka
[pela M. [ifrar l. r.
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2. Franc Rupar, roj. 20. 12. 1942, dipl. in‘. kemije,
Kidri~eva 21, [kofja Loka – SKD

3. Martin Krajnik, roj. 27. 1. 1963, elektrotehnik, Pod
Plevno 72, [kofja Loka – SKD

4. mag. Sre~ko Beri~i~, roj. 25. 5. 1940, dipl. in‘.
rudarstva, Pod Plevno 83, [kofja Loka – ZL

5. Bla‘ Kav~i~, roj. 3. 10. 1951, dipl. ekonomist, Forme
31, @abnica – LDS

6. Franc [ifrar, roj. 26. 12. 1937, strojni tehnik, Pod
Plevno 106, [kofja Loka – DS

II
Izid se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 008-2/94
[kofja Loka, dne 22. decembra 1994

Predsednica
Ob~inske volilne komisije

ob~ine [kofja Loka
[pela M. [ifrar l. r.

[TORE

39.

P O R O ^ I L O
o izidu drugega kroga volitev ‘upana v ob~ini [tore

V ob~ini [tore je bil dne 18. 12. 1994 opravljen drugi
krog volitev za ‘upana, glede na to da na volitvah dne 4. 12.
1994 nobeden od kandidatov ni dobil ve~ine glasov.

Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov je ob-
~inska volilna komisija v [torah ugotovila rezultate gla-
sovanja in izid volitev za ‘upana ob~ine [tore.

I. Na volitvah dne 18. 12. 1994 je imelo pravico voliti
skupaj 3194 volivcev, vpisanih v volilni imenik.

Skupaj je glasovalo: 1543 volivcev ali 48,29%, od tega:
a) na voli{~ih je glasovalo 1539 volivcev
b) pred~asno je glasoval 1 volivec
c) po po{ti so glasovali 3 volivci
~) s potrdilom ni glasoval nih~e
II. Za volitve ‘upana ob~ine [tore je bilo oddanih 1543

glasovnic, od tega:
a) neveljavnih glasovnic 77
b) veljavnih glasovnic 1466
Kandidata sta dobila naslednje {tevilo glasov:
1. Franc Jazbec: 984 glasov (67,12%)
2. Anton Franuli~: 482 glasov (32,88%)
III. Ob~inska volilna komisija v [torah je na podlagi

107. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t.
72/93, 7/94 in 33/94) ugotovila, da je za ‘upana ob~ine [tore
izvoljen Franc Jazbec, roj. 11. 9. 1954, Draga 3, [tore, ki je
dobil ve~ino veljavnih glasov.

[t. 38/94
[tore, dne 19. decembra 1994.

Predsednik
Ob~inske volilne komisije

ob~ine [tore
Zvone Vidic l. r.

TREBNJE.

40.

Na podlagi 14. ~lena zakona o financiranju javne po-
rabe (Uradni list RS, {t. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93 in 43/93)
in odloka o pristojnosti zborov Skup{~ine ob~ine Trebnje
(Skup{~inski Dolenjski list, {t. 21/89, 11/90 in 10/91) je
Skup{~ina ob~ine Trebnje na skupnem zasedanju vseh zborov
dne 21. 12. 1994 sprejela

S P R E M E M B O  O D L O K A
o prora~unu ob~ine Trebnje za leto 1994

2. ~len odloka o prora~unu ob~ine Trebnje za leto 1994
se spremeni tako, da se glasi:

Ob~inski prora~un za leto 1994 obsega:
– skupne prihodke v znesku 821,196.000 SIT
– skupne odhodke v znesku 821,196.000 SIT
V skladu z zakonom o financiranju javne porabe je med

prihodke prora~una vklju~eno zadol‘evanje do 10% do-
voljenega obsega javne porabe, v vi{ini 41,200.000 SIT.

Pregled prihodkov ob~inskega prora~una in njihova raz-
poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del ob~inskega prora~una.

Ostali ~leni odloka ostanejo nespremenjeni.

[t. 401-2/94-10
Trebnje, dne 21. decembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine Trebnje

Ciril Pungartnik l. r.

41.

P O R O ^ I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Mokronog o izidu
glasovanja na referendumu dne 18. 12. 1994 za uvedbo

samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti
Mokronog

Na obmo~ju Krajevne skupnosti Mokronog so bili na
referendumu dne 18. 12. 1994 ugotovljeni naslednji izidi
glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih  1323 krajanov,
naknadno vpisanih na podlagi potrdila pristojnega organa ni
bilo,

2. na referendumu je glasovalo 768 krajanov ali 58%,
3. za uvedbo samoprispevka je glasovalo 349 krajanov

ali 45,5%,
4. proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 387 kra-

janov ali 50,4%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 32 ali 4,1%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o re-

ferendumu in o civilni iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94),
volilna komisija ugotavlja, da ni bil izglasovan predlog za
uvedbo  samoprispevka v Krajevni skupnosti Mokronog, ker
se je proti izreklo 387 krajanov ali 50,4% volivcev, ki so
glasovali.

Mokronog, dne 19. decembra 1994.

Predsednik
volilne komisije
KS Mokronog

Tone Zidar l. r.
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VRHNIKA

42.

Na podlagi 39.~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86)
in 202. ~lena statuta ob~ine Vrhnika (Uradni list SRS, {t. 31/
79, 5/81, 11/86, 2/87), je Skup{~ina ob~ine Vrhnika na 32.
seji dne 24. 11. 1994 sprejela

O D L O K
o splo{nih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih

pogojev za ob~ino Vrhnika

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Sprejmejo se splo{ni prostorski ureditveni pogoji za

ob~ino Vrhnika, ki jih je izdelal PRIMIS Vrhnika, pod {t.
proj. 15/93 v mesecu maju 1994.

2. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z

dolgoro~nim in dru‘benim planom ob~ine Vrhnika in vsebu-
jejo:

a. grafi~ne dele, ki so sestavni deli prostorskih ure-
ditvenih pogojev za posamezne planske celote in vsebujejo:

– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem ob-
mo~ju iz prostorskih sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega
dru‘benega plana ob~ine na topografskem na~rtu M 1:5000

– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na
katastrskem na~rtu M 1:5000 in M 1:2500

b. Tekstualni del:
– obrazlo‘itev meril in pogojev za posege v prostor s

soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
– besedilo odloka.

II. SPLO[NA MERILA IN POGOJI

3. ~len
V obmo~jih urejanja, kjer dolgoro~ni in dru‘beni plan

predvidevata izdelavo prostorskega izvedbenega na~rta, so
na obstoje~ih objektih dovoljena le vzdr‘evalna dela in posegi
v zvezi s komunalnim urejanjem.

4. ~len
Na zemlji{~ih, ki so s prostorskimi ureditvenimi pogoji

namenjena za spremljajo~e dejavnosti, prometne povr{ine,
komunalne in energetske naprave ter ostale potrebe skup-
nega splo{nega pomena so dovoljeni samo posegi, za katere
je bilo zemlji{~e varovano. Morebitna odstopanja od tega
dolo~ila so dovoljena ob pogoju, da ne bo okrnjen osnovni
namen, rabe zemlji{~e. Presoje odstopanj bodo opravljene v
lokacijskem postopku.

5. ~len
Prostorske sestavine planskih aktov opredeljujejo

prete‘ne namembnosti obmo~ij urejenja. To so:
a. obmo~ja urejanja znotraj ureditvenih obmo~ij nase-

lij, namenjena gradnji oziroma urbani rabi:
S – povr{ine za stanovanja in spremljajo~e dejavnosti
O – povr{ine za osrednje dejavnosti
I – povr{ine za in{titute, {olstvo, zdravstvo
P – povr{ine za proizvodnjo, skladi{~a
M – povr{ine za mestne javne slu‘be in servise
T – povr{ine za promet

R – parkovne, {portne in rekreacijske povr{ine
b. obmo~ja izven ureditvenih obmo~ij naselij, ki niso

namenjena gradnji oziroma urbani rabi:
E – povr{ine za pridobivanje naravnih surovin
K – prete‘no kmetijske povr{ine
G – prete‘no gozdne povr{ine
T – povr{ine za promet.

6. ~len
Obmo~ja urejanja so v prostorskih ureditvenih pogojih

z vidika vrste posegov in njihovega oblikovanja podrobneje
raz~lenjena na morfolo{ke enote.

Oznake morfolo{kih enot imajo glede vrste posegov
naslednje pomene:

1 – obmo~ja za kolektivna stanovanja (blokovna
gradnja)

2 – obmo~ja za individualna stanovanja (individualna
gradnja)

3 – obmo~ja centralnih dejavnosti
4 – obmo~ja me{anih dejavnosti (stanovanja + cen-

tralne dejavnosti + malo gospodarstvo)
5 – obmo~ja za {olstvo, in{titute, zdravstvo in otro{ko

varstvo
6 – obmo~ja proizvodnih dejavnosti
7 – obmo~ja komunalnih dejavnosti
8 – parkovna, {portna in rekreacijska obmo~ja, javno

zelenje, nezazidane povr{ine
9 – pokopali{~a
Oznake morfolo{kih enot imajo glede oblikovanja na-

slednje pomene:
a – prostostoje~a redka pozidava
A – prostostoje~a gosta pozidava
B – strnjena pozidava
C – kompleksi s svojevrstno zazidalno strukturo
D – va{ka jedra
E – proizvodni objekti, drugi objekti (skladi{~a, nad-

stre{nice)
F – tehnolo{ke naprave, silosi, cisterne
G – nadstre{nice, deponije.

7. ~len
1. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor, znotraj

ureditvenih obmo~ij naselja:
– Dopolnilna gradnja istovrstnih objektov, nadzidave

in prizidave so dovoljene do intenzivnosti izrabe, ki ne pre-
sega razmerja 40 % pozidane nasproti 60 % nepozidane
povr{ine

– Dovoljene so spremembe namembnosti obstoje~ih
objektov prenove, kolikor nova namembnost ustreza kriteri-
jem glede namembnosti posameznih obmo~ij in ne povzro~a
prekomernih motenj v bivalnem okolju

– Gradnja gospodarskih poslopij in delavnic v kom-
binaciji s stanovanjskimi objekti za potrebe kmetovalcev je
dovoljena na zemlji{~ih, ki omogo~ajo ustrezne odmike od
sosednjih objektov in zagotavljajo povr{ine za dovoz in
manipulacijo po dolo~ilih posebnih meril in pogojev za
posamezno obmo~je urejanja.

– Na zemlji{~ih, ki se nahajajo neposredno ob
pomembnej{ih prometnicah, je izjemoma dovoljena gradnja
spremljajo~ih objektov, ki slu‘ijo osnovni namembnosti
obmo~ja kolikor s svojo dejavnostjo ne povzro~ajo prekomer-
nih motenj v bivalnem okolju in na lastnem funkcionalnem
zemlji{~u zagotavljajo potrebe po parkiri{~ih

– Sakralni objekti in spominska obele‘ja se lahko
postavljajo na osnovi vsakokratne podrobne urbanisti~ne
presoje

– Kioski, ve~ja reklamna znamenja in turisti~ne oznake,
morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor,
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niso motilni do okoli{kega ambienta, ne ovirajo vzdr‘evanja
komunalnih naprav in prometa, v kolikor posebna merila in
pogoji ne dolo~ajo druga~e

– Za~asni objekti in naprave se lahko postavijo na
zemlji{~ih, ki so prometno lahko dostopna, ustrezajo sanitar-
nim pogojem, in niso motilna osnovni dejavnosti.

– Dovoljene so vodnogospodarske ureditve
– Postajali{~a za primestni promet morajo biti izvede-

na izven voznih pasov tako, da zagotovimo poleg voznih
pasov in postajali{~a {e vozni pas za po~asni promet. Posegi
znotraj varovalnega pasu magistralne ceste morajo biti v
skladu s soglasjem pristojnega upravljalca ceste

– Vsak poseg na za{~itenih drevesih znotraj naselij, na
javnih povr{inah in zelenicah je potrebno priglasiti
ob~inskemu upravnemu organu za urejanje prostora, ki odlo~i
o upravnem postopku

a. V obmo~jih urejanja z oznako S (stanovanjska in
spremljajo~a dejavnosti) ter v morfolo{kih enotah 1a, 1A,
1B, 2a, 2A, 2B in 4a, 4A, 4B je dovoljena:

– dopolnilna gradnja istovrstnih stanovanjskih objektov
– gradnja objektov osnovne oskrbe
– gradnja objektov storitvene dejavnosti
– gradnja objektov dru‘benih dejavnosti za potrebe

zdravstva, {olstva in otro{kega varstva
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja kra-

jevnih skupnosti, organizacij, dru{tev in podobno
– urejanje odprtih povr{in kot so zelenice, otro{ka

igri{~a, pe{poti in plo{~adi, skupaj z mikrourbano opremo
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez, ki so namenjene potrebam prebivalcev
– postavitev pomo‘nih objektov na funkcionalnih

zemlji{~ih stanovanjskih hi{
– gradnja gospodarskih objektov in delavnic v kom-

binaciji s stanovanjskimi objekti, v kolikor s svojo dejav-
nostjo ne povrzro~ajo motenj v okolju. Predhodno mora
investitor pridobiti izvedeni{ko mnenje.

b. V obmo~jih z oznako O in morfolo{kih enotah “3”
(osrednje dejavnosti) so dovoljeni:

– vsi posegi dovoljeni v obmo~ju S, razen gradnja
gospodarskih objektov in delavnic

– gradnja pomo‘nih objektov
– gradnja gostinskih objektov
– gradnja prodajnih lokalov
– postavljanje kioskov
– gradnja parkirnih in gara‘nih objektov
– blokovna in strnjena enodru‘inska stanovanjska grad-

nja
– dopolnilna gradnja istovrstnih objektov
– gradnja objektov osnovne oskrbe
– gradnja objektov storitvene dejavnosti
– gradnja objektov dru‘benih dejavnosti
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja kra-

jevnih skunosti, dru‘benih organizacij in dru{tev
– urejanje odprtih povr{in kot so zelenice, pe{poti,

plo{~adi z mikrourbano opremo
c. V obmo~jih namenjenih {olstvu, zdravstvu z oznako

I, morfolo{ka enota 5A je dovoljena:
– gradnja objektov dru‘benih dejavnosti. Izjemoma so

pod enakimi pogoji in ~e ne povzro~ajo motenj osnovni
dejavnosti, dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja objektov za {port in rekreacijo, kadar so
namenjeni za mno‘i~no rekreacijo in so stalno uporabljeni

– urejanje odprtih povr{in, kot so zelenice, po{poti in
plo{~adi z mikrourbano opremo

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez ter vodnogospodarske ureditve

– postavljanje kioskov, ki dopolnjujejo osnovno de-
javnost

Dovoljena je dopolnilna gradnja istovrstnih objektov,
nadzidave in prizidave po dolo~ilih posebnih meril in pogojev

d. V obmo~jih proizvodnih dejavnosti z oznako P,
morfolo{ka enota 6E je dovoljena gradnja proizvodnih ob-
jektov in naprav ter drugih objektov, ki slu‘ijo osnovni
dejavnosti. Dovoljene so dopolnilne gradnje istovrstnih ob-
jektov, nadstre{nic nadzidave in prizidave pod enakimi pogo-
ji, kolikor posebna merila in pogoji ne dolo~ajo druga~e

– pred posegom v prostor je potrebno v urbanisti~nem
smislu preveriti celotno obmo~je urejanja in ugotoviti more-
biten trenuten primanjkljaj potrebnih povr{in, mo‘nost
ekolo{ke sanacije obstoje~ih dejavnosti. Izpolnjevanje teh
zahtev je pogoj za nove posege v prostor in za {iritev
obstoje~ih kapacitet

– pred izdajo lokacijskega dovoljenja za nov poseg v
prostor se zahteva sanacija ali ureditev fasad pomo‘nih ob-
jektov, ki kazijo okolje

Upo{tevati je treba: podro~ne predpise s katerimi bo
zagotovljena ekolo{ko neproblemati~na dejavnost

e. V obmo~jih z oznako M (servisne in komunalne
dejavnosti) je dovoljena:

– gradnja proizvodnih in poslovnih objektov in naprav,
ki slu‘ijo komunalnim dejavnostim

– nadzidave, dozidave in rekonstrukcije obstoje~ih ob-
jektov

– adaptacija in funkcionalne spremembe objektov za
sodobnej{e tehnologije

– urejanje odptih povr{in z mikrourbano opremo
– gradnja parkiri{~ in parkirnih objektov
– postavitev nadstre{nic in pomo‘nih skladi{~nih ob-

jektov
f. Obmo~ja z oznako T (promet)
V obmo~je spada prometno telo 4-pasovne avtomobil-

ske ceste Ljubljana – Razdrto in zeleni pas do ograje in
obmo~je ‘elezni{ke proge Ljubljana – Postojna. Dovoljeni
so samo posegi, ki so v skladu s to dejavnostjo. Dovoljena so
vzdr‘evalna dela v smislu bolj{e prometne varnosti (utrjeva-
nje bre‘in, vzdr‘evanje zelenih povr{in, vzdr‘evanje cesti{~a
in proge). Gradnja v varovalnem pasu ni dovoljena. Na
obsotje~ih objektih je dovoljeno opravljati le vzdr‘evalna
dela.

Gradnja novih objektov, prizidkov in nadzidave
obstoje~ih objektov ter naprav v varovalnih pasovih drugih
prometnic je izjemoma dovoljena le v naseljih, kolikor so
posegi skladni s prometnotehni~nimi predpisi in soglasjem
upravljalca cest ali ‘eleznice.

g. V obmo~jih z oznako R in morfolo{kih enotah “8”
(parki, nezazidane povr{ine, {portne in rekreacijske povr{ine)
je dovoljeno:

– urejanje ve~jih zelenih parkovnih povr{in z mikrour-
bano opremo

– gradnja {portnih in rekreacijskih objektov, naprav in
urejanje povr{in za mno‘i~ne {portne prireditve in rekreacijo

– gradnja spremljajo~ih objektov in naprav, ki dopol-
njujejo osnovno {portno-rekreacijsko dejavnost (parkiri{~a,
sanitarije, gostinski lokali, ipd.)

– hortikulturne ureditve
– posegi v zvezi s komunalnim urejanjem
Povr{ine za pokopali{ko dejavnost – morfolo{ke enote

9/n – dovoljeni so naslednji posegi:
– urejanje grobov, zelenic, poti v skladu z izdelanim

projektom zunanje ureditve
– dograditev mrli{ke ve‘ice, prav tako v skladu z izde-

lanimi projekti.
8. ~len

Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor izven
ureditvenih obmo~ij naselja
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a. V obmo~jih z oznako G in K (kmetijske in gozdne
povr{ine) je dovoljeno:

– gradnja na podlagi lokacijske dokumentacije ali pro-
storskega izvedbenega na~rta

– gradnja objektov in naprav, namenjenih izklju~no
kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti

– novogradnja objektov na prostih stavbnih zemlji{~ih
(VIII. kategorija)

– izven ureditvenih obmo~ij naselij je gradnja objektov,
ki neposredno slu‘ijo primerni kmetijski proizvodnji, izjemo-
ma mo‘na na podlagi predhodnega soglasja Odbora za kmeti-
jstvo ob~ine Vrhnika in presoje pristojne urbanisti~ne slu‘be

– dozidave, nadzidave in adaptacije obstoje~ih stano-
vanjskih in gospodarskih objektov, ki so zakonito grajeni

– gradnja nadomestnih objektov pod pogojem, da grad-
nja novega objekta ne sega izven zemlji{~a VIII. kategorije

– postavitev pomo‘nih objektov na funkcionalnem
zemlji{~u stanovanjskih objektov

– melioracije zemlji{~
– vodnogospodarske ureditve
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez
– postavitev spominskih obele‘ij, reklamnih znamenj

in turisti~nih oznak
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in {tudij-

ske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov)
– postavitev kioskov in nadstre{kov ob postajali{~ih

javnega prometa v varovalnem pasu ceste
– ureditev rekreacijskih povr{in v naravi (trim steze)
b. V obmo~jih z oznako E, in so namenjena izkori{~anju

naravnih potencialov (mineralov), so dovoljeni samo posegi,
ki so v skladu s to dejavnostjo.

V teh obmo~jih ni dovoljeno graditi drugih objektov,
razen tistih, ki neposredno slu‘ijo omenjeni dejavnosti.

Za eksploatirana obmo~ja je potrebna ekolo{ka sanacija
v skladu z zakonom o rudarstvu.

2. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in
drugih posegov v prostor

9. ~len
Novogradnje, nadzidave, prizidave, pomo‘ni in za~asni

objekti ter drugi posegi v prostor morajo vzdr‘evati vz-
postavljeno oblikovno indentiteto in homogenost obmo~ja
in se prilagajati okoli{kim objektom in ureditvam po:

– naklonu streh in slemen
– razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat
– barvi in teksturi streh in fasad
– vi{ini in gradbeni linij ve~ine objektov v sosedstvu
– v obmo~jih brez izrazite gradbene linije obstoje~ih

objektov mora biti odmik novozgrajenega objekta vsaj 5 m
od zunanjega roba hodnika za pe{ce ali vsaj 7 m od roba
cesti{~a.

Odmiki objektov od posestnih mej dolo~ajo strokovne
slu‘be v okviru izdelave lokacijske dokumentacije na podla-
gi materialnih predpisov. Odmik individualnega objekta od
parcelne meje naj bo praviloma 4 m, lahko manj, ~e se
pridobi soglasje soseda ali ve~ ~e tako zahteva svetlob-
notehni~na ocena.

– dovoljeno in priporo~ljivo je odpiranje stre{nih pro-
storov s pomo~jo fr~ad ali drugih oblikovalskih elementov

– ~opi so dovoljeni
a. Enodru‘inski stanovanjski objekti
– tloris: razmerje stranic najmanj 1:1.4
– vi{ina: najve~ P+1+M, kolen~ni zid najve~ 60 cm,

oziroma P+M, kjer je mo‘no visoko pritli~je, ~e teren
druga~ne kleti ne dopu{~a, kolen~ni zid najve~ 1.20 cm

– streha: dvokapnica z naklonom stre{in 35 – 45
stopinj, smer slemena v vzdol‘ni smeri objekta, vi{ina kapi
najve~ 5.50 cm nad terenom, oziroma kot v 1. odstavku

– gara‘e in ostali pomo‘ni objekti naj bodo praviloma
na~rtovani v sklopu objekta

b. Gospodarski objekti za potrebe kmetijskih dejavnosti
– tloris: podolgovat z razmerjem stranic 1:1:4
– streha: simetri~na dvokapnica z naklonom 35 – 45

stopinj, smer slemena v vzdol‘ni smeri objekta, oziroma kot
v 1. odstavku

– gradnja gospodarskih objektov je dopustna na zem-
lji{~u zadostne velikosti. Objekti so lahko samostojni ali prizi-
dani k obstoje~im stanovanjskim ali gospodarskim objektom

– horizontalni odmik mora omogo~iti zadostno funk-
cionalno povr{ino k objektu in predvideni dejavnosti. Obli-
kovanje fasad in streh naj bo skladno z obstoje~o zazidavo

– dostop in dovoz morata biti urejena za dovoz s kme-
tijskimi stroji

– za hrambo kmetijskih strojev je dovoljena postavitev
nadstre{kov, ki morajo oblikovno in funkcionalno dopol-
njevati zaokro‘ena kme~ka dvori{~a. Oblikovani morajo biti
v okviru simetri~ne strehe

– stolpni silosi morajo biti locirani pod streho hleva ali
gospodarskega poslopja oziroma so lahko prostostoje~i.

c. Pomo‘ni objekti
– pomo‘ni objekti pri stanovanjskih objektih morajo

biti postavljeni na funkcionalnem zemlji{~u
– oblikovanje naj bo skladno z obstoje~o zazidavo
– samostojni pomo‘ni objekti naj imajo podolgovat

tloris in dvokapno simetri~no streho
– ravne strehe niso dovoljene
d. Kioski
– kioske je dovoljeno postavljati za potrebe storitvenih

in nekaterih deficitarnih dejavnosti s soglasjem upravnega
organa po strokovni presoji

– Velikost in oblika sestavljenega kioska se dolo~i za
vsak primer posebej

e. Sakralni objekti in spominska obele‘ja
– oblikovanje se dolo~i na osnovi funckije, skupnih

meril in posebnosti prostora, v idejnem projektu, na osnovi
katerega se izdela lokacijska dokumentacija

f. Ograje, oporni zidovi
– ograje so lahko ‘iva meja z ‘i~no mre‘o na notranji

strani parcele, lesena ograja, kovinska ali zidana ograja max.
vi{ine 1,20 m, oziromaob zvozih max. 0,80 m

– ograje morajo biti od roba od cestnega telesa od-
maknjene min. 1,00 m in ne smejo zmanj{evati preglednosti
ceste

– oporni zidovi so izjemoma dovoljeni ~e druga~e ni
mogo~e zagotoviti stabilnosti terena

– oporni zidovi so lahko visoki najve~ 1.2 m, za vi{je
pa je potrebna lokacijska dokumentcija. Lokacijska doku-
mentacija je potrebna tudi v primeru, ~e je oporni zid stati~no
vpra{ljiv in je zanj potrebna stati~na preveritev

– oporni zidovi so lahko kamniti in intenzivno ozele-
njeni

– na vizualno izpostavljenih in krajinsko ob~utljivih
legah gradnja oporniz zidov ni dovoljena

– gradnja opornih zidov na posestni meji je dovoljena
samo s soglasjem soseda

g. Nadomestne gradnje
Nadomestni objekt se lahko gradi samo na istem mestu

na katerem stoji objekt, ki se nadome{~a. Izjemoma se lahko
gradi na funkcionalnem zemlji{~u starega objekta. Ve~ji od-
mik od starega objekta se dovoljuje v naslednjih primerih:

– ~e zaradi geolo{kih razmer gradnja na istem mestu ni
mo‘na
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– ~e se z ve~jim odmikom izbolj{a prometna varnost
na javni cesti

– ~e stoji stari objekt na obmo~ju, ki je zavarovano s
posebnimi predpisi

– ohranitev dela obstoje~ega objekta je dopustna pod
pogojem, da se ohranjeni del in nov objekt pove‘eta v enot-
no oblikovano stavbno maso. Nakloni stre{in in kritina mora-
jo biti enaki. Ohranjanje delov ali celotnih prvotnih objektov
kot samostojnih objektov lo~enih od novih ni dopustno

h. Proizvodni objekti
– merila za oblikovanje objektov morajo upo{tevati ‘eljo

po kvalitetnem oblikovanju in po omejitvi t.i. vizualne emisi-
je, ki nastaja zaradi relativno velikih obratov, neurejenih
skladi{~nih prostorov, deponij ali manipulacijskih povr{in

– horizontalni in vertikalni gabarit se prilagajata
tehnolo{kemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prosto-
ra v povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorski-
mi karakteristikami lokacije. Dolo~itev vertikalnega gabarita
objektov pomeni tudi smiselno izbiro vi{ine, ki omogo~a
dolo~eno vizualno zaklju~enost obmo~ja, pri ~emer naj bodo
upo{tevana tudi spodaj navedena merila

– merila za oblikovanje objektov morajo upo{tevati
‘eljo po kvalitetnem oblikovanju in po omejitvi tako imeno-
vane vizualne emisije, ki nastajajo zaradi relativno velikih
obratov, neurejenih skladi{~nih prostorov, deponij ali ma-
nipulacijskih povr{in

– fasade predvidenih objektov, ki mejijo na stanova-
njsko obmo~je, naj zaradi svobodnega izbora konstrukcij-
skega sistema gradnje ne bodo hetorogene, naj se konstruk-
tivni elementi ne uporabljajo kot poudarjeni likovni elementi
pri oblikovanju fasad. Barve naj bodo svetlih tonov s ciljem
po nevsiljivem vklapljanju v stanovanjsko okolje.

Ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne.
Masivne naj bodo le v primeru potrebe po zakrivanju vi-
zualne emisije ali ~e je ograja tudi protihrupna za{~ita.

Za pomo‘ne objekte veljajo enaki pogoji oblikovanja
kot za novogradnje, bodisi, da se gradijo kot prizidki ali pa
kot samostojni objekti.

10. ~len
V naslednjih primerih so pri novih posegih v prostor

dopustni oblikovalski kontrasti:
– kadar ima razli~nost namen simbolno prikazati funk-

cionalno razli~nost novega objekta od programsko enotnega
okolja

– kadar ima vizualni kontrast namen vzpostaviti pro-
storsko dominanto za poenotenje oblikovne heterogenosti
obmo~ja. Dopustnost izjem po tem ~lenu ter podrobna meri-
la in pogoje zanje se presodi v lokacijskem postopku.

11. ~len
Urbana oprema odprtega prostora, kot so kioski, stoj-

nice, telefonske govorilnice, postajali{~a javnega prometa,
klopi, smetnjaki ipd. morajo biti v posameznih o‘jih
obmo~jih oblikovane enotno. Kolikor se za urbano opremo
uporabljajo tipizirani elementi, ki niso enotno oblikovani,
naj se z njihovo razmestitvijo in dopolnitvijo ali hortikul-
turno ureditvijo odprtega prostora ~imbolj zmanj{a njihovo
vizualno neskladje.

3. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne
dedi{~ine

12. ~len
Naravna, kulturno-zgodovinska dedi{~ina in njihova

vplivna obmo~ja so ponazorjena v grafi~nih prilogah v M

1:5000 in M 1:2500 in z re‘imi varovanja opisanih v ob-
razlo‘itvi meril in pogojev prostorskih ureditvenih pogojev.

Vsi objekti in obmo~ja naravne in kulturne dedi{~ine se
varujejo po opisanih pogojih PUP dokler se ne sprejmejo
posebni odloki o razglasitvi posameznega objekta oziroma
obmo~ja za spomenik. Pogoji za oblikovanje posegov na
naravnih kulturnozgodovinskih znamenitostih ter za urejan-
je njihove neposredne bli‘ine so podrobneje podani v obraz-
lo‘itvi meril in pogojev prostorskih ureditvenih pogojev.

Varstveni re‘imi:
VRN A – M : za naravno dedi{~ino
VRA/1, VRA/2, VRA/3, VRA/3' : za arheolo{ko de-

di{~ino
VRV1, VRV2 : za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
VRE 1 – 7 : za etnolo{ko dedi{~ino
VRZ/1 – 3 : za zgodovinsko dedi{~ino

4. Merila in pogoji glede dolo~anja velikosti gradbenih
parcel in funkcionalnih zemlji{~

13. ~len
Velikost funkcionalnega zemlji{~a mora biti prilagoje-

na namembnosti objekta in njegovi velikosti, velikosti grad-
benih parcel ter konfiguraciji terena.

a. Za prostostoje~e stanovanjske objekte naj bo povr{ina
celotnega zemlji{~a praviloma dvainpolkrat ve~ja od b.e.p.
stanovanjskega objekta (brez kleti). [irina funkcionalnega
zemlji{~a ob stanovanjskem objektu naj bo 2,5 m od objekta,
{irina dovoza pa min. 3.0 m

b. Za kmetijske (gospodarske) objekte se velikost funk-
cionalnega zemlji{~a dolo~i glede na namebnost objekta,
lege v odnosu do okoli{kih objektov, upo{tevaje mo‘nost
njihovega {irjenja ter ureditve manipulacijskega prostora.
[irina funkcionalnega zemlji{~a okoli kmetijskih gospodar-
skih objektov naj bo praviloma najmanj 5 m, kolikor zaradi
upo{tevanja identitete okoli{ke zazidave ni potrebna prilago-
jena zasnova. Manipulativni prostor mora biti v radiju naj-
manj 15 m, {irina dovozov pa 3,5 m

14. ~len
Velikost gradbene parcele naj bo znotraj ureditvenega

obmo~ja naselij najve~ 500 m2, izven pa 600 m2.
Pri dolo~anju gradbene parcele kmetije se upo{teva tudi

medsebojna razporeditev objektov, vrsta kmetijske proiz-
vodnje in potreben manipulativni prostor za kmetijsko me-
hanizacijo.Gradbena parcela naj meri vsaj 2000 m2.

5. Merila in pogoji glede infrastrukturnega urejanja

Pogoji za prometno urejenje

15. ~len
Prometnice z dokon~nim potekom in ‘e izvedenimi

zna~ilnostmi imajo varovalni pas. Varovalni pas po tem
odloku obsega zemlji{~e, ki je namenjeno odvijanju teko~ega
motornega prometa in funkcionalni uporabi prometnih
udele‘encev, kot je izvedba kolesarskih stez in pe{ poti,
ureditev mirujo~ega prometa vzdol‘ cesti{~ ali na drugih
prostorih, dolo~enih s projektno dokumentacijo, izvedba ur-
gentnih in intervencijskih poti in ureditev obcestnega prosto-
ra skladno s pogoji varnega odvijanja prometa. Posegi v
varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z
njegovim namenom, zato morata za vsak tak poseg izdati
soglasje pristojna organizacija za vzdr‘evanje cest in pristoj-
ni organ. Postajali{~a za primestni potni{ki promet morajo
biti izvedena izven voznih pasov tako, da zagotovimo poleg
voznih pasov in postajali{~a {e vozni pas za po~asni promet.
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16. ~len
Skupne {irine varovalnih pasov in rezervatov za ceste

brez idejnih projektov po tem odloku so glede na kategoriza-
cijo cest, vrsto prometa, {tevilo voznih pasov in ureditev
obcestnega prostora naslednje:

– 90 m varovalni pas {tiripasovne ceste za me{ani mo-
torni promet z mo‘nostjo raz{iritve na {est voznih pasov
(avtomobilska cesta Ljubljana-Razdrto)

– 30 m varovalni pas in rezervat za ceste z dvema
voznima pasovoma za me{ani promet s kolesarskimi steza-
mi, po~asnim voznim pasom, postajali{~i za javni primestni
potni{ki promet izven vozi{~a

– 20 m varovalni pasovi in rezervat za regionalne in
lokalne stanovanjske ceste, dvopasovne s plo~nikom za pe{ce
ali brez

– 15 m varovalni pasovi in rezervat za lokalne dvopa-
sovne ceste s plo~nikom za pe{ce

– 10 m varovalni pasovi za lokalne dostope, interven-
cijske dovozne in lo~ene kolesarske steze.

17. ~len
Dovozi in priklju~ki na cestno mre‘o morajo biti ureje-

ni tako, da se z njim ne ovira prometa, da se ne po{koduje
ceste in cestnih objektov.

Priklju~kom in uvozom z magistralne ceste se moramo
v najve~ji mo‘ni meri izogibati. Dostope do funkcionalnih
zemlji{~ moramo organizirati preko lokalnih cest v zaledju,
ki se nato priklju~ijo na magistralno cesto.

Do vsake parcele mora biti zagotovljen nesporen
zemlji{ko knji‘no dokazan dostop (javno dobro, slu‘nost,
solastni{tvo).

Pogoji za komunalno in energetsko urejanje

18. ~len
Rezervati koridorijev komunalnega in elektro omre‘ja.
V rezervatih obstoje~ih in predvidenih energetskih in

komunalnih koridorijev ni dovoljena gradnja novih objektov
in naprav, prizidave in nadzidave, razen izjemoma s soglas-
jem upravljalca oziroma predlagatelja posameznega voda.
Na obstoje~ih objektih pa so dovoljena le teko~a vzdr‘evalna
dela.

19. ~len
Na obmo~jih z obstoje~im vodovodnim omre‘jem je

obvezno priklju~iti nanj vse novogradnje.
Na obmo~jih, kjer je javno vodovodno ali kanalizacij-

sko omre‘je samo delno zgrajeno (primar, del sekundarja) je
pred novogradnjo ali so~asno z njo, potrebno graditi
manjkajo~e javno komunalno omre‘je.

Uporabniki tehnolo{ke vode morajo uporabljati zaprte
sisteme. Prikju~itev na vodovodno omre‘je je pogojena s
so~asno prikju~itvijo na kanalizacijo ali greznico:

– na obmo~jih, kjer je zgrajena javna kanalizacija se
morajo novi uporabniki nanjo priklju~iti takoj

– na obmo~jih, kjer je kanalizacija zgrajena delno ali
pa {e ni zgrajena se morajo novi objekti za~asno prikju~iti na
greznice zaprtega tipa.

20. ~len
V kotu 45 stopinj nad kanalizacijskim vodom

obojestransko, praviloma ni mo‘na gradnja objektov. ̂ e gre
za temelje objektov, ki so vzporedno z osjo kanala pa ta
naklon ne sme biti ve~ji od kota notranjega trenja zemljine.

Odmiki objektov od cevovodov vodovoda naj bodo
praviloma 3 m, v posebnih primerih pa so izjemoma lahko
tudi manj, vendar ne manj kot 1,5 m.

21. ~len
Vsi stanovanjski, proizvodni in centralni objekti mora-

jo biti priklju~eni na obstoje~e ali bodo~e elektro omre‘je.
Koridor za predviden vod visoke elektri~ne napetosti zna{a
10 m na vsako stran osi predvidenega vodnika. V obmo~ju
koridorja ni dovoljena nikakr{na gradnja.

Pri obstoje~ih daljnovodih je odmik najbli‘jega dela
objekta od najbli‘jega vodnika 8 m, merjeno vertikalno pro-
jekcijo.

22. ~len
V obmo~jih kjer poteka ali je predvidena trasa

visokotla~nega plinovoda je potrebno upo{tevati naslednje
za{~itne pasove merjene levo in desno od osi cevovoda:

– za{~itni pas, {irok 5 m na vsako stran cevovoda v
katerem je prepovedano graditi objekte in saditi rastline ka-
terih korenine segajo 1 m globoko

– za{~itni pas {irok 30 m na vsako stran cevovoda, v
katerem je prepovedana gradnja objektov za bivanje ljudi,
razen v primeru, ko je bila gradnja z urbanisti~nim doku-
mentom dovoljena {e pred gradnjo plinovoda. Takrat je min-
imalni odmik objekta od osi cevovoda 10 m

– za{~itni pas {irok 200 m kjer je potrebno za vsak
poseg pridobiti soglasje upravljalca plinovoda.

Na obmo~ju trase nizkotla~nega plinovoda se upo{te-
vajo naslednji odmiki:

– minimalni odmik plinovoda od stanovanjskih objek-
tov je 5 m, od zunanjega roba magistralne ceste je 5 m, od
skrajenega tira ‘elezni{ke proge 10 m in od drevja 15 m.

Vsa podrobnej{a merila in pogoji v zvezi z za{~itenimi
pasovi in odmiki od cevovoda plinovoda in merilnih postaj
plinovoda so obrazlo‘eni v odloku o lokacijskem na~rtu
visokotla~nega in nizkotla~nega plinovoda na obmo~ju ob-
~ine Vrhnika, objavljenem v Uradnem listu RS, {t. 8/90.

23. ~len
Son~ne zbiralnike je dopustno postavljati na streho,

balkonske ograje in zatrepe tako, da le‘ijo v njihovi ravnini.
Postavitve nad slemenom niso dovoljene.

6. Merila in pogoji glede varovanja okolja

24. ~len
Pred posegi v prostor, ki imajo lahko negativen vpliv

na okolje mora investitor izpolniti zahteve zakona o varstvu
okolja. Vse obstoje~e vire onesna‘enja in motenj v okolju je
potrebno sanirati.

Nove dejavnosti ne smejo onesna‘evati okolja. ^e je
nova dejavnost mo‘en vir onesna‘evanja okolja si mora
investitor pred izdelavo lokacijske dokumentacije za gradnjo
objektov pridobiti soglasje in pogoje pristojnih organizacij.

Pri posegih v prostor je glede varovanja okolja potreb-
no upo{tevati dolo~ila veljavnih zakonov in predpisov

25. ~len
Varovanje zraka
Vir onesna‘evanja zraka so predvsem klasi~na kuri{~a.

Plinifikacija naselja Vrhnika bo dolgoro~no precej pripomo-
gla k izbolj{anju zraka.

Predvidene delovne organizacije ali obrtne delavnice
ne smejo oddajati v ozra~je emisij, ki so {kodljive zdravju ali
imajo neprijeten vonj. Dovoljeni so le tehnolo{ki postopki,
ki ne onesna‘ujejo zraka.

26. ~len
Varovanje voda
Popolna za{~ita voda pred onesna‘evanjem z odpadni-

mi vodami bo mo‘na {ele po izgradnji kanalizacijskega
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omre‘ja in ~istilnih naprav. Po izgradnji kanalizacijskega
omre‘ja, naj se nanj prikju~ijo vsi objekti najkasneje v roku
2 let.

Vsa skladi{~a teko~ih goriv in naftnih derivatov, mora-
jo biti izvedena na na~in, ki onemogo~a izliv v vodotoke
oziroma podtalnico.

Odplake, ki vsebujejo mastne, vnetljive ali agresivne
snovi, se morajo pred iztokom v javno kanalizacijsko omre‘je
predhodno o~istiti.

V obmo~ja, ki so opredeljena kot varstvena cona lokal-
nih vodnih virov posegi v prostor niso dovoljeni, oziroma se
morajo izvajati v skladu z dolo~ili veljavnih zakonov in
predpisov.

27. ~len
Varovanje tal
Prepovedana je uporaba in trajno ali za~asno odlaganje

snovi (kmetijstvo, industrija in drugi), ki lahko {kodujejo
naravni favni in flori na zemlji ali v vodotokih.

28. ~len
Varstvo pred hrupom
Investitorji objektov za proizvodnjo in za obrtne de-

javnosti morajo izpolniti zahteve zakona o varstvu pred
hrupom. Morebitna protihrupna za{~ita pa mora biti izvede-
na so~asno z izgradnjo objekta. V strnjenih stanovanjskih
naseljih ni dovoljena hrupna obrtna ali druga dejavnost.

V obmo~jih, kjer hrup presega z zakonom dovoljeno
raven hrupa, je potrebno opraviti merjenje hrupa in izdelati
sanacijske programe. Prekomerni hrup je potrebno zmanj{ati
pri izvoru. ^e to ni mo‘no pa je potrebno izvesti aktivno in
pasivno za{~ito (postavitev protihrupnih ograj, nasipov, za-
saditev visoke vegetacije, uporabe oken z bolj{o protihrupno
izolacijo...

Ukrepi za varstvo pred hrupom so za ob~ino Vrhnika
dolo~eni v odloku o javnem redu in miru ter varstvom pred
hrupom v ob~ini Vrhnika.

29. ~len
Zaklanjanje
Zaklanjanje bomo urejali v skladu z dolo~ili veljavnih

zakonov in predpisov.

IV. KON^NE DOLO^BE

30. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati do-

lo~ila:
– odloka o zazidalnem na~rtu za Lukovico (Uradni list

SRS, {t. 24/72)
– odloka o zazidalnem na~rtu za Dragomer (Uradni list

SRS, {t. 20/77)
– odloka o zazidalnem na~rtu za Klis (Uradnilist SRS,

{t. 25/78)
– odloka o zazidalnem na~rtu med Idrijsko cesto,

Ti~nico ter pod Trojico (Uradni list SRS, {t. 25/79)
– odloka o zazidalnem na~rtu Janezova vas (Uradni list

SRS, {t. 21/78)
– odloka o zazidalnem na~rtu obrtne cone Vrhnika

(Uradni list SRS, {t. 31/84)

31. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled ob-

~anom in ustanovam pri ob~inskem upravnem organu, pri-
stojnem za urejanje prostora in na sede‘u krajevne skup-
nosti.

32. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne in{pekcijske slu‘be.

33. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24. novembra 1994.

Predsednik
Skup{~ina ob~ine Vrhnika

Vinko Tom{i~ l. r.

43.

Na podlagi 39.~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Urandni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86)
je Skup{~ina ob~ine Vrhnika na 32. seji dne 24. novembra
1994 sprejela

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1

Vrhnika-Center

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko

celoto V1 Vrhnika-Center, ki jih je izdelal PRIMIS Vrhnika,
pod {t. proj. 15/93 v mesecu maju 1994.

2. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dol-

goro~nim in dru‘benim planom ob~ine Vrhnika in vsebuje-
jo:

a. Grafi~ni del
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem

obmo~ju iz prostorskih sestavin dolgoro~nega in dru‘benega
plana ob~ine na topografskem na~rtu M 1:5000

– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na
katastrskem na~rtu M 1:5000 in M 1:2500

b. Tekstualni del
– obrazlo‘itev meril in pogojev za posege v prostor s

soglasji pristojnih organov, organizacij oz. skupnosti
– besedilo odloka.

3. ~len
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V1 Vrh-

nika-Center, dolo~ajo merila in pogoje za posege v prostor
na obmo~jih

urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih
izvedbenih na~rtov, oziroma je PIN ‘e izdelan in veljaven.

V1S/1
V1S/2 – Ljubljanska in Opekarska cesta
V1S/3 – Vrtnarija (ZN)
V1S/4 – Robova cesta
V1S/5 – Robova in Delavsko naselje
V1S/6 – (2A/6, 2A/7, 2A/8, 3A/1) Dobovi~nikova in

Ti~nica
V1S/7 – Hrib, Gradi{~e in Klis
V1S/8 – Lo{ca
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V1S/9 – Kolodvorska
V1O/3 – Trg Karla Grabelj{ka in zdravstveni dom
V1O/2 – Mantova (ZN)
V1O/6 – Kulturni dom Ivana Cankarja, Glasbena {ola
V1O/7 – Dom ostarelih ob~anov
V10/8 – Nakupovalni center Vrhnika
V1I/1 – Osnovna {ola Ivana Cankarja
V1P/1 – Simca servis
V1P/3 – IUV – poslovni objekt
V1P/7 – Droga
V1P/8 – IUV – industrija
V1R/1 – (8/4) – {portni park
V1R/2 – Hrib, Trojica
V1K/1 – Kmetijske povr{ine – I. obmo~je
V1K/2
V1K/3
V1K/4
in za obmo~ja za katera je predvidena izdelava prostor-

skih izvedbenih na~rtov v naslednjih planskih obdobjih:
V1S/6 – 5 A/1 Vzgojno varstvena organizacija (zazi-

dalni na~rt)
V1O/1 – Ljubljanska cesta (zazidalni na~rt)
V1O/4 – Stara cesta (ureditveni na~rt)
V1O/5 – Centralne dejavnosti (zazidalni na~rt)
V1I/2 – [ola in vrtec (zazidalni na~rt)
V1P/2 – Elektron (zazidalni na~rt)
V1P/3 – IUV I. (ureditveni na~rt)
V1P/4 – Sirarna – Su{nikova ulica (zazidalni na~rt)
V1P/5 – IUV II. (zazidalni na~rt)
V1P/6 – IUV III. (zazidalni na~rt)
V1R/1 – (8/2, 8/1) ureditveni na~rt.

4. ~len
Meja obmo~ja planske celote V1.
Obmo~je se nahaja v k.o. Vrhnika.
Potek meje je opisan z navajanjem parcelnih {tevilk in

meja mejnih parcel ali delov parcel, od za~etka to~ke, v
smeri urinega kazalca.

– k.o. Vrhnika
Za~etna to~ka meje obmo~ja le‘i v osi ceste Ljublja-

na–Postojna s parc. {t. 2913 in 10 m od J meji parc. {t. 1915/
1, proti zahodu poteka po osi iste ceste, pre~ka S polovico in
poteka po mejah ali delu mejnih parcel: 1823, 1812/1, 2846/
2, 2858/2 – del, 1795/1, 1792/3, 1790, 1788/2/1, 1787/2,
2890, 1652/4, 1698/1/2, 1659/2 – del, 1720/2/4, 1721/1,
1722/1/2, 1723/2/1, 2362/16 – del, 2378/5, 2378/1, 2380/3,
2401/2, 2862/15 (pot) – pre~ka, 2374/1, 2373/1, 2372/2,
2371/1, 2372/1, 2862/12 (pot) – pre~ka, 2412/1, 2420/1-del,
2420/2, 2862/9 (pot) – pre~ka, 2434, 2433, 2862/8 (pot)–

pre~ka, 2862/7, 2474/1/2, 2862/1 (pot) – pre~ka, 2481,
2485, 2859/2 (pot) – po meji in pre~ka, 2507, 2505/81,
2503/1 – del, 2859/1 (pot) po osi, 2860/4 (pot) – po osi in
pre~ka, 2903, 2993, 2900/1 – del, 2699/5, 2854/1 (cesta
Ljubljan-Postojna) – pre~ka, 2732/1/2/3, 2729/1 – del, 2729/
4/5, 2937 (avtocesta Ljubljana-Postojna) – SZ meja, 1865/1
(Ljubljana) – levi breg, 28o5/2 – del, 2809/25, 2808 – del,
2856/1, 2738, 1806 (Ljubljanica) – levi breg, 33 – del,
1915/2 – del, 2913 (cesta Ljubljana – Postojna) preseka J
polovico in poteka do za~ete to~ke tega opisa meje obmo~ja
V1.

II. SPLO[NA MERILA IN POGOJI

5. ~len
Splo{na merila in pogoji, ki so dolo~eni od 3-30. ~lena

odloka o splo{nih merilih in pogojih za ob~ino Vrhnika, ki

so ga sprejeli zbori ob~inske skup{~ine na seji 32. seji, dne
24.11.1994, veljajo za vsa obmo~ja urejanja v planski celoti
V1, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka
druga~e dolo~eno.

Posebna merila in pogoji veljajo za naslednja obmo~ja
urejanja:

1. Obmo~je urejanja V1S/1
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti

4A/1
2. Obmo~je urejanja V1S/2
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

2A/3, 4A/6
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2A/1, 2A/3 in 4A/6
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 2A/1, 2A/2, 4A/6
– glede energetskega urejanja
3. Obmo~je urejanja V1S/3
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti

1A/1
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{ki enoti 1A/1
4. Obmo~je urejanja V1S/4
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti

2B/1
5. Obmo~je urejanja V1S/5
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

2A/4, 2A/5 in 8/4
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{ki enoti 2A/5
6. Obmo~je urejanja V1S/6
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

2A/7, 5A/1, 3A/1, 2A/6 in 3A/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2A/6, 2A/7, 2A/8
– glede varovanja naravne i kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 2A/7 in 2A/8
– glede energetskega urejanja
7. Obmo~je urejanja V1S/7
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

1A/2, 2D/1, 1B/1, 3C/1, 2A/9, 2A/10, 1A/4 in 4A/7
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2A/9, 2A/10, 2A/11, 1A/2,
2D/1, 2a/1, 3C/1 in 1A/4

8. Obmo~je urejanja V1S/8
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

1A/3, 8/5 in 8/6
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{ki enoti 1A/3
9. Obmo~je urejanja V1S/9
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{ki enoti 2a/2 in 2A/2
10. Obmo~je urejanja V10/1
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja

naravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{kih enotah 4A/1,
4A/2 in 4A/3

– glede plinovoda v morfolo{ki enoti 4A/3
11. Obmo~je urejenja V1O/2
– glede vrste posegov v prostor, glede varovanja na-

ravne in kulturne dedi{~ine ter glede plinovoda v morfolo{kih
enotah 4A/4 in 3A/1

12. Obmo~je urejanja V1O/3
– glede vrste posegov v prostor, oblikovanje novo-

gradenj in drugih posegov ter varovanja naravne in kulturne
dedi{~ine v morfolo{kih enotah 3C/1 in 3A/2

13. Obmo~je urejanja V1O/4
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne

in kulturne dedi{~ine v morfolo{kih enotah 4B/1 in 3C/2
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14. Obmo~je urejanja V1O/5
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja

naravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 3A/3
15. Obmo~je urejanja V1O/6
– glede vrste posegov v prostor in glede oblikovanja

novogradenj in drugih posegov v prostor v morfolo{kih eno-
tah 2A/1, 2A/2, 2A/3 in 3A/4

– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v
morfolo{kih enotah 2A/1, 2A/3 in 3A/4

– glede plinovoda v morfolo{kih enotah 2A/3 in 3A/4
16. Obmo~je urejanja V1O/7
– glede vrste posegov v prostor in oblikovanja

novogradenj in drugih posegov v prostor v morfolo{kih eno-
tah 3B/1 in 4E/1

17. Obmo~je urejanja V10/8
– glede vrste posegov v prostor in glede varovana na-

ravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 4A/5
– glede plinovoda v morfolo{ki enoti 4A/5
18. Obmo~je urejanja V1P/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor ter glede komunalnega in plinovodnega urejanja v
morfolo{ki enoti 6E/1

19. Obmo~je urejanja V1P/2
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti

6E/2
20. Obmo~je urejanja V1P/3
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

6A/1, 8/7 in 2A/1
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v mor-

folo{kih enotah 2A/1 in 6A/1
21. Obmo~je urejanja V1P/4
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine ter glede plinovoda v morfolo{ki enoti
6E/3

22. Obmo~je urejanja V1P/5
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti

6E/4
23. Obmo~je urejanja V1P/6
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti

6E/5
24. Obmo~je urejanja V1P/7
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne

in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 6E/6
25. Obmo~je urejanja V1P/8
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine ter glede komunalnega in plinovodnega
omre‘ja v morfolo{ki enoti 6E/7

26. Obmo~je urejanja V1I/1
– glede vrste posegov v prostor, oblikovanja

novogradenj in drugih posegov, varovanja naravne in kul-
turne dedi{~ine ter plinovoda v morfolo{ki enoti 5B/1

27. Obmo~je urejanja V1I/2
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne

in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 5A/1
28. Obmo~je urejanja V1R/1
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

8/1, 8/2 in 8/4
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 8/1 in 8/2
– glede plinovoda v morfolo{ki enoti 8/4
29. Obmo~je urejanja V1R/2
– glede vrste posegov v prostor, glede oblikovanja

novogradenj in drugih posegov v prostor ter varovanja na-
ravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 8/3

30. Obmo~je urejanja V1R/3
– glede vrste posegov v prostor, glede oblikovanja

novogradenj in drugih posegov v prostor ter varovanja na-
ravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 9/1

31. Obmo~je urejanja V1K/1, V1K/2, V1K/3, V1K/4
– glede vrste posegov v prostor v obmo~jih V1K/1, 2,

3, 4
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

obmo~ju urejanja V1K/2 in V1K/4
– glede plinovoda v obmo~ju V1K/4.

Posebna merila in pogoji

6. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 4A/1
Za obmo~je je predvidena izdelava lokacijskih smernic.

Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni mo‘na. K
izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko
dolo~eni soglasodajalci.

Predvidena je gradnja stanovanjskih objektov z delavni-
cami za potrebe obrtne dejavnosti.

7. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/2 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 4A/6, 2A/3
– gradnja pomo‘nih objektov je mo‘na samo na

dvori{~ih za objekti, nikakor pa ne ob glavni cesti
b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 4A/6
– novozgrajeni objekti morajo biti oblikovani tako, da

ne zastirajo poglede na Hru{evco iz smeri Ljubljanske ceste
* morfolo{ki enoti 2A/1 in 2A/3
– kadar v sosedstvu prevladujejo objekti kriti s salonit-

no kritino, je izjemoma mo‘no pri novogradnjah uporabiti
enako kritino

* morfolo{ka enota 2A/1
– slemena objektov morajo imeti smer V-Z
* morfolo{ka enota 2A/3
– slemena objektov imajo smer V-Z ali S-J
* morfolo{ke enote 2A/1, 4A/6 in 2A/3
– vi{ina objektov ne sme presegati gabarita P+1+M
c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 4A/6
– upo{tevati je potrebno varstveni re‘im VRA 3 za

arheolo{ko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 2A/2
– upo{tevati je potrebno varstvene re‘ime VRA 1 in

VRA 2 za arheolo{ko dedi{~ino
– upo{tevati je potrebno varstveni re‘im VRU 19 za

umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
* morfolo{ki enoti 2A/2 in 2A/1
– upo{tevati je potrebno varstveni re‘im VRU 8 za

umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
d. Energetsko urejanje
– v obmo~ju urejanja V1S/2 je potrebno predvideti

novo transformatorsko postajo, ki naj bi oskrbovala tudi del
obmo~ja V1S/1

8. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/3 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 1A/1
– posegi morajo biti v skladu z veljavnim zazidalnim

na~rtom Vrtnarija (Urandni list SRS, {t. 18/80)
b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 1A/1
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– upo{tevati je potrebno varstveni re‘im VRA 3 za
arheolo{ko dedi{~ino.

9. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/4 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2B/1 za obmo~je je predvidena

izdelava lokacijskih smernic. Pred sprejetjem omenjenega
dokumenta pozidava ni mo‘na. K izdelanem dokumentu
morajo izdati soglasja zakonsko dolo~eni soglasodajalci, pri-
zadeti sosedi in krajevna skupnost. Predvidevamo strnjeno
stanovanjsko pozidavo (vrstne hi{e).

10. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/5 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 2A/4 in 2A/5
– gradnja objektov namenjenih vzreji in gojenju ‘ivali

ni dovoljena. Dovoljena ni gradnja objektov z omenjeno
namembnostjo bodisi, da gre za gradnjo pomo‘nih objektov
grajenih po dolo~ilih odloka o gradnji pomo‘nih objektov,
bodisi da gre za gradnjo z lokacijskim in gradbenim do-
voljenjem

* morfolo{ka enota 8/4
– obmo~je namenjeno otro{kemu igri{~u. Izvede naj se

po ‘e odobrenem idejnem predlogu ureditve
b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/5
– upo{tevati je potrebno varstveni re‘im VRA 3 za

arheolo{ko dedi{~ino.

11. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/6 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 5A/1 in 3A/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN) so

dovoljena samo nujno vzdr‘evalna dela in posegi, za katera
ni potrebno pridobiti lokacijskega dovoljenja. Obmo~je ~uva-
mo za potrebe gradnje vzgojnovarstvene organizacije.

* morfolo{ka enota 2A/7
– novogradnja je mo‘na samo kot zapolnitev vrzeli

tako, da se ne poru{i obstoje~e morfologoje naselja
* morfolo{ka enota 2A/6
– gradnja objektov namenjenih vzreji ali gojenju ‘ivali

ni dovoljena. Dovoljena ni gradnja objektov z omenjeno
namembnostjo, bodisi da gre za gradnjo pomo‘nih objektov,
grajenih po dolo~ilih odloka o gradnji pomo‘nih objektov,
bodisi da gre za gradnjo po lokacijskem oziroma gradbenem
dovoljenju.

* morfolo{ka enota 3A/1
– v obmo~ju je predvidena gradnja trgovine dnevne

oskrbe in obra~ali{~a primestnega potni{kega prometa. Ce-
lotno obmo~je je potrebno re{evati isto~asno in kompleksno
za kar naj se izdelajo variantne strokovne re{itve

b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-
stor

* morfolo{ka enota 2A/7
– oblikovanje objektov v va{kih jedrih mora slediti

vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti obmo~ja
ter biti prilagojeno okoli{kim objektom

– naklon stre{in 40-45 stopinj, barva kritine terena
– objekt ne sme presegati vi{inskega gabarita K+P+M,

~e pa je objekt grajen na pobo~ju naj bo kota kleti na spodnji
strani pobo~ja v nivoju terena ali ni‘je

* morfolo{ka enota 2A/6
– kadar v bli‘ini prevladujejo objekti kriti s salonitno

kritino, je izjemoma mo‘no pri novogradnjah uporabiti ena-
ko kritino

– smer slemena objektov je v smeri S-J
* morfolo{ka enota 2A/8
– sleme objektov mora biti ohranjeno v smeri plastnic

pobo~ja hriba
– vi{inski gabarit objektov je omejen tako, da na spod-

nji strani objekta (glede na pobo~je) nista vidni ve~ kot dve
eta‘i – objekt (P+1+M ali K+P+M)

c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/8
– upo{tevati je potrebno varstveni re‘im VRN H za

naravno dedi{~ino
– upo{tevati je potrebno varstveni re‘im VRA 2 in

VRA 3 za arheolo{ko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 2A/7
– objekt na Dobovi~nikovi cesti 13, objekt Ob potoku

5, 3o, 29 in 10 varujemo z varstvenim re‘imom VRE 3, za
etnolo{ko dedi{~ino

– objekte Dobovi~nikova 2, Ob potoku 16, 21 in Stara
cesta 53 pa varujemo z VRE 2, za entnolo{ko dedi{~ino

– uli~ni zazidalni sistem Ob potoku varujemo z var-
stvenim re‘imom VRE 5 za etnolo{ko dedi{~ino

* morfolo{ka enota 2A/8
– objekt Dobovi~nikova cesta 1 varujemo z varstve-

nim re‘imom VRE 3, uli~ni zazidalni sistem dela
Dobovi~nikove ceste pa z VRE 5 oba sta varstvena re‘ima za
etnolo{ko dedi{~ino

– obmo~je Cankarjeve Vrhnike varujemo z varstvenim
re‘imom VRU 10 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino

d. Energetsko urejanje
– za obstoje~e objekte in predvidene zapolnitve, je

potrebno predvideti novo transformatorsko postajo.

12. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/7 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor:
* morfolo{ke enote 1A/2, 3C/1 in 1A/4
– novogradnje prostostoje~ih objektov niso dovoljene.

Dovoljene so samo adaptacije, dozidave in nadzidave
obstoje~ih objektov. Nadzidave v morfolo{ki enoti 3C/1 niso
dovoljene

* morfolo{ka enota 2D/1
– novogradnja je mo‘na samo kot zapolnitev vrzeli

tako, da se ne poru{i obstoje~e morfologije naselja
– pomo‘ne objekte je dovoljeno graditi samo na

dvori{~ni strani, nikakor pa ne ob glavni cesti
* morfolo{ka enota 4A/7
– za obmo~je bo izdelan ZN, kjer bo predvidena grad-

nja stanovanjsko poslovnega objekta. Do sprejema variant-
nih re{itev pa {e vedno ostaja mo‘nost, da ostane obmo~je
nepozidano (parkovna povr{ina)

* morfolo{ke enote 2A/9, 1A/2, 2A/10, 1B/1 in 1A/4
– gradnja objektov namenjenih vzreji ali gojenju ‘ivali

ni dovoljena. Dovoljena ni gradnja objektov z omenjeno
namembnostjo bodisi, da gre za gradnjo pomo‘nih objektov,
grajenih po dolo~ilih odloka o gradnji pomo‘nih objektov,
bodisi da gre za gradnjo po lokacijskem oziroma gradbenem
dovoljenju

b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 1A/2 in 1A/4
– nadzidava objektov je dovoljena le do vi{ine, ki

omogo~a izkori{~anje podstre{ja (vi{ina kolen~nega zidu je
max. 1, 2o m), pri ~emer vi{ina objekta ne sme presegati
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vi{ine sosednjih objektov. Naklon stre{in nadzidanih objek-
tov je 35 stopinj, kritina pa ope~na

* morfolo{ka enota 2D/1
– veljajo enaka dolo~ila kot za obmo~je urejanja

V1 S/6 morfolo{ka enota 2A/7, to~ka b. prej{nega ~lena
* morfolo{ka enota 3C/1
– pri oblikovanju vseh posegov je potrebno upo{tevati

izpostavljenost lokacije proti jugu. Kritina vseh objektov
mora biti ope~na, smeri slemen pa v isti smeri kot so pri
obstoje~ih objektih

* morfolo{ka enota 2A/9
– kadar v neposredni bli‘ini prevladujejo objekti s sa-

lonitno kritino, je izjemoma mo‘no pri novogradnjah upora-
biti enako kritino

– slemena objektov morajo biti obrnjena v smeri S-J
* morfolo{ka enota 2a/1
– slemena objektov morajo biti obrnjena v smeri plast-

nic pobo~ja hriba
– ~e objekt le‘i na izpostavljeni legi ne sme presegati

vi{inskega gabarita K+P+M oz. P+1+M, ~e kleti ni
* morfolo{ke enote 2A/11, 2A/10, 2D/1, 2A/9
– objekti so lahko visoki najve~ P+1+M
c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/10 in 1A/2
– drevored vrb ‘alujk in drevored brez ob Cesti 4. maja

varujemo z varovalnim re‘imom VRN J za naravno dedi{~ino
* morfolo{ke enote 2A/10, 1A/2, 1B/1 in 1A/4
– va{ki potok varujemo z varovalnim re‘imom VRN F

za naravno dedi{~ino
* morfolo{ka enota 1B/1
– divji kostanj ob Klisu varujemo z VRN F za naravno

dedi{~ino
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 2D/1
– Tr{arjev vrt varujemo z VRN I za naravno dedi{~ino
– objekte na Volj~evi cesti {t. 13., 14 in 19 ter objekt

Gradi{~e 8 varujemo z VRE 2 za etnolo{ko dedi{~ino
– objekt na Volj~evi cesti {t. 15., 18. in 20 varujemo z

VRE 3 za etnolo{ko dedi{~ino
* morfolo{ke enote 2a/1, 3C/1 in 2D/1
– obmo~je rimskega kastela pri cerkvi sv. Pavel varu-

jemo z VRA 1 za arheolo{ko dedi{~ino
* morfolo{ki enoti 2A/10, 1A/2
– obmo~je anti~nega grobi{~a varujemo z VRA 2 in

VRA 3 za arheolo{ko dedi{~ino
* morfolo{ke enote 2A/9, 1A/2, 2D/1 in 1B/1
– pomembne ambiente in uli~ne sisteme varujemo z

VRE 5 za etnolo{ko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 3C/1
* ‘upno cerkev sv. Pavla varujemo z VRU 11 za umet-

nostnozgodovinsko dedi{~ino.

13. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/8 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor:
* morfolo{ka enota 8/5
– gradnja objektov ni dovoljena. Dovoljena je ureditev

otro{kega igri{~a in v ta namen oprema prostora
* morfolo{ka enota 1A/3
– novogradnje prostostoje~ih objektov niso dovoljene.

Dovoljene so adaptacija, dozidave in nadzidave obstoje~ih
objektov

* morfolo{ka enota 8/6
– obmo~je namenjeno vrti~karstvu. Pozidava ni do-

voljena

b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 1A/3
– nadzidva objektov je dovoljena le do vi{ine, ki

omogo~a izkori{~anje podstre{ja (vi{ina kolen~nega zidu je
max. 1, 2o m), pri ~emer vi{ina objekta ne sme presegati
vi{ine sosednjih objektov. Naklon stre{in nadzidanih objek-
tov je 35 stopinj, kritina pa ope~na.

14. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/9 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2a/2
– sleme objektov mora biti obrnjeno v smeri V-Z ali S-J
* morfolo{ki enoti 2a/2 in 2A/2
– objekti so lahko visoki do P+1+M.

15. ~len
V obmo~ju urejanja V1O/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 4A/1, 4A/2 in 4A/3
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN) so

v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela na ob-
jektih, hortikulturne ureditve ter notranje adaptacije v okviru
obstoje~ih konstrukcijskih lupin. Dovoljena je tudi kmetij-
ska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja
infrastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij.
Omenjeni posegi ne smejo ovirati bodo~ega zazidalnega
na~rta. Spremembe namembnosti objektov so mo‘ne, do-
voljeno je tudi komunalno urejanje. Novogradnje praviloma
niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, ~e tako oceni
strokovna urbanisti~na presoja pod pogojem, da poseg ne bo
oviral kasnej{e izdelave in izvedbe prostorskega izvedbe-
nega na~rta

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 4A/1
– sedem lip na dvori{~u gostilne Lovec varujemo z

VRN E za naravno dedi{~ino
– anti~no naselbino SV od naselja varujemo z VRA 1

za arheolo{ko dedi{~ino
– objekte: Ljubljanska cesta 9, 11 in 12 varujemo z

VRE 2 za etnolo{ko dedi{~ino
– objekt Ljubljanska cesta 17 varujemo z varstvenim

re‘imom VRU 8 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 4A/3
– drevored mladih javorjev ob Tr‘a{ki cesti varujemo

z VRN J za naravno dedi{~ino
– anti~no grobi{~e varujemo z VRA 2 in VRA 3 za

arheolo{ko dedi{~ino
– anti~no naselbino SV od naselja varujemo z VRA 1

za arheolo{ko dedi{~ino
– spomeni{ko obmo~je tr‘no pristani{kega dela varu-

jemo z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

varstvenim re‘imom VRU 9 za umetnostnozgodovinsko
dedi{~ino

– objekti Cankarjev trg 11 (VRU 7), Cankarjev trg 8
(VRN 6 in Cankarjev trg 4 VRU 5) – vsi varstveni re‘imi so
re‘imi umetnostnozgodovinske dedi{~ine

* morfolo{ka enota 4A/2
– del anti~ne naselbine SV od Vrhnike varujemo z

VRA 1 za arheolo{ko dedi{~ino
– spomeni{ko obmo~je tr‘no pristani{kega dela varu-

jemo z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
– objekti Cankarjev trg 2 in 3 varujemo z VRZ 20 za

umetnostnozgodovinsko dedi{ino
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* morfolo{ki enoti 2A/2 in 4A/3
– histori~no cestne povezave varujemo z VRU 17 za

umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
* morfolo{ki enoti 4A/3 in 4A/1
– spomeni{ko obmo~je okoli gostilne Lovec (imeno-

van tudi Mexikeiner bezirk) varujemo z VRU 8 za umetno-
stnozgodovinsko dedi{~ino

c. Plinovod
* morfolo{ka enota 4A/3
– v obmo~ju je predviden cevovod nizkonapetostnega

plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem

na~rtu za plinovod (Uradni list RS, {t. 8/90).

16. ~len
V obmo~ju urejanja V10/2 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 4A/4 in 3A/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN) so

v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela na ob-
jektih in hortikulturni ureditvi ter notranje adaptacije v okviru
obstoje~ih konstrukcijskih lupin. Dovoljena je tudi kmetij-
ska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja
infrastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij.
Omenjeni posegi ne smejo ovirati bodo~ega zazidalnega
na~rta. Spremembe namembnosti so mo‘ne. Novogradnje
praviloma niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, ~e
tako oceni strokovna urbanisti~na presoja pod pogojem, da
poseg ne bo oviral kasnej{e izdelave in izvedbe prostorskega
izvedbenega na~rta

* morfolo{ka enota 3A/1
– za del obmo~ja je ‘e izdelan zazidalni na~rt, kjer

veljajo dolo~ila odloka ZN Mantova (Uradni list SRS, {t. 42/
89)

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 3A/1
– travnate povr{ine z rde~o bukvijo pred SO Vrhnika

varujemo z VRN D za naravno dedi{~ino
– Cankarjev trg s Catalpami in drevored mladih platan

ob Tr‘a{ki varujemo z VRN J, drevesaste tise ob hi{i Tr‘a{ka
c. 3 varujemo z VRN E za naravno dedi{~ino

– anti~no grobi{~e varujemo z VRA 2 za arheolo{ko
dedi{~ino dedi{~ino

– del anti~ne naselbine severovzhodno od naselja Vrh-
nika varujemo z VRA 1 za arheolo{ko dedi{~ino

– spomeni{ko obmo~je tr‘nopristanskega dela vrujemo
z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino

– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z
VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino

– histori~ne cestne povezave (Stara cesta, Hrib, Volj~e-
va cesta) varujemo z VRU 17 za umetnostnozgodovinsko
dedi{~ino

– objekte Cankarjev trg 10 in 9 varujemo z VRU 7,
objekt Cankarjev trg 11 varujemo z VRU 4 in objekt na
Tr‘a{ki cesti 1 varujemo z VRU – vsi varstveni re‘imi so
re‘imi umetnostnozgodovinske dedi{~ine

– spomenik ‘rtvam NOB varujemo z VRZ 1 in VRZ 2
za zgodovinsko dedi{~ino

* morfolo{ka enota 4A/4
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
– objekte Tr‘a{ka 4, 5 6 varujemo z varstvenim

re‘imom VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
c. Plinovod
* morfolo{ki enoti 3A/1 in 4A/4
– v obmo~ju je predviden cevovod nizkotla~nega

plinovoda.

Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem
na~rtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, {t. 8/90).

17. ~len
V obmo~ju urejanja V1O/3 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 3C/1 in 3A/2
– gradnja gospodarskih in samostojnih pomo‘nih ob-

jektov ni dovoljena. Prizidki k objektom so dovoljeni samo
na dvori{~u, nikakor pa ne na cestni strani objekta

b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 3C/1 in 3A/2
– upo{tevati je potrebno gradbeno linijo obstoje~ih ob-

jektov ob Tr‘a{ki cesti
– pomo‘ni objekti ne smejo vplivati na uli~ne poglede
* morfolo{ka enota 3C/1
– smer slemena objektov mora biti vhzporedno s smer-

jo Tr‘a{ke ceste
* morfolo{ka enota 3A/2
– slemena objektov so obrnjena v smeri S-J in V-Z
c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 3C/1
– lipe in Chamaecyparus na dvori{~u hi{e Tr‘a{ka c.

12 in Chamaecyparus pred hi{o Tr‘a{ka c. 14 varujemo z
varstvenim re‘imom VRN E za naravno dedi{~ino

– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture ter objekta
Tr‘a{ka c. 10, 11 in 14 varujemo z VRU 9 za umetnostno-
zgodovinsko dedi{~ino

– objekte Tr‘a{ka c. 10, 11 in 14 varujemo z VRU 9
* morfolo{ka enota 3A/2
– drevored vrb ‘alujk ob Cesti 6. maja varujemo z

VRN J za naravno dedi{~ino
– anti~no gradbi{~e varujemo z VRA 2 za arheolo{ko

dedi{~ino
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino.

18. ~len
V obmo~ju urejanja V10/4 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 4B/1 in 3C/2
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (UN)

so dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem. Novogradnje praviloma niso do-
voljene. Dovoljene so samo izjemoma, ~e tako oceni strokov-
na urbanisti~na presoja, pod pogojem, da poseg ne bo oviral
kasnej{e izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega
na~rta.

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 3C/2
– vrt pred samopostre‘no restavracijo ob Tr‘a{ki cesti

varujemo z VRN I za naravno dedi{~ino
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
– objekt Tr‘a{ka c. 8 varujemo z VRU 9 za umetnost-

nozgodovinsko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 4B/1
– drevored brez ob Cesti 6. maja in brezova drevoreda

ob Stari cesti in ob Cesti gradenj varujemo z VRN J, lipo na
kri‘i{~u Volj~eve, Idrijske in Stare ceste pa z VRN E –
re‘imi za naravno dedi{~ino

– anti~no grobi{~e varujemo z VRA 2 in VRA 3 za
arheolo{ko dedi{~ino

– objekte Volj~eva cesta 3, Stara cesta 45, 35, 18, 15,
5, 59, 58 in 1 varujemo z VRE 2 za etnolo{ko dedi{~ino
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– spomeni{ko obmo~je tr‘no pristani{kega dela varu-
jemo z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino

– pomembnej{i ambient Na klancu in uli~ni zazidalni
sistem Stara cesta varujemo z VRU 4 za umetnostnozgo-
dovinsko dedi{~ino

– obmo~je Cankarjeve Vrhnike od Trojice do Ljublja-
nice varujemo z VRU 10 za umetnostno zgodovinsko
dedi{~ino

– histori~no cestne povezave varujemo z VRU 17
podru‘ni~no cerkev sv. Lenarta pa z VRZ 13 za umetnost-
nozgodovinsko dedi{~ino

– spominsko plo{~o na objektu Stara cesta 22 varu-
jemo z VRZ 2 za zgodovinsko dedi{~ino.

19. ~len
V obmo~ju urejanja V1O/5 veljajo naslednja merila in

pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 3A/3
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN) so

dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s komu-
nalnim urejanjem

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– morfolo{ka enota 3A/3
– drevored brez ob Tr‘a{ki cesti in Cesti 6. maja varu-

jemo z
VRN J za naravno dedi{~ino
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture in objekt

Tr‘a{ka cesta 22 varujemo z VRU 9 za umetnostnozgo-
dovinsko dedi{~ino.

20. ~len
V obmo~ju urejanja V1O/6 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ke enote 3A/4, 2A/2 2A/1 in 2A/3
– gradnja gospodarskih objektov in samostojnih

pomo‘nih objektov ni dovoljena. Prizidki objektom so do-
voljeni samo ob dvori{~nih in nikakor ne ob cestnih fasadah

* morfolo{ke enote 2A/1, 3A/4, 2A/3 in 2A/2
– dozidave so mo‘ne samo na dvori{~no stran objekta

tako, da ne vplivajo na uli~ne poglede
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor
* morfolo{ka enota 3A/4
– gradnja gospodarskih in samostojnih posameznih ob-

jektov ni dovoljena. Prizidki k objektom so dovoljeni samo
na dvori{~u, nikakor pa ne na cestni strani objekta. Upo{tevati
je potrebno gradbeno linijo objektov ob Tr‘a{ki cesti

* morfolo{ke enote 3A/4, 2A/2, 2A/1 in 2A/3
– maksimalni vi{inski gabarit objektov je P+1+M. Kri-

tina mora biti ope~na, naklon stre{in pa 35 – 45 stopinj
c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ke enote 2A/3, 2A/1 in 3A/4
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 2A/3
– objekt na Tr‘a{ki cesti 19 in 21 varujemo z VRU 9 za

umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 3A/4
– objekt na Tr‘a{ki cesti 23 in Kulturni dom Ivana

Cankarja na Tr‘a{ki 25 varujemo z VRU 9 za umetnostno-
zgodovinsko dedi{~ino

* morfolo{ka enota 2A/1
– objekt na Tr‘a{ki cesti 26 varujemo z VRU 9 za

umetnostnozgodovinsko dedi{~ino

d. Plinovod
* morfolo{ki enoti 2A/3, 3A/4
– v obmo~jih je predviden cevovod nizkotla~nega

plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem

na~rtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, {t. 8/90).

21. ~len
V obmo~ju urejanja V1O/7 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 3B/1
– dovoljena je gradnja objektov za potrebe Doma za

starej{e ob~ane
* morfolo{ka enota 4E/1
– dovoljena je gradnja objektov obrtne dejavnosti
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor
* morfolo{ka enota 3B/1
– kritina objektov je salonitna, naklon stre{in enak na-

klonu stre{in obstoje~ih objektov. Zaradi vedutno ob~utljive
lokacije v smeri zahoda je potrebno na tej strani strmeti. K
doseganju vi{inske gradacije objektov. Zamenjavo kritine za
ope~no se priporo~a vendar se mora izvesti na celotnem
objektu isto~asno

* morfolo{ke enota 4E/1
– ve~je gladke monolitne fasadne elemente je potrebno

z ustreznim oblikovanjem raz~leniti v manj{e. Za fasade je
potrebno v najve~ji mo‘ni meri uporabiti naravne materiale
kot so les, opeka.

22. ~len
V obmo~ju urejanja V10/8 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 4A/5
– predvidena je gradnja objektov za nakupovalni cen-

ter z lastnim parkiri{~em
b. Varovane naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 4A/5
– veljajo enaka dolo~ila kot v morfolo{ki enoti 4A/3 v

obmo~ju urejanja V10/1.

23. ~len
V obmo~ju urejanja V1P/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor
* morfolo{ka enota 6E/1
– objekti lahko segajo do vi{ine P+1, kritina objektov

je ope~na, naklon stre{in pa 35 – 45 stopinj. Sleme strehe
mora biti obrnjeno v smeri V-Z ali S-J

b. Komunalno urejanje
– ko bo zgrajen F kanal kanalizacijskega omre‘ja se

bodo morali vsi objekti, tako obstoje~i kot novi, priklju~iti
nanj

c. Plinovod
* morfolo{ka enota 6E/1
– v obmo~ju je predviden cevovod nizkotla~nega

plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem

na~rtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, {t. 8/90).

24. ~len
V obmo~ju urejanja V1P/2 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
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* morfolo{ka enota 6E/2
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN) so

dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s komu-
nalnim urejanjem.

25. ~len
V obmo~ju urejanja V1P/3 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 2A/1 in 6A/1
– do sprejetja prostorskega izvedbena na~rta (UN), so

dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s komunal-
nim urejanjem. Novogradnje praviloma niso dovoljene. Do-
voljene so samo izjemoma, ~e tako oceni strokovna
urbanisti~na presoja pod pogojem, da poseg ne bo oviral
kasnej{e izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega na~rta.

* morfolo{ka enota 8/7
– do sprejetja ureditvenega na~rta so dovoljena samo

teko~a vzdr‘evalna dela na {portnih objektih, hortikulturnih
ureditvah in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/1
– skupino zelenja pred hi{o Tr‘a{ka c. 41 varujemo z

VRN E za naravno dedi{~ino
* morfolo{ka enota 6A/1
– lipo in smreke ob hi{i Tr‘a{ka cesta 30 varujemo z

VRN E za naravno dedi{~ino
* morfolo{ka enota 2A/1
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
– pomembne ambiente in uli~ne zazidalne sisteme varu-

jemo z VRE 5 za etnolo{ko dedi{~ino.

26. ~len
V obmo~ju urejanja V1P/4 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 6E/3
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN) so

dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s komu-
nalnim urejanjem. Novogradnje praviloma niso dovoljene.
Dovoljene so samo izjemoma, ~e tako oceni strokovna
urbanisti~na presoja, pod pogojem, da poseg ne bo oviral
kasnej{e izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega na~rta

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 6E/3
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture in objekt

Ljubljanskih mlekarn varujemo z VRU 9 za umetnostnozgo-
dovinsko dedi{~ino

c. Plinovod
* morfolo{ka enota 6E/3
– v obmo~ju je predviden cevovod nizkonapetostnega

plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem

na~rtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, {t. 8/90).

27. ~len
V obmo~ju V1P/5 veljajo naslednja posebna merila in

pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 6E/4
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN),

so dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem.

28. ~len
V obmo~ju urejanja V1P/6 veljajo posebna merila in

pogoji:

a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 6E/5
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN),

so dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem.

29. ~len
V obmo~ju V1P/7, morfolo{ka enota 6E/6 veljajo

naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– obmo~je proizvodnega obrata Droga kjer se pred-

videva gradnja prizidka, nadzidava in adaptacija obstoje~ega
objekta. Vsi nadaljnji posegi morajo biti v skladu z ‘e izde-
lano lokacijsko dokumentacijo.

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– va{ki potok varujemo z varstvenim re‘imom VRN F

za naravno dedi{~ino.

30. ~len
V obmo~ju V1P/8, morfolo{ka enota 6E/7 veljajo

naslednja posebna merila in pogoji:
a. vrste posegov v prostor
– pred izdajo lokacijskega dovoljenja za nov poseg v

prostor se zahteva sanacija ali ureditev fasad pomo‘nih ob-
jektov, ki posegajo v vidni prostor Tr‘a{ke c.

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– drevored brez na Tr‘a{ki cesti varujemo z VRN J za

naravno dedi{~ino
– spomeni{ko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

VRV 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
c. Komunalno urejanje
Objekti so zaradi specifi~ne proizvodnje in temu primer-

no onesna‘enih odpadnih vod, priklju~eni na obstoje~o in-
dustrijsko ~istilno napravo

d. Plinovod
– v obmo~ju je predviden cevovod nizkonapetostnega

plinovoda. V tem obmo~ju je predvidena tudi gradnja me-
rilne postaje. Pogoji in odmiki so opisani v odloku o loka-
cijskem na~rtu plinovoda za ob~ino Vrhnika (Uradni list RS,
{t. 8/90)

31. ~len
V obmo~ju urejanja V1I/1 morfolo{ka enota 5B/1, vel-

jajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– dovoljena je gradnja objektov za potrebe {olstva ali

drugih centralnih dru‘benih dejavnosti (knji‘nice, trgovine,
dovoljeno je urejanje zunanjih povr{in z mikrourbano opre-
mo)

– nadzidave, dozidave in novogradnje objektov za
potrebe omenjenih dejavnosti so dovoljene, ~e se teh potreb
ne da zadovoljiti v okviru obstoje~ih objektov

– novogradnje stanovanjskih objektov niso dovoljene
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– velikosti objektov naj se prilagajajo potrebam de-

javnosti
– oblikovanje naj bo skladno z obstoje~o zazidavo v

kritini, strukturi, naklonu stre{in, elementov fasadnih objek-
tov. Kritino je priporo~ljivo zamenjati za ope~no in pove~ati
naklon stre{in, vendar se mora poseg izvesti za cel objekt
isto~asno

c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– spominsko plo{~o na objektu Tr‘a{ka c. 9 varujemo

z VRZ 3 za zgodovinsko dedi{~ino
d. Plinovod
– v obmo~ju je predviden cevovod nizkonapetostnega

plinovoda.
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Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem
na~rtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, {t. 8/90).

32. ~len
V obmo~ju urejanja V1I/2 morfolo{ka enota 5A/1, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN),

so dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– zelene povr{ine in drevesa okoli osnovne {ole Ivan

Mrak varujemo z VRN D za naravno dedi{~ino
– objekt Tr‘a{ka c. 2 varujemo z VRV 9 za umetnost-

nozgodovinsko dedi{~ino
– spominsko plo{~o na objektu Tr‘a{ka c. 2 varujemo

z VRZ 3 za zgodovinsko dedi{~ino.

33. ~len
V obmo~ju urejanja V1R/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 8/1 in 8/2
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (UN) so

dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s komunal-
nim urejanjem, vendar tako, da ne ovirajo bodo~ega PIN

* morfolo{ka enota 8/4
– novogradnje niso dovoljene. Dovoljeni so le posegi

potrebni za vzdr‘evanje parka in prizidava obstoje~im ob-
jektom ob morebitnih potrebah po raz{iritvi obstoje~e de-
javnosti

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 8/2
– Lovren~i~ev vrt varujemo z VRN D za naravno de-

di{~ino
– spominsko obmo~je tr‘no pristani{kega del varujemo

z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
– spominsko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 8/1
– park pred TVD Partizanom varujemo z VRN D za

naravno dedi{~ino
– park ter drevored platan ob Tr‘a{ki cesti varujemo z

VRN J za naravno dedi{~ino
– spominsko obmo~je tr‘ne arhitekture varujemo z

VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino
c. Plinovod
* morfolo{ka enota 8/4
– v obmo~ju je predviden cevovod nizkotla~nega

plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem

na~rtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, {t. 8/90).

34. ~len
V obmo~ju urejanja V1R/2 morfolo{ka enota 8/3 velja-

jo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– obmo~je izkju~no varujemo za rekreacijo ob~anov

na naravnem okolju. Dovoljena je gradnja objektov in naprav,
ki slu‘ijo splo{ni rekreaciji in lovstvu s teka{kimi, sprehajal-
nimi, jahalnimi potmi

Dovoljeno je:
– komunalno urejanje in vodnogospodarske ureditve
– postavitev spominskih obele‘ij in turisti~nih oznak
– postavitev objektov za potrebe raziskovalnih in {tu-

dijskih dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov, urejanje u~nih
poti ....)

– kmetijska zemlji{~a znotraj obmo~ja L1R/2 so na-
menjena samo kmetijski dejavnosti

– adaptacije, dozidave in nadzidave obstoje~ih objek-
tov, ki so zgrajeni z gradbenim dovoljenjem

– novogradnje stanovanjskih objektov niso dovoljene
– obmo~je v podalj{ku Klanca proti sv. Trojici je pred-

videna izdelava ureditvenega na~rta Stare ceste. Do izdelave
UN v tem delu obmo~ja novogradnje, prizidave in nadzidave
niso dovoljene

b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-
stor

– ureditve ob sprehajalnih poteh, po~ivali{~ih in
razgledi{~ih ter urbana oprema so lahko izvedene le iz na-
ravnih materialov (les ali kamen) in manj upadljive

c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– lipe in lipovce ob poti k sv. Trojici varujemo z VRN

J, vzpetino s cerkvijo sv. Trojica ter Ti~nico varujemo z
VRN G za naravno dedi{~ino

– obmo~je okoli cerkve na sv. Trojici varujemo z VRA
3 za arheolo{ko dedi{~ino

– silhueto Vrhnike varujemo z VRE 4 za etnolo{ko
dedi{~ino

– pomembni ambient obmo~ja Na klancu varujemo z
VRE 5 za etnolo{ko dedi{~ino

– obmo~je Cankarjeve Vrhnike od Trojice do Ljublja-
nice varujemo z VRU 10 za umetnostnozgodovinsko de-
di{~ino

– podru‘ni~no cerkev sv. Trojica varujemo z VRU 12
za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino.

35. ~len
V obmo~ju urejanja V1R/3 morfolo{ka enota 9/1, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– obmo~je je izklju~no namenjeno za pokopali{~e
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor
– pokopi, ureditev pokopali{~a in dograditev mrli{ke

ve‘ice mora biti v skladu z izdelano lokacijsko dokumenta-
cijo in izvedbenim na~rtom zunanje ureditve pokopali{~a

c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– obmo~je rimskega kastela pri cerkvi sv. Pavel varu-

jemo z VRA 1 za arheolo{ko dedi{~ino.

36. ~len
V obmo~jih urejanja V1K/n veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* obmo~ja urejanja V1K/1, V1K/2, V1K/3 in V1K/4
– dovoljeno je urediti {portno rekreacijske objekte in

naprave s soglasjem odbora za Kmetijstvo Vrhnika tako, da
kmetijske povr{ine niso bistveno okrnjene oz. oviran pristop
do njih

– v omenjenih obmo~jih ni dovoljeno uporabljati gnojil
in {kropiv, ki bi negativno vplivala na zdravje ljudi v sosed-
njih stanovanjskih obmo~jih (vpliv {kropiv na vrti~ke, sadno
drevje, potoke......).

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* obmo~je urejanja V1K/2
– obmo~je rimskega kastela pri cerkvi sv. Pavel varu-

jemo z VRA 1 za arheolo{ko dedi{~ino
* obmo~je urejanja V1K/4
– posami~ne prazgodovinske najdbe pri Starem kolod-

voru varujemo z VRA 3 za arheolo{ko dedi{~ino
– Hru{evco pri Vrhniki, kjer so sledovi anti~ne pose-

litve, pa varujemo z VRA 2 in VRA 3 za arheolo{ko dedi{~ino
c. Plinovod
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* obmo~je urejanja V1K/4
– v obmo~ju je predviden cevovod nizkotla~nega

plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem

na~rtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, {t. 8/90)

IV. KON^NE DOLO^BE

37. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled

ob~anom in ustanovam pri ob~inskem upravnem organu,
pristojnem za urejanje prostora in na sede‘u krajevne skup-
nosti.

38. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pris-

tojne in{pekcijske slu‘be.

39. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu SRS.

[t. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24.novembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine Vrhnika

Vinko Tom{i~ l. r.

3. ~len
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V2 –

Vrhnika – Verd dolo~ajo merila in pogoje za posege v pro-
stor na obmo~jih urejanja, za katera ni predvidena izdelava
prostorskih izvedbenih na~rtov, oziroma je PIN ‘e izdelan in
veljaven. Ta so:

V2S/1 – 2A/16 – ZN Betajnova
V2S/2 – 8/5
V2S/3 – Raskovec (lokacijske smernice)
V2S/4 – Verd
V2S/5 – Verd
V2S/6 – Mirke
V2S/7 – Verd – vzhod
V2S/8
V2S/9 – Retovje
V2S/1o – Janezova vas
V2R/1 – reka Ljubljanica
V2R/2 – UN pokopali{~e Verd
V2R/3
V2R/4
V2T/1
V2T/2
V2P/4 – LIKO
V2K/1
V2K/2
V2K/3
V2K/4
V2K/5
V2K/6
V2G/1
in za obmo~ja urejanja, za katera je predvidena izdelava

prostorskih izvedbenih na~rtov v naslednjih planskih obdobjih:
V2S/1 – Idrijska I. (ZN)
V2S/2 – Idrijska II. (ZN)
V2S/1o – 5A/1 – Janezova vas (ZN)
V2R/2 – pokopali{~e Verd (UN)
V2P/1 – LIKO I. (ZN)
V2P/2 – LIKO II. (ZN)
V2P/3 – LIKO III. (ZN).

4. ~len
Meja obmo~ja planske celote V2.
Obmo~je se nahaja v k.o. Vrhnika in k.o. Verd.
Potek meje je opisan z navajanjem parcelnih {tevilk in

meja mejnih parcel ali delov parcel od za~ete to~ke v smeri
urinega kazalca.

K.o. Vrhnika
Za~eta to~ka meje obmo~ja le‘i v se~i{~u osi ceste

Ljubljana-Postojna s parc. {t. 767 in Z meje parc. {t. 958/1.
Proti S poteka po meji iste parc. in po mejah ali delu majnih
parcel: 969/3, 965/1, 2883/1 – del, 969/1, 97o, 972/1 – del,
972, 2858/2 (pot) – pre~ka in po meji, 11o6/2, 11o6/1 – del,
2866/3, 111o, 1o88/1 – del, 1o84 – del, 2866/4 (pot) – po
meji in pre~ka, 1o75, 1o72, 1o62, 1o64, 1o53/3/2, 1o7o/1 –
del, 1o66, 1o52, 1o53/2/3, 1045/3, lo45/4, lo63 – del, lo62,
2866/4 (pot), 11o1, 1o98, 2858/2 (pot), 1o55/1 – del, 1o45/5
– del, 1o45/2, 457, lo56 – del, 1o41, 1o37, 1o24/1, – obrne
proti Z po J mejah parcel, 1o26/7,/1/6, 1o49/1, 269o-pot,
1619, 1613-3, 1613/5, 16o6, 1596/1-del, 16o7/2, 1595/1-
del, 16o7/1, 1595/2, 1579-del, 1581-del, 1583, 167o, 1666/
1-del, 1663/3, 1653/1, 1653/2, 1627/2, 1627/4/5/6/7, 1624/2,
1621/9, 1621/8, 1o25/2, 795, 245/2, 1o22/3, 1o58/2 (pot) –
pre~ka, 189o/1, 2913 (cesta Ljubljana – Postojna) – po osi,
1915/2 – del, 33, 186o (Ljubljanica) – levi breg, 2837 – del,
2856/1 (pot) – pre~ka, 2814/4, 28o9/2, 28o5/2, 1885/1
(Ljubljanica) – levi breg in pre~ka S polovico do za~etka
meje z k.o. Verd v kateri se nadaljuje:

44.

Na podlagi 39. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegih v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86)
je Skup{~ina ob~ine Vrhnika na 32. seji dne 24. novembra
1994 sprejela

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2

Vrhnika – Verd

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko

celoto V2 Verd, ki jih je izdelal PRIMIS, p.o. Vrhnika pod
{t. projekta 15/93 v mesecu maju 1994.

2. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dol-

goro~nim in dru‘benim planom ob~ine Vrhnika in vsebu-
jejo:

a. Grafi~ni del:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem

obmo~ju iz prostorskih sestavin dolgoro~nega in dru‘benega
plana ob~ine na topografskem na~rtu M 1:5ooo

– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na
katastrskem na~rtu M 1:5ooo, M 1:25oo in M 1:288o

b. Tekstualni del:
– obrazlo‘itev meril in pogojev za posege v prostor s

soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
– besedilo odloka.
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K.o. Verd
1885/1 (Ljubljanica) – pre~ka J polovico, 2o28 (av-

tocesta Ljubljana – Postojna) – JV meja, 967/6, 2o2l, lo67/5
– del, 2o21, 2o28 (avtocesta) – pre~ka, 2o22 (pot) – pre~ka,
671, 661/4 – del, 1665/1 (Ljubljanica) – desni breg, 491,
579/-del, 581/1-del, 579/2, 581/2, 461/4 (pot) – pre~ka,
7o8/2, 7o9 – del, (578, 576, 573/2, 496, 569) – del, 498/1,
5o3, 5o4, 5o5, 5o6, 5o9, 2o22 (pot) po meji in pre~ka, 78,
2o28 (avtocesta) – po meji in preseka 551/2, 2o21 (pot) – po
meji in pre~ka, 539, 538, 535, 525/1, 525/3, 525/2, 1756/2
(pot), (761, 763/1, 763/1 764 – del, 822/2, 818 – del, 1756/2
(pot), 781/5/2/1/3, 779, 877/lo/8/4, 251, 877/7/5, 1242/4) –
del, 1859 – del, 263, 877/3, 1251/1/2, 1858 – del, 194, 1392/
2-del, 1392/1, 133, 1256/2 (pot), l756/3 (pot), 14o7/1/3,
1756/3 – del, 1392/6, 1756/2 (pot), 154/1, 1443/1-del,
154/1, 1756/2, 1451/2 – del, 1756/2, 1449, 1448, 1446 – del,
1851 (pot), 138, 1851 (pot), 1432, 1431/2, 132/1, 1852 (pot)
– po meji in preseka, 1413/2, 1756/2 (pot), 1388/2 – del,
1756/2 (pot), 1388/3, 876/1, 1756/2 (pot), 1855 (pot), 867/6/
8, 867/12, 315, 867/9, 854/3 – del, 1775 (pot) – pre~ka, 862/1
– del, 862/2, 1775 (pot), 1756/2 (pot), 86o – del, 1774 (pot)
– pre~ka, 826-del, 831-del, 825/1, 145, 447/1/2, 443, 43o,
1771/1 (pot) – pre~ka, 428/1, 338/3/1, 2o2o (pot), 2o27
(avtocesta Ljubljana – Postojna), 1736/2, 2ol6/2 – del, 2o27
(avtocesta) – pre~ka, 2ol6 (pot) , 1725/1, 1725/11, l8o2 (pot)
– pre~ka, 277/4, 277/2, 18o2 (pot), 18o1 (pot) – pre~ka,
248/8, 18o4, 245/1-del, 236/2, 231, 181o (pot) – pre~ka,
1o3/2, 1811 – del, 239/3, 861, 1861, 69, 68, 4o/1 – del, 186o
(Ljubljanica) – levi breg, 2894/2 (Ljubljanica ) – desni breg,
186, 198/1, 189/3, 1892 – del, 188/2, 185, 158, 1811 (pot) –
pre~ka, 189/1, 188/2 – del, 1811, 183, 189/1, 18o8 (pot) –
pre~ka, 215, 176/2, 129, 18o7 (pot), 18o6 (pot), 18o9 (pot),
177/1-del, 125, 18o8 – pot, 179 – del, 122, 179 – del, 165 –
del, 1811 (pot) – pre~ka, 1o4, 135 – del, 134/2 , 1813 (pot) –
pre~ka, (63, 62/1) – del, 65-del, 1811 (pot) – pre~ka, 116,
111-del, 110-del, 1o7-del, 1o6-del, 1o3/4, 181o-pot, 18o9
(pot), 18o6 (pot) in 199 do za~etka meje z k.o. Vrhnika po
kateri se nadaljuje:

K.o.Vrhnika
1o8, 89/2, 114, 83, 75, 57, 59/1, 71, 287o (pot), 86 –

del, 287o/1 – pot, 2871/2 – del, 225, 2871/2 – del, 127/1,
134, 2882/3 (pot) – pre~ka, 2868/15 (pot), 194, 2868/13
(pot)-pre~ka, 198, 2oo-del, 2868/14-del, 639, 2868 (pot)-po
meji in pre~ka, 183, 186, 2882/3 (pot), 157, 158, 181/2-del,
161/2/1, 164, 166, 468, 169, 18o/1-del, 172/1, 177/5/4/2,
179, 2868/1 (pot)-pre~ka in po meji, 658-del, 661/2-del,
661/6, 661/1-del, 679/1, 2868/3 (pot)-pre~ka, 677/1, 677/5,
677/4, 2868/1 (pot)-pre~ka, 7o1, 7oo/1, 7oo/2, 767 (cesta
Ljubljana-Postojna)-po meji in pre~ka do za~ete to~ke tega
opisa meje obmo~ja.

II. SPLO[NA MERILA IN POGOJI

5. ~len
Splo{na merila in pogoji, ki so dolo~eni od 3. do 30.

~lena odloka o splo{nih merih in pogojih za ob~ino Vrhnika,
ki so ga sprejeli zbori ob~inske skup{~ine na 32. seji, dne
24.11.1994, veljajo za vsa obmo~ja urejanja v planski celoti
V2 v kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka
druga~e dolo~eno.

Posebna merila in pogoji veljajo za naslednja obmo~ja
urejanja:

1. Obmo~je urejanja V2S/1
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti

2B/5, 2A/12, 2A/16
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{ki enoti 2A/12

– glede energetskega urejanja v morfolo{kih enotah
2B/5 in 2A/12

2. Obmo~je urejanja V2S/2
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

2B/6, 2B/4, 8/5, 2a/3 in 2a/4
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2a/3, 2a/4
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 2B/4, 2a/3, 8/5
3. Obmo~je urejanja V2S/3
– glede vrste posegov v prostor in oblikovanja

novogradenj in drugih posegov v prostor v morfolo{kih eno-
tah 2B/3, 2B/1, 2B/2, 2A/1 in 2a/1

– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v
prostor v morfolo{kih enotah 2a/1 in 2A/1

– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v
morfolo{kih enotah 2B/1 in 2A/1

4. Obmo~je urejanja V2S/4
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor in glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v
morfolo{ki enoti 2A/5

5. Obmo~je urejanja L1S/5
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti

2A/4
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2A/11, 2A/3
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 2A/3, 2A/11 in 2A/4
6. Obmo~je urejanja V2S/6
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{ki enoti 2A/2
7. Obmo~je urejanja V2S/7
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor in glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v
morfolo{kih enotah 2A/7, 2A/8, 2A/9 in 2A/1o

8. Obmo~je urejanja V2S/1o
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{kih enotah

5A/1 in 8/4
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v

prostor v morfolo{kih enotah 2B/7, 2B/8, 2B/9
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v

morfolo{kih enotah 2A/14, 2B/9, 2A/15 in 8/4
9. Obmo~je urejanja V2R/1
– glede vrste posegov v prostor, oblikovanja no-

vogradenj in drugih posegov in glede varovanja naravne in
kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 8/1

1o. Obmo~je urejanja V2R/2
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja

naravne in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 9/1
11. Obmo~je urejanja V2R/3
– glede vrste posegov v prostor v morfolo{ki enoti 8/2
12. Obmo~je urejanja V2R/4
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne

in kulturne dedi{~ine v morfolo{ki enoti 8/3
13. Obmo~je urejanja V2T/2
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine
14. Obmo~je urejanja V2P/1
– glede vrste posegov v prostor varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine in glede prometnega urejanja v morfolo{ki
enoti 6E/3

15. Obmo~je urejanja V2P/2
– glede vrste posegov v prostor varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine in glede prometnega urejanja v morfolo{ki
enoti 6E/2

16. Obmo~je urejanja V2P/3
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in

kulturne dedi{~ine in glede prometnega urejanja v morfolo{ki
enoti 6E/4



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJESt ran 88 [t. 1 – 10. I. 1995

17. Obmo~je urejanja V2P/4
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine in pro-

metnega urejanja v morfolo{ki enoti 6E/1
18. Obmo~ja urejanja V2K/1/2/3/4/5/6
– glede vrste posegov v prostor v obmo~jih urejanja

V2K/1, V2K/2, V2K/3, V2K/4, V2K/5 in V2K/6 ter glede
varovanja naravne in kulturne dedi{~ine v obmo~ju urejanja
V1K/1, V2K/2, V2K/5 in V2K/6

19. Obmo~je urejanja V2G/1
– glede varovanja naravne in kulturne dedi{~ine.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. ~len
V obmo~ju urejanja V2S/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2B/5
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta so do-

voljena samo nujna vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem ter posegi, za katere ni potrebno
pridobiti lokacijskega dovoljenja

* morfolo{ka enota 2A/12
– posegi ne smejo ovirati bodo~e izdelave ZN. Ne

smejo ovirati izvedbe novih ali raz{iritve starih lokalnih poti
in gradnje komunalnih vodov in naprav, potrebnih za
morfolo{ko enoto 2B/5

* morfolo{ka enota 2A/16
– pri vseh posegih je potrebno upo{tevati veljaven in

sprejet zazidalni na~rt (Uradni list RS, {t. 55/92)
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor
* morfolo{ka enota 2A/12
– smer slemena objekta mora biti vzporedna s smerjo

plastnic terena
– objekti so lahko visoki le toliko, da sta iz terena vidni

najve~ dve eta‘i + mansarda.
c. Energetsko urejanje
* morfolo{ka enota 2B/5 in 2A/12
– pri izdelavi ZN je potrebno predvideti lokacijo za

novo transformatorsko postajo s priklju~nim 20 KV vodom.

7. ~len
V obmo~ju urejanja V1S/2 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ki enoti 2B/6 in 2B/4
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN),

so dovoljena samo vzdr‘evalna dela in posegi v zvezi s
komunalnim urejanjem

* morfolo{ke enote 2a/3, 2a/4
– posegi ne smejo ovirati izvedbe bodo~ih zazidalnih

na~rtov. Predvsem ne smejo ovirati izvedbe novih ali {iritve
obstoje~ih lokalnih cest in gradnje komunalnih vodov in
naprav potrebnih za morfolo{ki enoti 2B/4/6

* morfolo{ka enota 8/5
– obmo~je mora ostati nepozidano
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor
* morfolo{ke enote 2a/3 in 2a/4
– smer slemena objektov mora biti vzporedna s smerjo

plastnic terena
– objekti so lahko visoki le toliko, da sta iz terena vidni

najve~ dve eta‘i + mansarda.
c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2B/4

– Svinjsko jamo varujemo z VRN H za naravno
dedi{~ino

* morfolo{ka enota 2a/3
– zaledje Ljubljanskega barja kot arheolo{ki kompleks

varujemo z VRA 3 za arheolo{ko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 8/5
– spominsko plo{~o na objektu Idrijska c. 34 varujemo

z VRZ 3 za zgodovinsko dedi{~ino.

8. ~len
V obmo~ju urejanja V2S/3 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ke enote 2B/1, 2B/2 in 2B/3
za obmo~je je predvidena izdelava lokacijskih smernic.

Pred izdelavo omenjenega dokumentaa pozidava ni mo‘na.
K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko
dolo~eni soglasodajalci.

* morfolo{ki enoti 2A/1 in 2a/1
– posegi ne smejo ovirati izdelave in izvedbe predvi-

denih lokacijskih smernic. Predvsem ne smejo ovirati iz-
vedbe novih ali {iritve obstoje~ih lokalnih poti in gradnje
komunalnih vodov in naprav za morfolo{ke enote 2B/1/2/3

b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-
stor

* morfolo{ki enoti 2a/1 in 2A/1
– smer slemena objektov mora biti vzporedna s smerjo

plastnic terena
– objekti so lahko visoki le toliko, da sta iz terena vidni

najve~ dve eta‘i + mansarda
c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2B/1
– Mo~ilnik varujemo z VRN L za naravno dedi{~ino
* morfolo{ka enota 2A/1
– anti~ni stolp Turnov{e varujemo z VRA 1 in VRA 2

za arheolo{ko dedi{~ino.

9. ~len
V obmo~ju urejanja V2S/4 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor
* morfolo{ka enota 2A/5
– vi{ina objektov naj ne presega K+P+M, pri ~emer je

lahko kota pritli~ja najve~ 1,0 m nad nivojem terena
b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/5
– arheolo{ki kompleks Ljubljanskega barja je predvi-

den za razglasitev za arheolo{ki spomenik in ga varujemo z
VRA 3 za arheolo{ko dedi{~ino.

10. ~len
V obmo~ju V2S/5 veljajo naslednja posebna merila in

pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 2A/4
– nadomestna gradnja objektov je mo‘na samo na istem

mestu in enakih tlorisnih ter vi{inskih gabaritov kot jih ima
stari objekt.

b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-
stor

* morfolo{ka enota 2A/11
– smeri slemena objektov naj bodo vzporedno s plast-

nicami terena
– objekti so lahko visoki le toliko, da sta iz terena vidni

najve~ dve eta‘i + izkori{~eno podstre{je
* morfolo{ka enota 2A/3
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– ni dovoljeno graditi objektov vi{jih od P+1+M pri
~emer mora biti kota pritli~ja v nivoju najni‘je kote terena ob
objektu, vi{ine kolen~nega zidu pa najve~ 30 cm

– smeri slemena objektov ob glavni cesti morajo biti
vzporedna z osjo ceste.

c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/3
– izvir Male Ljubljanice varujemo z VRN F, Kotnik-

ov park v Verdu pa z VRN I, lipo in kostanj na vrtu hi{e
Verd 37 pa z VRN E, vsi re‘imi so varstveni re‘imi naravne
dedi{~ine

– objekte Verd 39, 42, 41 varujemo z VRE 3, objekt
Verd 4o z VRE 1 (baro~na ka{~a predvidena za razglasitev
za etnolo{ki spomenik) in objekt Verd 63a z VRE 2, vsi
re‘imi za etnolo{ko dedi{~ino

– umetnostnozgodovinsko obmo~je Kotnikovega vrta
in Petkov{kove doma~ije varujemo z VRU 18 za umetnost-
nozgodovinsko dedi{~ino

– spomenik pri hi{i Verd 37 varujemo z VRZ 3 za
zgodovinsko dedi{~ino

* morfolo{ka enota2A/4
– objekta Verd 63 in 63 b varujemo z VRE 2 za

etnolo{ko dedi{~ino
* morfolo{ke enote 2A/3, 2A/4 in 2A/11
– stari del Verda z ohranjeno strnjeno uli~no zazidavo

in manj{a ambienta ob baro~ni ka{~i ter skupino objektov ob
nekdanjem mlinu in ‘agi ob Ljubljanici varujemo v VRE 5
za etnolo{ko dedi{~ino.

11. ~len
V obmo~ju urejanja V2S/6 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ka enota 2A/2
– posami~ne najdbe iz antike v Mirkah varujemo z

VRA 1 in VRA 2 za arheolo{ko dedi{~ino
– posami~ne objekte Mirke 1,2,4 varujemo z VRE 2,

objekt Mirke 3 pa z VRE 3 za etnolo{ko dedi{~ino
– ohranjeno zasnovo naselja Mirke varujemo z VRE 5

za etnolo{ko dedi{~ino.

12. ~len
V obmo~ju urejanja V2S/7 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji
a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-

stor
* morfolo{ke enote 2A/7, 2A/8, 2A/9 in 2A/1o
– smer slemena objektov mora biti vzporedna s smerjo

glavne ceste
– zaradi vedutne izpostavljenosti ni dovoljeno graditi

objektov, ki bi izstopali iz obstoje~e silhuete naselja. Prav
tako ni dovoljeno obra~ati visokih ~elnih sten proti odpr-
temu prostoru v smeri Barja.

* morfolo{ka enota 2A/1o
– smer slemena na pobo~ju hriba naj bo vzporedna s

smerjo plastnic terena
* morfolo{ka enota 2A/8
– smer slemena je lahko tudi pravokotno na cesto
* morfolo{ki enoti 2A/9 in 2A/7
– vi{ina objektov ne sme presegati vi{ine P+1+M. Kota

pritli~ja je v nivoju najni‘je kote terena ob objektu. Vi{ina
kolen~nega zidu pa najve~ 30 cm

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ke enote 2A/7, 2A/8, 2A/9 in 2A/1o
– kulturno krajino vzhodno od naselja varujemo z VRN

K za naravno dedi{~ino
* morfolo{ke enote 2A/7, 2A/9 in 2A/1o

– arheolo{ki kompleks Ljubljanskega barja predvide-
nega za razglasitev za arheolo{ki spomenik varujemo z VRA
3' za arheolo{ko dedi{~ino.

13. ~len
V obmo~ju urejanja V2S/1o veljajo naslednja posebna

merila in pogoji
a. Vrste posegov v prostor
* morfolo{ka enota 5A/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN) so

v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela, kmetij-
ska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja
infrastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij.
Posegi ne smejo ovirati bodo~ega zazidalnega na~rta.

* morfolo{ke enote 2B/7, 2B/8, 2B/9
– vrstna zazidava, kjer novogradnje niso mo‘ne.

Pomo‘ni objekti so mo‘ni samo na vrtni strani objektov
* morfolo{ka enota 8/4
– obmo~je mora tudi v bodo~e ostati nepozidano. Do-

voljeno je urejanje zelenih povr{in in gradnja komunalnih
naprav

b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-
stor

* morfolo{ke enote 2B/7, 2B/8, 2B/9
– smer slemena je dolo~ena z vrstno zazidavo, naklon

stre{in 35/50 stopinj. Eta‘nost je lahko najve~ P+1+M. Nad-
zidave se morajo re{evati kompleksno in hkrati za cel niz

* morfolo{ka enota 2B/8
– kritina je salonitna, ki se lahko menja za ope~no, ~e

se tak poseg opravi pri vseh objektih v nizu. Gara‘e kot
samostojni objekti, morajo biti oblikovane enotno glede na-
klonov stre{in, kritine in vi{ine

* morfolo{ki enoti 2B/9, 2B/7
– kritina je ope~na brez odstopanj. Pomo‘ni objekti so

leseni in enotno oblikovani
c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* morfolo{ke enote 2A/14, 2A/15 in 8/4
– del anti~ne naselbine SV od Vrhnike-obmo~je varu-

jemo z VRA 1 in VRA 2 za arheolo{ko dedi{~ino
* morfolo{ka enota 2B/9
– del anti~ne naselbine SV od Vrhnike-obmo~je varu-

jemo z VRA 2 za arheolo{ko dedi{~ino.

14. ~len
V obmo~ju urejanja V2R/1, morfolo{ka enota 8/1, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– dovoljena so samo vzdr‘evalna dela in posegi, ki so

neposredno vezani z izrabo prostora v rekreativne namene.
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posego v prostor
* ureditev in oprema prostora sta lahko izvedeni le iz

naravnih materialov (les ali kamni) in manj upadlivo.
c. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– reka Ljubljanica je predvidena za razglasitev za na-

ravni spomenik, omenjeno obmo~je in izvir Male Ljublja-
nice varujemo z VRN F za naravno dedi{~ino. Za vsak poseg
je potrebno predhodno pridobiti soglasje spomeni{ko var-
stvene slu‘be

– del anti~ne naselbine SV od naselja Vrhnike-obmo~je
varujemo z VRA 1 za arheolo{ko dedi{~ino.

15. ~len
V obmo~ju urejanja V2R/2, morfolo{ka enota 9/1, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– posegi morajo biti v skladu z veljavnim ureditvenim

na~rtom (Uradni list RS, {t. 42/90).
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b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– tiso na pokopali{~u varujemo z VRN E za naravno

dedi{~ino
– podru‘ni~no cerkev sv.Antona v Verdu varujemo z

VRV 14 za umetnostnozgodovinsko dedi{~ino.

16. ~len
Za obmo~je urejanja V2R/3, morfolo{ka enota 8/2, ve-

ljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– gradnje niso dovoljene, pas zelenja ob cesti se mora

ohraniti.

17. ~len
Za obmo~je urejanja VRR/4, morfolo{ka enota 8/3,

veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– novogradnje objektov niso dovoljene. Na parcelah,

ki so bile po veljavnem zazidalnem na~rtu predvidene za
otro{ka igri{~a, se le-ta lahko gradijo in v ta namen oprem-
ljajo

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– del anti~ne naselbine SV od Vrhnike varujemo z

VRA 2 za arheolo{ko dedi{~ino.

18. ~len
V obmo~ju urejanja V2T/2 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– del anti~ne naselbine SV od Vrhnike-obmo~je varu-

jemo z VRA 2 za arheolo{ko dedi{~ino.

19. ~len
V obmo~ju urejanja V2P/1, morfolo{ka enota 6E/3,

veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega na~rta (ZN) so

v obmo~ju dovoljena samo teko~a vzdr‘evalna dela, kmetij-
ska raba prostih povr{in, urejanje vodotokov ter gradnja
infrastrukturnega omre‘ja za potrebe sosednjih obmo~ij.
Posegi ne smejo ovirati bodo~ega zazidalnega na~rta.

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– arheolo{ki kompleks Ljubljanskega barja, ki je predv-

iden za razglasitev za arheolo{ki spomenik, varujemo z
VRA 3'

c. Prometno urejanje
– prometne poti morajo biti izvedene tako, da

omogo~ajo dostop z intervencijskimi vozili do vseh objek-
tov.

20. ~len
V obmo~ju urejanja V2P/2, morfolo{ka enota, veljajo

naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor in prometno urejanje
– veljajo enaka dolo~ila kot za obmo~je urejanja V2P/1

v 19. ~lenu tega odloka.
b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– oreh pri hi{i Verd 43 in lipo med hi{ami Verd 31 in

34 varujemo z VRN E za naravno dedi{~ino
– izvir Ljubije varujemo z VRN F in VRN L za na-

ravno dedi{~ino
– reko Ljubijo pa je potrebno sanirati, sicer pa jo varu-

jemo z VRN F
– objekte Verd 31, 34, 37 in 38 varujemo z VRE 3,

objekt Verd 36 pa z VRE 2 za etnolo{ko dedi{~ino.

21. ~len

V obmo~ju urejanja V2P/3, morfolo{ka enota 6E/4,
veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a. Vrste posegov v prostor
– veljajo enaka dolo~ila kot za obmo~je urejanja V2P/1

v 19. ~lenu tega odloka.

22. ~len

V obmo~ju urejanja V2P/4, morfolo{ka enota 6E/1,
veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– arheolo{ki kompleks Ljubljanskega barja, ki bo

razgla{en za arheolo{ki spomenik, varujemo z VRA 3 za
arheolo{ko dedi{~ino.

23. ~len

V obmo~ju urejanja V2K/n veljajo naslednja posebna
merila in pogoji:

a. Vrste pogosegov v prostor
* obmo~je urejanja V2K/1, V2K/2, V2K/3, V2K/4,

V2K/5 V2K/6
– dovoljeno je urediti {portno rekreacijske objekte in

naprave s soglasjem Odbora za kmetijstvo ob~ine Vrhnika
tako, da kmetijske povr{ine niso bistveno okrnjene oziroma
oviran pristop do njih

– ni dovoljeno uporabljati gnojil in {kropiv, ki bi nega-
tivno vplivala na zdravje ljudi v sosednjih stanovanjskih
obmo~jih (vpliv {kropiv na vrti~ke, sadno drevje, potoke...)

b. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
* obmo~je urejenja V2K/1 in V2K/2
– obmo~je Mo~ilnika varujemo z VRN L za naravno

dedi{~ino
* obmo~je urejanja V2K/5
– izvir Ljubije varujemo z VRN F in VRN L za na-

ravno dedi{~ino
* obmo~je urejanja V2K/6
– obmo~je anti~ne naselbine SV od Vrhnike varujemo

z VRA 1 za arheolo{ko dedi{~ino.

24. ~len
V obmo~ju urejanja V2G/1 veljajo naslednja posebna

merila in pogoji:
a. Varovanje naravne in kulturne dedi{~ine
– izvir Male Ljubljanice varujemo z VRN F za naravno

dedi{~ino
– obmo~je Mo~ilnika varujemo z VRN L za naravno

dedi{~ino.
– okolico spomenika na Dr~i varujemo z VRN D za

naravno dedi{~ino, sam spomenik pa varujemo z VRZ 1 za
zgodovinsko dedi{~ino

– posami~ne najdbe iz antike v Mirkah varujemo z
VRA 2.

IV. KON^NE DOLO^BE

25. ~len
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled

ob~anom in ustanovam pri ob~inskem upravnem organu,
pristojnem za urejanje prostora in na sede‘u krajevne skup-
nosti.
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26. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne in{pekcijske slu‘be.

27. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24. novembra 1994.

Predsednik
Skup{~ine ob~ine Vrhnika

Vinko Tom{i~ l. r.

VSEBINA

DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pogojih za opravljanje reproduktivne video in
avdio dejavnosti 1

2. Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije 1
3. Carinski zakon 3
4. Zakon o meroslovju 33
5. Zakon o standardizaciji 37
6. Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje

rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in
Kani‘arica 40

7. Zakon o gostinstvu 41

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
8. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi

finan~nih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo
polletje leta 1994 44

9. Uredba o podalj{anju veljavnosti uredbe o
uvedbi finan~nih intervencij za celostno
urejanje pode‘elja in obnovo vasi za drugo
polletje leta 1994 44

10. Sklep o kriterijih za odobritev prodaje delnic
ali sredstev podjetja tujemu kupcu 44

11. Sklep o oprostitvi obveznosti pla~evanja cestnine
za vozila, s katerimi se opravljajo prevozi za
potrebe izvajanja nalog humanitarnih organi-
zacij 46

12. Odlo~be o imenovanju dr‘avnih to‘ilcev 47

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI
IN ZAVODI

13. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero
davkov po zakonu o davkih ob~anov za leto
1995 48

14. Koli~nik za dolo~itev letne akontacije davka iz
dejavnosti za leto 1995 49

15. Odlo~ba o pooblastitvi Kmetijskega in{tituta
Slovenije, Hacquetova 2, Ljubljana za
opravljanje del in nalog v postopku potrjevanja
novih sort, dovolitve introdukcije tujih sort in
varstva sort kmetijskih rastlin 49

16. Zneski povra~il, nadomestill in drugih
prejemkov za zaposlene v republi{kih dr‘avnih
organih 49

BANKA SLOVENIJE
17. Sporo~ilo o cenah plemenitih kovin na dan 31.

12. 1994 50

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE
SLOVENIJE

18. Odlo~ba o ugotovitvi, da je dolo~ba ~etrte alinee
prvega odstavka 16. ~lena zakona o dohodnini
v neskladju z ustavo, kolikor ne omogo~a
upo{tevanja dejanskih stro{kov kot odbitne
postavke pri ugotavljanju dav~ne osnove 50

@ALEC

45.

Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena odloka o pro-
ra~unu ob~ine @alec za leto 1994 (Uradni list RS, {t. 20/94 in
76/94) in 202. ~lena statuta ob~ine @alec (Uradni list SRS, {t.
46/86, 40/87 in Uradni list RS, {t. 5/91-I in 56/93) je Izvr{ni
svet Skup{~ine ob~ine @alec dne 13. decembra 1994 sprejel

S K L E P
o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov

prora~una ob~ine @alec za leto 1994

1. ~len
Izvr{ni svet v okviru obstoje~ih virov prihodkov uskla-

juje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem
cen na drobno.

Skupni prihodki ob~inskega prora~una
zna{ajo 2.194,200.000 SIT

Od tega:
– za razporeditev po posebnem
delu prora~una 2.193,062.553 SIT
– za razporeditev v teko~o
prora~unsko rezervo 1,137.447 SIT

2. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 40100/003/94
@alec, dne 13. decembra 1994.

Predsednik
Izvr{nega sveta

Skup{~ine ob~ine @alec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

Stran
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32. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispvka v
Krajevni skupnosti Podgorci za obdobje od 1.
2. 1995 do 31. 1. 2000 59

33. Poro~ilo volilne komisije Krajevne skupnosti
Podgorci za uvedbo 5. krajevnega
samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti
Podgorci 60

34. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
Krajevni skupnosti Sv. Florijan za obdobje
1995–1999 61

35. Poro~ilo o izidu glasovanja na referendumu,
dne 4. decembra 1994 za uvedbo krajevnega
samoprispevka na obmo~ju Krajevne skupnosti
Sv. Florijan v ob~ini Roga{ka Slatina 61

36. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za
obmo~ja izven naselij v ob~ini Slovenj Gradec 62

37. Izid volitev ‘upana ob~ine [kofja Loka na
rednih volitvah 70

38. Izid volitev ~lanov ob~inskega sveta v ob~ini
[kofja Loka na rednih volitvah 70

39. Poro~ilo o izidu drugega kroga volitev ‘upana
v ob~ini [tore 71

40. Sprememba odloka o prora~unu ob~ine Trebnje
za leto 1994 71

41. Poro~ilo volilne komisije Krajevne skupnosti
Mokronog o izidu glasovanja na referendumu
za uvedbo samoprispevka za obmo~je Krajevne
skupnosti Mokronog 71

42. Odlok o splo{nih merilih in pogojih prostorskih
ureditvenih pogojev za ob~ino Vrhnika 72

43. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za

plansko celoto V1 Vrhnika-Center 77

44. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V2 Vrhnika–Verd 91

45. Sklep o uskladitvi postopkov v bilanci
prihodkov in odhodkov prora~una ob~ine
@alec za leto 1994 91

Stran Stran

19. Sklep o sprejemu pobude za oceno zakonitosti
sklepa o uvedbi samoprispevka v denarju na
obmo~ju Krajevne skupnosti Komenda in sklep
o za~asnem zadr‘anju njegovega izvr{evanja 51

20. Sklep o zavrnitvi predloga za zadr‘anje izvr-
{itve 101. ~lena zakona o upravi do kon~ne
odlo~itve o njegovi ustavnosti 52

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
21. Sklep o uvedbi samoprispevka za obmo~je dela

vasi Pir{enbreg v Krajevni skupnosti Globoko
(Bre‘ice) 53

22. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za
financiranje modernizacije lokalne ceste
Vrhpolje–Ivan~na Gorica (Grosuplje) 55

23. Uredba o obvezni priklju~itvi novozgrajenih
objektov na plinsko omre‘je in pla~ilu
prispevka za priklju~itev (Ko~evje) 55

24. Sklep o za~asnem financiranju potreb iz
ob~inskih prora~unov v letu 1995 (Kranj) 56

25. Sklep o uskladitvi prora~una ob~ine Kr{ko za
leto 1994 56

26. Sklep o podalj{anju javne razgrnitve osnutkov
prostorsko ureditvenih pogojev za ob~ino Litija
(PUP 1, 3, 4, 5 in 6) 57

27. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
KS Cezanjevci za naselja Cezanjevci,
Branoslavci, Vogri~evci, Zg. Kamen{~ak in
Vidanovci (Ljutomer) 57

28. Poro~ilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v denarju na
obmo~ju KS Cezanjevci za naselja Cezanjevci,
Branoslavci, Vogri~evci, Zg. Kamen{~ak in
Vidanovci (Ljutomer) 58

29. Poro~ilo Ob~inske volilne komisije o izvolitvi
za ‘upana ob~ine Lu~e 58

30. Statutarni sklep ob~ine Menge{ 58
31. Statutarni sklep ob~ine Morav~e 59

Izdaja ̂ asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna Tone Tom{i~ v Ljubljani – Akontacija naro~nine za
leto 1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo
– telefaks 125 01 99, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo, naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)


