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Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I), ~etrtega
odstavka 60. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, {t. 1/9-I), 55. ~lena carinskega zakona (Uradni list
SFRJ, {t. 34/90 - pre~i{~eno besedilo), prvega odstavka
26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 4/93), sklepa 70. seje Odbora za mednarodne
odnose pri Dr‘avnem zboru Republike Slovenije, dne 23.
februarja 1995 ter 39. ~lena sporazuma med Slovenijo in
dr‘avami EFTE izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o za~asni uporabi sporazuma med Slovenijo in

dr‘avami EFTE

1. ~len
Ta uredba ureja pogoje za uvoz blaga, ki se v letu

1995 uva‘a v Slovenijo iz dr‘av EFTA ([vice, Liechten-
steina, Norve{ke in Islandije) in je po poreklu iz teh
dr‘av.

^e ta uredba ne vsebuje dolo~b o posebnih pogojih
za uvoz blaga iz prej{njega odstavka, se uporabljajo
splo{ni nacionalni predpisi.

2. ~len
Za industrijske izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k

tej uredbi, ki je sestavni del te uredbe, se z dnem uve-
ljavitve te uredbe uporablja carinska stopnja “prosto”.

Za industrijske izdelke, ki niso navedeni v prilogi 1 k
tej uredbi, se pla~uje carina po stopnjah, dolo~enih v
skladu z zakonom o carinski tarifi in uredbo o merilih za
zni‘anje carinske stopnje oziroma dolo~itvi carinske stop-
nje “prosto” pri uvozu blaga v letu 1995 (Uradni list RS,
{t. 80/94, popr. 2/95).

V skladu s sporazumom med Slovenijo in dr‘avami
EFTE se industrijski izdelki, ki so po poreklu iz dr‘av
EFTE uva‘ajo v Slovenijo brez koli~inskih omejitev.

V skladu s to uredbo se za industrijske izdelke {teje-
jo proizvodi, uvr{~eni v 25. do 97. poglavje nomenklature
carinske tarife, razen izdelkov, navedenih v prilogi 2 k tej
uredbi.

3. ~len
Za kmetijske izdelke po poreklu iz [vice oziroma

Liechtensteina, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, se
pri uvozu iz teh dr‘av v Slovenijo pla~uje carina po
zni‘anih carinskih stopnjah, ki so dolo~ene v prilogi 3 k
tej uredbi in v okviru koli~in, ki so dolo~ene s to prilogo.

Uvoz kmetijskih proizvodov po zni‘ani carinski stop-
nji v skladu s prej{njim odstavkom se opravlja na podlagi

dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, na podlagi predhodnega razpisa in soglasja
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo.

Za ribe, ribje in morske izdelke po poreklu iz dr‘av
EFTE, navedene v prilogi 4 k tej uredbi, se z dnem uve-
ljavitve te uredbe pri uvozu iz teh dr‘av v Slovenijo
uporabljajo carinske stopnje, ki so navedene v prilogi 4 k
tej uredbi. Dolo~ila tega odstavka ne veljajo pri uvozu rib
iz tar. {t. ex 03.01 do 03.05 - sladkovodne ribe, ki so po
poreklu iz [vice oziroma Liechtensteina.

Za kmetijske izdelke, za katere vi{ina dajatve pri
uvozu ni dolo~ena v prvem in drugem odstavku tega
~lena, se pla~uje carina po stopnjah, dolo~enih v skladu z
zakonom o carinski tarifi in uredbo o merilih za zni‘anje
carinske stopnje oziroma dolo~itvi carinske stopnje “pros-
to” pri uvozu blaga v letu 1995 (Uradni list RS, {t. 80/94,
popr. 2/95).

V skladu s to uredbo se za kmetijske izdelke {tejejo
izdelki, uvr{~eni v 1. do 24. poglavje nomenklature carin-
ske tarife in izdelki, navedeni v prilogi 2 k tej uredbi.

4. ~len
Carinski deklarant, ki ‘eli uveljaviti preferencialni

carinski tretman pri uvozu blaga iz 2. oziroma 3. ~lena te
uredbe iz dr‘av EFTA v Slovenijo mora carinskemu or-
ganu poleg drugih dokumentov predlo‘iti tudi dokazilo o
poreklu blaga, ki je bilo izdano v dr‘avi izvoza v skladu s
protokolom o poreklu blaga iz priloge 5 k tej uredbi.

Carinski organi Republike Slovenije bodo na zah-
tevo izvoznika potrjevali dokazila o poreklu blaga za
izvoz blaga iz Slovenije v dr‘ave EFTA, ~e gre za izvoz
blaga, ki v skladu s sporazumom o coni proste trgovine
med dr‘avami EFTA in Slovenijo u‘iva preferencialni
tretman, in ~e bodo izpolnjeni pogoji, dolo~eni v protoko-
lu o poreklu blaga iz priloge 5 k tej uredbi.

5. ~len
Dolo~be te uredbe se ne uporabljajo za uvoz blaga iz

Islandije.

6. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. julija 1995.

[t. 330-01/94-8/7-8
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnov{ek l. r.
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PRILOGA 1

250200 260120 271113 282510 284390
250310 260200 271114 282520 284410
250390 260300 271119 282530 284420
250410 260400 271121 282540 284430
250490 260500 271129 282550 284440
250610 260600 271210 282560 284450
250700 260700 271220 282570 284510
250820 260800 271290 282580 284590
250850 260900 271311 282590 290220
250870 261000 271312 282611 290230
251010 261100 271320 282612 290241
251020 261210 271390 282630 290244
251110 261220 271410 282710 290250
251120 261310 271490 282731 290311
251200 261390 271600 282732 290321
251311 261400 280120 282733 290322
251319 261510 280130 282734 290323
251321 261590 280200 282735 290420
251329 261610 280300 282737 290512
251400 261690 280429 282738 290513
251511 261710 280450 282741 290516
251512 261790 280461 282749 290531
251520 261800 280469 282751 290532
251611 261900 280470 282759 290542
251612 262011 280480 282760 290544
251621 262019 280490 282911 290611
251622 262020 280511 282919 290711
251690 262030 280519 283010 290712
251720 262040 280521 283020 290713
251730 262050 280522 283110 290721
251910 262090 280530 283230 290911
251990 262100 280620 283311 290919
252010 270111 280700 283323 290941
252020 270112 280800 283324 290942
252321 270119 280910 283325 290943
252400 270120 280920 283327 290944
252510 270300 281111 283330 290949
252520 270400 281210 283410 291010
252530 270500 281290 283421 291030
252610 270600 281310 283620 291100
252620 270710 281390 283630 291229
252700 270720 281410 283640 291241
252810 270730 281420 283650 291411
252910 270740 281520 283660 291412
252921 270750 281610 283670 291413
252922 270760 281620 283711 291422
252930 270791 281630 284120 291449
253010 270799 281830 284130 291461
253020 270810 281910 284140 291469
253030 270820 281990 284160 291511
253040 270900 282010 284310 291512
260111 271111 282090 284321 291513
260112 271112 282200 284330 291521

291522 293100 294130 320500 370510
291524 293211 294140 320620 370520
291529 293212 294150 320630 370590
291531 293213 294190 320641 370610
291532 293219 300110 320642 370690
291533 293221 300120 320643 370710
291534 293229 300190 320649 370790
291535 293290 300210 320650 380110
291539 293310 300220 321590 380120
291570 293311 300231 330111 380130
291590 293319 300239 330112 380210
291611 293329 300290 330113 380290
291612 293331 300310 330114 380300
291613 293339 300320 330119 380610
291614 293340 300331 330121 380620
291615 293351 300339 330122 380630
291631 293359 300340 330123 380690
291711 293361 300390 330124 380700
291712 293369 300610 330125 381111
291719 293371 310210 330126 381119
291737 293390 310221 330129 381121
291739 293410 310229 330130 381129
291811 293420 310230 330190 381190
291812 293430 310240 350110 381210
291813 293490 310250 350210 381220
291814 293500 310260 350290 381230
291815 293610 310270 350300 381300
291816 293621 310280 350400 381511
291821 293622 310290 350790 381512
291822 293623 310310 360500 381519
292010 293624 310320 370110 381590
292090 293625 310390 370120 381710
292111 293626 310410 370130 381800
292119 293627 310420 370191 382100
292121 293628 310430 370210 382360
292129 293629 310490 370220 382390
292151 293690 310520 370231 390110
292159 293710 310530 370232 390120
292211 293721 310540 370239 390130
292212 293722 310551 370241 390190
292213 293729 310559 370242 390210
292219 293791 310560 370243 390220
292241 293792 310590 370244 390230
292242 293799 320110 370251 390290
292249 293810 320120 370252 390311
292250 293890 320210 370253 390319
292310 293910 320290 370254 390320
292320 293921 320300 370255 390330
292410 293929 320411 370256 390390
292429 293930 320412 370291 390410
292511 293940 320413 370292 390421
292610 293950 320414 370293 390422
292700 293960 320415 370294 390430
292910 293970 320416 370295 390440
293020 293990 320417 370310 390450
293030 294000 320419 370320 390461
293040 294110 320420 370390 390469
293090 294120 320490 370400 390490
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390710 410320 442010 480890 510720
390720 410390 442090 481031 510810
390730 420610 442110 481032 510820
390740 420690 442190 481039 510910
390760 430110 450110 481091 510990
390810 430120 450190 481099 511000
390890 430130 450200 481110 511300
391000 430140 450310 481121 520100
391110 430150 450390 481140 520210
391190 430160 450410 481190 520291
391211 430170 450490 481200 520299
391212 430180 460110 481310 520300
391220 430190 460120 481320 520411
391231 440110 460191 481390 520419
391239 440121 460199 481850 520420
391290 440122 460210 481890 530110
391310 440130 460290 481930 530121
391390 440200 470311 482320 530129
391400 440310 470319 490110 530130
391710 440320 470321 490191 530210
392071 440331 470329 490210 530290
392091 440332 470500 490290 530310
400110 440333 470610 490300 530390
400121 440334 470691 490400 530410
400122 440335 470692 490510 530490
400129 440391 470693 490591 530511
400130 440392 480220 490599 530519
400211 440399 480230 490600 530521
400219 440410 480411 490890 530529
400220 440420 480419 500100 530591
400231 440500 480421 500200 530599
400239 440610 480429 500310 530610
400241 440690 480431 500390 530620
400249 440710 480439 500400 530710
400251 440721 480441 500500 530720
400259 440722 480442 500600 530810
400260 440723 480449 500710 530830
400270 440791 480451 500720 530890
400280 440792 480452 500790 530911
400291 440799 480459 510111 530919
400299 440810 480510 510119 530921
400700 440820 480521 510121 530929
401120 440890 480522 510129 531090
401130 440910 480523 510130 531100
401410 440920 480529 510210 540210
401490 441300 480530 510220 540220
401511 441400 480540 510310 540239
401700 441510 480550 510320 540242
410110 441520 480560 510330 540243
410121 441600 480610 510400 540249
410122 441700 480620 510510 540259
410129 441810 480630 510521 540261
410130 441820 480640 510529 540262
410140 441830 480710 510530 540269
410210 441840 480791 510540 540310
410221 441850 480799 510610 540320
410229 441890 480820 510620 540331
410310 441900 480830 510710 540332

540333 560819 670419 701310 711719
540339 560890 670420 701332 711790
540341 560900 670490 701400 711810
540342 570110 680410 701510 711890
540349 570190 680620 701590 720110
540410 570210 681210 701610 720120
540490 570220 681220 701690 720130
540500 570231 681230 701710 720140
540610 570232 681240 701720 720211
540620 570239 681250 701810 720219
540781 570241 681260 701820 720230
540782 570242 681290 701890 720250
540783 570249 681310 701910 720260
540784 570251 681390 701931 720270
540791 570252 681410 701932 720280
540792 570259 681490 701939 720291
540793 570291 681510 710110 720292
540794 570292 681520 710121 720293
540823 570299 681599 710122 720310
540831 570310 690210 710210 720390
540832 570320 690220 710221 720410
540833 570330 690290 710229 720421
540834 570390 690710 710231 720429
550110 570410 690810 710239 720430
550120 570490 690919 710310 720441
550130 570500 690990 710391 720449
550190 580500 691010 710399 720450
550200 580610 691090 710410 720510
550310 580640 691110 710420 720521
550320 580900 691190 710490 720529
550330 590110 691390 710510 720610
550390 590190 700100 710590 720690
550410 590210 700210 710610 720711
550490 590220 700220 710691 720712
550610 590290 700231 710692 720719
550620 590410 700232 710700 720720
550630 590490 700239 710811 721011
550690 590492 700311 710812 721012
550700 590500 700319 710813 721020
550911 590700 700320 710820 721031
550912 590800 700330 710900 721039
550921 590900 700410 711011 721041
550922 591000 700490 711019 721049
550941 591110 700510 711021 721050
550952 591131 700521 711029 721060
550953 591140 700529 711031 721070
550959 600110 700530 711039 721090
550969 600121 700600 711041 721210
550991 600122 700711 711049 721221
550999 600199 700721 711100 721229
551020 630110 700910 711210 721230
551030 630120 700991 711220 721240
551090 660200 700992 711290 721250
560410 670100 701010 711510 721260
560420 670210 701110 711590 721610
560490 670290 701120 711610 721621
560500 670300 701190 711620 721622
560811 670411 701200 711711 721631
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721632 740323 761100 811100 840999
721633 740329 761300 811211 841111
721640 740400 761410 811219 841112
721650 740500 761490 811220 841121
721810 740610 761510 811230 841122
722240 740620 761520 811240 841181
722300 740911 761610 811291 841182
722410 740919 780110 811299 841191
722490 740921 780191 811300 841199
722880 740929 780199 820890 841210
730210 740931 780200 820900 841229
730220 740939 780300 821000 841239
730230 740940 780411 821110 841280
730240 740990 780419 821191 841290
730290 741011 780420 821192 841490
730300 741012 780500 821193 841780
730410 741021 780600 821194 842010
730420 741022 790111 821210 842091
730431 741110 790112 821220 842099
730439 741121 790200 821290 842290
730441 741122 790310 821410 842511
730449 741129 790390 821420 842519
730451 741210 800110 821490 842520
730459 741220 800120 821510 842531
730490 741300 800200 821520 842539
730511 741410 800300 821591 842541
730512 741490 800400 821599 842542
730519 741510 800510 830510 842549
730520 741521 800520 830520 842810
730531 741529 800600 830590 842820
730539 741531 800700 830610 842831
730590 741532 810110 830621 842832
730610 741539 810191 830629 842833
730620 741600 810192 830630 842840
731210 741700 810193 831110 842850
731290 741810 810199 831120 842860
731600 741820 810210 831130 842890
731910 741910 810291 831190 843010
731920 750110 810292 840110 843031
731930 750120 810293 840120 843039
731990 750210 810299 840130 843041
732310 750220 810310 840140 843049
732410 750300 810390 840211 843050
732421 750400 810411 840212 843061
732490 750511 810419 840219 843062
732591 750512 810420 840220 843069
732611 750521 810430 840290 843610
732619 750522 810490 840510 843621
732690 750610 810510 840590 843629
740110 750620 810590 840611 843691
740120 750711 810600 840619 843699
740200 750712 810710 840690 843710
740311 750720 810790 840710 843780
740312 750800 810810 840733 843790
740313 760110 810890 840734 843820
740319 760200 810910 840790 843830
740321 760310 810990 840910 843840
740322 760320 811000 840991 843850

843860 844859 848010 851931 854099
843880 844900 848020 851939 854121
843890 845020 848030 851940 854129
843910 845090 848049 851991 854130
843920 845210 848050 851999 854140
843930 845221 848060 852010 854150
843991 845229 848071 852020 854160
843999 845230 848079 852031 854190
844010 845240 848220 852039 854211
844090 845290 848230 852090 854219
844110 845510 848240 852110 854290
844120 845521 848250 852190 854310
844130 845522 848280 852210 854320
844140 845590 848291 852290 854330
844190 846711 848299 852311 854380
844210 846719 848510 852312 854390
844220 846789 848590 852313 854411
844230 846791 850120 852320 854419
844240 846792 850133 852390 854420
844250 846799 850134 852410 854430
844311 846810 850153 852421 854451
844312 846820 850161 852422 854459
844319 846880 850162 852423 854460
844321 846890 850163 852490 854511
844329 846910 850164 852530 854519
844330 846921 850212 852610 854520
844340 846929 850213 852691 854590
844350 846931 850240 852692 854800
844360 846939 850530 852711 860800
844390 847010 850590 852719 860900
844400 847021 850619 852721 870130
844511 847029 850690 852729 870310
844512 847030 850730 852731 870710
844513 847040 850740 852732 870790
844519 847050 850810 852739 870810
844520 847090 850890 852790 870821
844530 847110 851020 853190 870829
844540 847120 851090 853221 870831
844590 847191 851130 853230 870839
844610 847193 851140 853290 870840
844621 847199 851190 853910 870880
844629 847210 851230 853921 870891
844630 847220 851240 853922 870892
844711 847230 851290 853929 870893
844712 847290 851390 853931 870894
844720 847310 851410 853939 870899
844790 847321 851420 853940 871000
844811 847329 851430 853990 871130
844819 847330 851440 854011 871140
844820 847340 851490 854012 871150
844831 847510 851650 854020 871190
844832 847520 851690 854030 871411
844833 847590 851720 854041 871419
844839 847611 851782 854042 871420
844841 847619 851790 854049 871491
844842 847690 851910 854081 871492
844849 847810 851921 854089 871493
844851 847890 851929 854091 871494
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871495 900669 902211 910820 930590
871496 900691 902219 910891 930610
871499 900699 902221 910899 930621
871500 900711 902229 910911 930629
871690 900719 902230 910919 930630
880190 900721 902290 910990 930690
880211 900729 902300 911011 930700
880212 900791 902410 911012 940110
880220 900792 902480 911019 940120
880230 900840 902490 911090 940130
880240 900890 902511 911110 940140
880250 900911 902519 911120 940150
880310 900912 902520 911180 940161
880320 900921 902580 911190 940169
880330 900922 902590 911210 940171
880390 900930 902710 911280 940179
880400 900990 902720 911290 940180
880510 901010 902730 911310 940190
880520 901020 902740 911320 940210
890110 901030 902750 911390 940290
890120 901090 902780 911410 940330
890130 901110 902790 911420 940340
890190 901120 902810 911430 940350
890200 901180 902820 911440 940360
890310 901190 902910 911490 940370
890400 901210 903020 920110 940380
890510 901290 903090 920120 940592
890520 901310 903110 920190 940599
890590 901390 903120 920210 950100
890600 901410 903130 920290 950210
890710 901420 903140 920300 950291
890790 901480 903190 920410 950299
890800 901490 903210 920420 950310
900120 901510 903290 920510 950320
900130 901520 903300 920590 950330
900140 901530 910111 920600 950341
900150 901540 910112 920710 950349
900190 901580 910119 920790 950350
900219 901590 910121 920810 950360
900220 901710 910129 920890 950370
900290 901720 910191 920910 950380
900311 901730 910199 920920 950390
900319 901780 910211 920930 950410
900390 901790 910212 920991 950420
900410 901811 910219 920992 950430
900510 901819 910221 920993 950440
900580 901820 910229 920994 950490
900590 901831 910291 920999 950510
900610 901850 910299 930100 950590
900620 901890 910400 930200 950611
900630 902111 910511 930310 950612
900640 902119 910519 930320 950619
900651 902121 910591 930330 950621
900652 902129 910620 930390 950629
900653 902130 910690 930400 950631
900659 902140 910811 930510 950632
900661 902150 910812 930521 950639
900662 902190 910819 930529 950640

950651
950659
950661
950662
950669
950670
950691
950710
950720
950730
950790
950800
960110
960190
960200
960400
960500
960629
960810
960820
960831
960839
960840
960850
960860
960891
960899
960910
960920
960990
961000
961100
961210
961220
961310
961320
961330
961380
961390
961410
961420
961490
961610
961620
961700
961800
970110
970190
970200
970300
970400
970500
970600
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PRILOGA 2

Izdelki iz poglavij 25 do 97 Harmoniziranega sistema
poimenovanja iz {ifrskih oznak blaga, ki so, kot je navedeno
pri vsakemu proizvodu, pri uvozu v Slovenijo izvzeti iz
uredbe.

Tarifna {t. Poimenovanje

35.01 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
kazeinska lepila:

3501.10 – Kazein

ex3501.90 – Drugo:
– – Drugo, razen kazeinska lepila

35.02 Albumini, albuminati in drugi albuminski de-
rivati:

ex 3502.10 – Jaj~ni albumin:
– – Drugi, razen neustreznih ali tistih, ki bodo
s predelavo postali neustrezni za ~love{ko pre-
hrano

ex 3502.90 – Drugo:
– – Mle~ni albumin (lactalbumin), drugi razen
neustreznih ali tistih, ki bodo s predelavo po-
stali neustrezni za ~love{ko prehrano

1 Za ribe po poreklu iz [vice oziroma Liechtensteina se pri uvozu v
Slovenijo pla~uje carina po stopnjah, dolo~enih v skladu z zakonom o
carinski tarifi in uredbo o merilih za zni‘anje carinske stopnje oziroma
dolo~itvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga v letu 1995 (Uradni list
RS, {t. 80/94, popr. 2/95).

Car. stopnja
Tar. {t. Poimenovanje v %

0301.91 – – postrvi (Salmo tutta,
Salmo gairdneri, Salmo
clarki, Salmo aguabonita,
Salmo gialae) 121

0301.92 – – jegulje prosto
0301.93 – – krap 121

0301.99 – – druge:
0301.991 – – – morske ribe prosto
0301.999 – – – druge prosto
03.02 Ribe, sve‘e ali ohlajene,

razen ribjih filetov in
drugega ribjega mesa iz tar.
{t. 03.04:

0302.1 – Salmonidi, razen jeter in
iker:

0302.11 – – postrvi (Salmo trutta,
Salmo gairdneri, Salmo clarki,
Salmo aguabonita, Salmo gilae 121

0302.12 – – pacifi{ki lososi
(Oncorchynchus spp.),
atlantski lososi (Salmosalar
in donavski lososi (Huch
hucho) prosto

0302.19 – – drugi 121

0302.2 – Plo{~ate ali lisaste ribe
(Plouronctiae, Bothidae,
Cynoglossidac, Soleidae,
Scophthalmidae in Citharidac),
razen jeter in iker:

0302.21 – – veliki list
(reinhardtius hippglossoides,
Hippoglossus hippolosus,
Hippoglossus stenoleois) prosto

0302.22 – – navadna plo{~a
(Pleuronectes platessa) prosto

0302.23 – – list (Solea spp.) prosto
0302.29 – – druge prosto
0302.3 – Tun (rodu Thunnus),

progasti tun (Euthynnus,
Katsuwonus pelamis),
razen jeter in iker:

0302.31 – – tun albakor ali dolgo-
plavutni beli tun (Thunnus
alalunga) prosto

0302.32 – – rumenoplavutni tun
(Thunnus albacares) prosto

0302.33 – – progasti tun prosto
0302.39 – – drugo prosto
0302.40 – sledi (Clupea harengus,

Clupea pallasii), razen
jeter in iker prosto

0302.50 – Trske (Gadus morhus,Gadus
ogac, Gadus microcephalus),
razen jeter in iker prosto

PRILOGA 4

Car. stopnja
Tar. {t. Poimenovanje v %

02.08 Drugo meso in drugi u‘itni
mesni klavni~ni proizvodi,
sve‘e, ohlajeno ali
zmrznjeno:

ex 0208.90 – Drugo:
– – kitovina prosto

03.01 Ribe, ‘ive:
0301.10 – Okrasne ribe prosto
0301.9 – druge ribe, ‘ive:

PRILOGA 3

Carinska Carinska
HS Tar. Poimenovanje stopnja kvota
{t. % kg

2101.10 Ekstrakti, izvle~ki in 5 20,000
koncentrati kave, ter
pripravki z osnovo na teh
ekstraktih, izvle~kih ali
koncentratih ali z osnovo
na kavi.

2101.20 Ekstrakti, izvle~ki in 5 4,000
koncentrati ~aja ali mateja,
ter pripravki z osnovo na teh
ekstraktih, izvle~kih ali
koncentratih ali z osnovo
na ~aju ali mateju.
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0302.6 – Druge ribe, razen jeter in
iker:

0302.61 – – sardele (Sardina
pilchardus, Sardinos spp.),
Velike sardele (Sarinell
spp.), papaline (Sprattus
Sprattus) prosto

0302.62 – – vahnja ali navadni lupa~
(Melanogrammus aeglefinus) prosto

0302.63 – – saj ali morski losos
(Polachius virenas) prosto

0302.64 – – sku{e (Scomber scombrus,
Scomber australicus, Scomber
japonicus) prosto

0302.65 – – morski psi prosto
0302.66 – – jegulje (Anguilla spp.) prosto
0302.69 – – druge:
0302.691 – – – sladkovodne ribe 121

0302.699 – – – morske prosto
0302.70 – Jetra in ikre prosto
0303 Ribe, zmrznjene, razen

ribjih filetov in drugega
ribjega mesa iz tar. {t.
03.04:

0303.10 – Pacifi{ki lososi
(oncorchynchus spp.), razen
jeter in iker prosto

0303.20 – Druge salmonide, razen jeter
in iker:

0303.21 – – postrvi (Salmo trutta,
Salmo gairdneri, Salmo
aguabonita, Salmo gilae,
Salmo clarki) 121

0303.22 – – atlantski lososi (Salmo
salar) in donavski lososi
(Hucho hucho) prosto

0303.29 – – druge:
0303.291 – – – sladkovodne 121

0303.299 – – – morske prosto
0303.3 – Plo{~ate ali lisaste ribe

(Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae in Citharidae),
razen jeter in iker:

0303.31 – – veliki list (Reinhardtius
hippoglossoides, Hippoglossus,
hipoglosus, Hipoglossus steno-
lepis) prosto

0303.32 – – navadna plo{~a (Pleuronectes
platessa) prosto

0303.33 – – list (Solea spp.) prosto
0303.39 – – druge prosto
0303.4 – Tuni (rodu Thunnus), progasti

tun (Euthynnus, Katsuwonus
pelarris), razen jeter in iker:

0303.41 – – tun albakor ali dolgopla-
vutni tun (Thunnus alalunga) prosto

0303.42 – – rumenoplavutni tun (Thunnus
albacares) prosto

0303.43 – – progasti tun prosto
0303.49 – drugi prosto
0303.50 – Sledi (Clupea herengus

garengus, Clupea paallasii)
razen jeter in iker prosto

0303.60 – Trske (Gadus morhua, Gadus
ogac, Gaduc macrocephalus),
razen jeter in iker prosto

0303.7 – Druge ribe, razen jeter in
iker prosto

0303.71 – – Sardele (Sardina pilchar-
dus), Sardinops spp.), velike
sardele (Sardinella spp.)
papaline (Spartus spartus) prosto

0303.72 – – vahnja ali navaden lupa~
(Malanogrammusaeglefinus) prosto

0303.73 – – saj ali morski losos
(Polachius virens) prosto

0303.74 – – sku{e (Scomber scomrus,
Scomber australicus,
Scomber japonicus) prosto

0303.75 – – morski psi prosto
0303.76 – – jegulje (Anguila spp.) prosto
0303.77 – – brancini (Dicentrarchus

labrax, Dicentrarchus
punctatus) prosto

0303.78 – – osli~i (Merluccius spp.
Urophzois spp.) prosto

0303.79 – – druge:
0303.791 – – – sladkovodne 121

0303.792 – – – morske prosto
0303.80 – Jetra in ikre prosto
0304 Ribji fileti in drugo ribje

meso (nemleto ali mleto),
sve‘e ohlajeno ali zmrznjeno:

0304.1 – Sve‘e ali ohlajeno
0304.101 – – – iz sladkovodnih rib 81

0304.109 – – – iz morskih rib prosto
0304.2 – Zmrznjeni fileti:
0304.201 – – – iz sladkovodnih rib 81

0304.209 – – – iz morskih rib prosto
0304.9 – Drugo:
0304.901 – – – iz sladkovodnih rib 81

0305 Ribe, su{ene, nasoljene ali
v slanici; prekajene ribe,
pe~ene pred prekajevanjem
ali med prekajevanjem; ribja
moka, jedi in peleti ustrezni
za hrano ljudi prosto

0306 Raki v oklepu ali brez oklepa,
‘ivi, sve‘i, ohlajeni,
zmrznjeni, su{eni, nasoljeni
ali v slanici, raki v oklepu,
kuhani v sopari ali vodi,
pa tudi ohlajeni, zmrznjeni,
su{eni nasoljeni ali v
slanici, moka, jedi in peleti,
ustrezni za hrano ljudi prosto

Car. stopnja
Tar. {t. Poimenovanje v %

Car. stopnja
Tar. {t. Poimenovanje v %
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0307 Mehku‘ci v oklepu ali brez
oklepa, ‘ivi, sve‘i, ohlajeni,
zmrznjeni, su{eni, nasoljeni
ali razsoljeni; vodni
nevreten~arji, razen rakov
in mehku‘cev, ‘ivi, sve‘i,
ohlajeni, zmrznjeni, su{eni,
nasoljeni ali razsoljeni prosto

15.04 Masti in olja rib ali morskih
sesalcev ter njihove frakcije,
pre~i{~eni ali nepre~i{~eni,
toda kemi~no nemodificirani prosto

15.16 Masti in olja ‘ivalskega in
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterefic-
irani, reesterificirani ali
eledinizirani, rafinirani ali
nerafinirani, toda nadalje
nepredelani:

ex 1516.10 – @ivalske masti in olja in
njihove frakcije:
– – Popolnoma pridobljene iz
rib ali morskih sesalcev prosto

16.03 Ekstrakti in sokovi iz
mesa, rib ali rakov,
mehku‘cev in drugih vodnih
nevreten~arjev

 ex 1630.00 – Ekstrakti in sokovi iz mesa
kitov, rib ali rakov mehku‘cev
in drugih vodnih nevreten~ar-
jev prosto

16.04 Pripravljene ali konservirane
ribe, kaviar in kaviarjevi
nadomestki, pripravljeni iz
ribjih jaj~ec 12

16.05 Raki, mehku‘ci in drugi vodni
nevreten~arji, pripravljeni
ali konservirani prosto

23.01 Moka, zdrob in peleti iz mesa
ali mesnih odpadkov, rib ali
rakov, mehku‘cev ali drugih
vodnih nevreten~arjev,
neustreznih za hrano ljudi;
ocvirki:

 ex 2301.10 – Moka, zdrob in peleti
iz mesa ali mesnih odpadkov;
ocvirki:
– – Kitovo meso prosto

 2301.20 – Moka, zdrob in peleti
iz rib ali rakov, mehku‘cev
ali drugih vodnih nevreten-
~arjev prosto

23.09 Izdelki, ki se uporabljajo
kot hrana za ‘ivali:

ex 2309.90 – Drugo
– – topljiva hrana za ribe prosto

Car. stopnja
Tar. {t. Poimenovanje v %

PRILOGA 5

P R O T O K O L  B
O PRAVILIH O POREKLU BLAGA

VSEBINA

NASLOV I – SPLO[NE DOLO^BE

– 1. ~len
– Definicije

NASLOV II – DEFINICIJA POJMA “PROIZVODI S
POREKLOM”
– 2. ~len
– Merila porekla
– 3. ~len
– Ohranitev porekla
– 4. ~len
– V celoti pridobljeni proizvodi
– 5. ~len
– Zadostno obdelani ali predelani proizvodi
– 6. ~len
– Nezadostni postopki obdelave ali predelave
– 7. ~len
– Enota za kvalifikacijo
– 8. ~len
– Dodatki, rezervni deli in orodje
– 9. ~len
– Garniture
– 10. ~len
– Nevtralni elementi

NASLOV III – ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
– 11. ~len
– Na~elo teritorialnosti
– 12. ~len
– Ponovni uvoz blaga
– 13. ~len
– Direktni transport
– 14. ~len
– Razstave

NASLOV IV – POVRA^ILO ALI OPROSTITEV PLA^ILA
CARINE
– 15. ~len
– Prepoved povra~ila carine ali oprostitve pla~ila carine..

NASLOV V – DOKAZILO O POREKLU

– 16. ~len
– Splo{ne zahteve
– 17. ~len
– Postopek izdaje potrdila EUR.1
– 18. ~len
– Naknadno izdana potrdila EUR.1
– 19. ~len
– Izdaja dvojnika potrdila EUR.1
– 20. ~len
– Izdaja potrdila EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali –
 izdelanega dokazila o poreklu
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– 21. ~len
– Pogoji za podajanje izjave na fakturi
– 22. ~len
– Poobla{~eni izvoznik
– 23. ~len
– Veljavnost dokazil o poreklu
– 24. ~len
– Predlo‘itev dokazil o poreklu
– 25. ~len
– Uvoz po delih
– 26. ~len
– Izjeme od formalnih dokazil o poreklu
– 27. ~len
– Spremljajo~i dokumenti
– 28. ~len
– Hramba dokazil o poreklu in spremljajo~ih dokumentov
– 29. ~len
– Razlike in formalne napake
– 30. ~len
– Zneski v obra~unskih enotah

NASLOV VI – DOGOVORI O ADMINISTRATIVNEM
SODELOVANJU

– 31. ~len
– Medsebojno sodelovanje
– 32. ~len
– Preverjanje dokazil o poreklu
– 33. ~len
– Poravnava sporov
– 34. ~len
– Kazni
– 35. ~len
– Proste cone

NASLOV VII – KON^NA DOLO^ILA
– 36. ~len
– Dodatki
– 37. ~len
– Blago na poti in v skladi{~enju
– 38. ~len
– Pododbor za carinske zadeve in vpra{anja porekla
– 39. ~len
– Nepreferencialni tretman

SEZNAM DODATKOV

Dodatek I Uvodne opombe k seznamu v dodatku II

Dodatek II Seznam obdelav ali predelav, ki jih je potrebno
izvesti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani
proizvodi dobili status blaga s poreklom

Dodatek III Potrdilo EUR.1 o prometu in zahteva za potrdilo
EUR.1 o prometu

Dodatek IV Izjava na fakturi

Dodatek V Zneski, izra‘eni v obra~unskih enotah

NASLOV I

SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Definicije

Za namene tega protokola velja:
a) ”izdelava” pomeni katerikoli postopek obdelave ali

predelave vklju~no s sestavljanjem ali specifi~nimi postopki;
b) ”material” pomeni vsako sestavino, surovino, kom-

ponento ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi proizvoda;
c) ”proizvod” pomeni proizvod, ki se proizvaja, ~etudi

je namenjen kasnej{i uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) ”blago” pomeni tako materiale kot proizvode;
e) ”carinska vrednost” pomeni vrednost, dolo~eno s skla-

du s Sporazumom o izvajanju VII ~lena Splo{nega sporazuma
o carinah in trgovini, sklenjenim v @enevi 12. aprila 1979;

f) ”cena franko tovarna” pomeni ceno, ki je bila pla~ana
proizvajalcu za proizvod franko tovarna v eni od dr‘av po-
godbenic, v kateri je bil izveden zadnji postopek obdelave ali
predelave pod pogojem, da cena vklju~uje vrednost vseh
uporabljenih materialov, zmanj{ano za kakr{nekoli notranje
dajatve, ki se pla~ajo ali se lahko pla~ajo ob izvozu pridoblje-
nega proizvoda;

g) ”vrednost materialov” pomeni carinsko vrednost v
~asu uvoza uporabljenih materialov brez porekla, ali, ~e ta ni
znana ali se je ne da ugotoviti, prva preverjena cena, ki je bila
pla~ana za materiale na tem ozemlju;

h) ”vrednost materialov s poreklom” pomeni vrednost
materialov kot so definirani v pododstavku (g) in se uporab-
lja mutatis mutandis;

i) ”poglavja” in “tarifne {tevilke” pomenijo poglavja in
tarifne {tevilke ({tiri{tevil~ne kode), uporabljene v nomen-
klaturi, ki predstavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja
in {ifrskih oznak blaga”, v nadaljevanju tega protokola “Har-
monizirani sistem” ali “HS”;

j) ”uvr{~en” se nana{a na uvrstitev proizvoda ali mate-
riala pod dolo~eno tarifno {tevilko;

k) ”po{iljka” pomeni proizvode, ki jih izvoznik po{ilja
prejemniku bodisi isto~asno ali so zajeti v enem transport-
nem dokumentu, s katerim dobavlja izvodnik te proizvode
prejemniku, ali, ~e ni takih dokumentov, proizvode, ki so
zajeti na enem ra~unu;

l) ”ozemlje” vklju~uje teritorialne vode;
m) ”tretje dr‘ave” pomeni druge dr‘ave razen dr‘av

pogodbenic tega sporazuma.

NASLOV II

DEFINICIJA POJMA “PROIZVODI S POREKLOM”

2. ~len
Merila porekla

Za namene izvajanja sporazuma in ne glede na dolo~ila
3. ~lena, velja, da so naslednji proizvodi proizvodi s pore-
klom v dr‘avi pogodbenici k temu sporazumu:

a) proizvodi, v celoti pridobljeni v tej dr‘avi pogodbeni-
ci v skladu s 4. ~lenom;

b) proizvodi, pridobljeni v tej dr‘avi pogodbenici, ki
vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na nje-
nem ozemlju, pod pogojem:
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  (i) da so bili ti materiali dovolj obdelani ali predelani v
dr‘avi pogodbenici v skladu s 5. ~lenom, ali da

  (ii) imajo ti materiali poreklo katerekoli od dr‘av po-
godbenic k temu sporazumu v smislu tega protokola.

3. ~len
Ohranitev porekla

1. Ne glede na dolo~ila to~ke (b) alinee (ii) 2. ~lena
proizvodi s poreklom iz dr‘ave pogodbenice k temu sporazu-
mu v skladu s tem protokolom in izvo‘eni iz ene dr‘ave
pogodbenice v drugo dr‘avo pogodbenico v enakem stanju
ali pa proizvodi, ki niso bili obdelani ali predelani bolj, kot je
opisano v 6. ~lenu, ohranijo svoje poreklo.

2. Za namene izvajanja prvega odstavka se v primerih,
ko so uporabljeni proizvodi s poreklom iz dveh ali ve~ dr‘av
pogodbenic in ti proizvodi niso bili obdelani ali predelani
bolj, kot je to opisano v 6. ~lenu, poreklo dolo~a po proizvo-
du z najvi{jo carinsko vrednostjo ali, ~e ta ni znana ali ne
more biti preverjena, s prvo najvi{jo preverjeno ceno, ki je
bila pla~ana za proizvode na tem ozemlju.

4. ~len
V celoti pridobljeni proizvodi

1. [telo se bo, da je v celoti pridobljeno v dr‘avi pogod-
benici:

a) mineralni proizvodi, pridobljeni na njenem ozemlju
ali morskem dnu;

b) rastlinski proizvodi, pridelani na njenem ozemlju;
c) ‘ive ‘ivali, povr‘ene in vzrejene na njenem ozemlju;
d) proizvodi, pridobljeni od ‘ivih ‘ivali, vzrejenih na

njenem ozemlju;
e) proizvodi, pridobljeni z lovom ali ribolovom na nje-

nem ozemlju;
f) proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi iz

morja izven teritorialnih voda dr‘av pogodbenic, pridobljeni
z njihovimi ladjami;

g) proizvodi, izdelani na krovu predelovalnih ladij dr‘av
pogodbenic izklju~no iz proizvodov, omenjenih v to~ki f);

h) rabljeni predmeti, zbrani na njenem ozemlju, primer-
ni le za recikla‘o, vklju~no z rabljenimimi gumami, primer-
nimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki od proizvodnih postopkov na nje-
nem ozemlju;

j) proizvodi, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod
njim izven teritorialnih voda dr‘av pogodbenic, pod pogojem
da te imajo izklju~no pravico do obdelave morskega dna ali
slojev pod njim;

k) blago proizvedeno na njenem ozemlju izklju~no iz
proizvodov, opisanih v to~kah a) do j).

2. Izraz “njena plovila” in “predelovalne ladje dr`av
pogodbenic” iz to~k 1(f) in (g) velja samo za plovila:

a) registrirana, ali ki se vodijo v dr‘avi pogodbenici;
b) ki plujejo pod zastavo dr‘ave pogodbenice;
c) ki so vsaj 50% v lasti dr‘avljanov dr‘ave pogodbeni-

ce ali dru‘be s sede‘em v tej dr‘avi pogodbenici, katerega
direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nad-
zornega odbora in ve~ina ~lanov takih odborov, so dr‘avljani
dr‘ave pogodbenice in v katerem, {e dodatno, v primeru
partnerstva ali dru‘b z omejeno odgovornostjo, vsaj polovica
kapitala pripada dr‘avi pogodbenici oziroma javnim orga-
nom ali dr‘avljanom te dr‘ave pogodbenice;

d) katerih kapitan in ~astniki so vsi dr‘avljani dr‘ave
pogodbenice in

e) na katerih je vsaj 75% ~lanov posadke dr‘avljanov
dr‘ave pogodbenice.

5. ~len
Zadostno obdelani ali predelani proizvodi

1. Za namene 2. ~lena se bodo proizvodi, ki niso v celoti
pridobljeni v dr‘avi pogodbenici, {teli za zadostno obdelane
ali predelane, ~e so izpoljnjeni pogoji, navedeni v seznamu
dodatka II tega protokola.

Ti pogoji navajajo za vse proizvode, ki jih pokriva ta
sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
izvedeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi
teh proizvodov in se nana{ajo samo na take materiale. V
skladu s tem sledi, da, ~e se proizvod, ki je pridobil poreklo z
izpolnitvijo pogojev iz seznama za ta proizvod, uporablja pri
izdelavi drugega proizvoda, se pogoji, ki se uporabljajo za
proizvod, v katerega je ta vklju~en, ne uporabljajo zanj in se
ne bo upo{tevalo materialov brez porekla, ki bi bili uporab-
ljeni pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla
ki, v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta proizvod, se ne
bi smeli uporabiti v proizvodnji tega proizvoda, se lahko
uporabijo pod pogojem, da:

(a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov
cene proizvoda franko tovarna;

(b) kjer se taki odstotki, ~e je v seznamu podan eden ali
ve~ odstotkov kot zgornja vrednost materialov brez porekla,
ne presegajo na osnovi uporabe tega odstavka.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki
jih dolo~a 6. ~len.

6. ~len
Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. [telo se bo, da so naslednji postopki obdelave ali
predelave nezadostni, da bi proizvod pridobil status proizvo-
da s poreklom, ne glede na to, ali je zado{~eno zahtevam iz 5.
~lena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladi{~enjem (prezra~evanje, razprostiranje,
su{enje, hlajenje, soljenje, dajanje v ‘veplov dioksid ali dru-
ge vodne raztopine, odstranjevanje po{kodovanih delov in
podobni postopki);

b) preprosti postopki kot odstranjevanje prahu, sejanje
ali prebiranje, razvr{~anje, usklajevanje (vklju~no s sestav-
ljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) (i) spremembe v embala‘i ter razstavljanje in sestav-
ljanje po{iljk;

   (ii) enostavno pakiranje v steklenice, ~utare, vre~ke,
zaboje, {katle, pritrjevanje nalepk ali plo{~ic itd. in vsi ostali
preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje znakov, nalepk in drugih podobnih zna-
kov za razlikovanje, na proizvode ali njihovo embala‘o;

e) preprosto me{anje proizvodov, ne glede na to ali so
razli~nih vrst ali ne, kjer ena ali ve~ sestavin me{anice ne
ustreza pogojem, dolo~enim v tem protokolu, da bi jih lahko
{teli za proizvode s poreklom;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izde-
lek;

g) kombinacija dveh ali ve~ postopkov, opisanih v od-
stavkih a) do f);
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h) zakol ‘ivali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave oprav-

ljene na posameznem izdelku {tejejo za nezadostne v smislu
prvega odstavka, se upo{tevajo vsi postoppki izvr{eni na tem
izdelku v posamezni dr‘avi pogodbenici, skupno.

7. ~len
Enota za kvalifikacijo

1. Enota za kvalifikacijo za uporabo dolo~il tega proto-
kola je dolo~en proizvod, ki {teje za osnovno enoto, kadar se
dolo~a uvrstitev blaga v nomenklaturo Harmoniziranega si-
stema.

Iz tega sledi:
– kadar je proizvod, ki ga sestavlja skupina izdelkov ali

je sestavljen iz izdelkov, uvr{~en po pogojih Harmonizirane-
ga sistema pod eno tarifno {tevilko, potem celota predstavlja
enoto kvalifikacije,

– kadar je po{iljka sestavljena iz dolo~enega {tevila
istovetnih proizvodov, ki se uvr{~ajo pod isto tarifno {tevilko
Harmoniziranega sistema, je potrebno pri uporabi dolo~il
tega protokola vsak proizvod obravnavati posebej.

2. Kjer je v skladu s splo{nim pravilom Harmonizirane-
ga sistema embala‘a vklju~ena v proizvod zaradi uvr{~anja v
nomenklaturo, mora biti vklju~ena tudi pri dolo~anju porekla.

8. ~len
Dodatki, rezervni deli in orodje

Dodatki, rezervni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, in ki so del obi~ajne opre-
me in vklju~eni v njeno ceno, ali pa niso posebej zara~unani,
se {tejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

9. ~len
Garniture

Garniture v skladu s splo{nim pravilom {t. 3 Harmonizi-
ranega sistema se {tejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vse njene komponente. Kljub temu pa bo ta-
krat, kadar je garnitura sestavljena iz komponent, ki imajo
poreklo in takih brez, veljalo, da ima garnitura kot celota
poreklo, pod pogojem, da vrednost komponent brez porekla
ne presega 15% cene garniture franko tovarna.

10. ~len
Nevtralni elementi

Da bi dolo~ili, ali je proizvod s poreklom iz dr‘ave
pogodbenice, ne bo potrebno ugotavljati, ali so porabljena
energija, naprave in oprema kot tudi stroji in orodje uporab-
ljeni za pridobitev teh izdelkov, ali katerokoli blago, uporab-
ljeno v proizvodnji tega proizvoda, ki ne vstopa ali ni bilo
namenjeno kon~ni vklju~itvi v proizvod, po poreklu iz te
dr‘ave ali ne.

NASLOV III

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

11. ~len
Na~elo teritorialnosti

1. Pogoji, dolo~eni v Naslovu II, ki se nana{ajo na pri-
dobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti brez prekinitev
izpolnjeni na obmo~ju ene dr‘ave pogodbenice.

2. V ta namen se bo {telo, da je “postopek pridobivanja”
ali “pridobivanje” blaga s poreklom prekinjen, ~e je blago, na
katerem so bile izvedene obdelave ali predelave v eni od
dr`av pogodbenic, zapustilo ozemlje te dr`ave pogodbenice,
ne glede na to, ali so bile kak{ne operacije izvedene izven
ozemlja te dr`ave pogodbenice, razen v primerih iz 12. ~lena.

3. Poreklo, ki ga proizvodi pridobijo v dr‘avi pogodbe-
nici, se bo {telo za izgubljeno, ~e ti proizvodi zapustijo
ozemlja dr‘av pogodbenic, ne glede na to, ali so bile izven
teh ozemelj izvedene kak{ne operacije ali ne, razen v prime-
rih iz 2. ~lena.

12. ~len
Ponovni uvoz blaga

Blago, ki ga ena od dr‘av pogodbenic izvozi v tretjo
dr‘avo, in se vra~a, je treba {teti kot da ni zapustilo zadevno
dr‘avo, ~e se carinskim organom lahko zdovoljivo doka‘e, da:

a) je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvo‘eno, in
b) na njem, medtem ko je bilo v tisti dr‘avi ali med

izvozom, niso bili opravljeni nikakr{ni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

13. ~len
Direktni transport

1. Preferencialno obravnavanje v skladu s tem sporazu-
mom se uporablja samo za proizvode, ki izpolnjujejo zahteve
tega protokola in ki se preva‘ajo direktno med dr‘avami
pogodbenicami. Vendar se proizvode, ki tvorijo eno samo
po{iljko, lahko preva‘a, ~e je potrebno, preko ozemelj tretjih
dr‘av, pretovarja ali za~asno skladi{~i na teh ozemljih, pod
pogojem, da je blago v dr‘avi tranzita ali skladi{~enja ostalo
pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili
opravljeni druga~ni postopki kot razlaganje, ponovno nalaga-
nje ali kakr{nikoli postopki za ohranitev dobrega stanja.

Proizvodi s poreklom v eni od dr‘av pogodbenic se
lahko preva‘ajo po cevovodih ~ez drugo ozemlje kot so
ozemlja dr‘av pogodbenic.

2. Kot dokaz, da so bili izpolnjeni pogoji, dolo~eni v
prvem odstavku je carinskim organom dr‘ave uvoznice treba
predlo‘iti:

a) direktni tovorni list, ki pokriva prevoz iz izvozne
dr‘ave preko tranzitne dr‘ave; ali

b) potrdilo, ki so ga izdali carinski organi tranzitne dr-
‘ave, ki:

  (i) vsebuje natan~en opis blaga,
  (ii) vsebuje datum razkladanja in ponovnega naklada-

nja blaga, in kjer ustreza, imena ladij; in
  (iii) potrjuje, po kak{nimi pogoji se je blago zadr‘alo v

tranzitni dr‘avi;
c) ali, ~e tega ni, katerekoli ustrezne dokumente.

14. ~len
Razstave

1. Proizvodi, ki jih ena od dr‘av pogodbenic po{ilja na
razstavo v tretjo dr‘avo in jih po razstavi proda z namenom
uvoza v dr‘avo pogodbenico, lahko ob uvozu uveljavljajo
ugodnosti dolo~ila tega sporazuma pod pogojem, da blago
ustreza zahtevam tega protokola tako, da je lahko priznano
kot blago s poreklom iz dr‘ave pogodbenice in pod pogojem,
da se carinskim organom zadovoljivo doka‘e, da:

a) je izvoznik te proizvode poslal iz ene dr‘ave pogodbe-
nice v dr‘avo, kjer se odvija razstava in jih je tam razstavljal;

b) je ta izvoznik proizvode prodal ali druga~e oddal
nekomu v drugi dr‘avi pogodbenici;
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c) so bili proizvodi poslani med razstavo ali takoj zatem
v slednjo dr‘avo pogodbenico v stanju, v kakr{nem so bili
poslani na razstavo; in

d) proizvodi, potem ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni v noben druga~en namen, kot za predstavitev
na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v
skladu z dolo~ili Naslova V in predlo‘eno carinskim orga-
nom uvozne dr‘ave pogodbenice na obi~ajen na~in. Na njem
morata biti navedena ime in naslov razstave. Kjer je potreb-
no, se lahko zahtevajo dodatna dokumentirana dokazila o
naravi blaga in pogojih, pod katerimi je bilo razstavljeno.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse vrste trgovinskih,
industrijskih, kmetijskih ali obrtnih razstav, sejmov, podobnih
javnih prireditev in prikazov, ki se ne prirejajo iz zasebnih
razlogov v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tuje-
ga blaga, in v ~asu katerih blago ostaja pod carinskim nadzorom.

NASLOV IV

POVRA^ILO OPROSTITEV PLA^ILA CARINE

15. ~len
Prepoved povra~ila ali oprostitve pla~ila carine

1. Materiali, ki niso po poreklu iz dr‘ave pogodbenice,
in ki se uporabijo pri izdelavi proizvodov s poreklom v eni od
dr‘av pogodbenic v smislu tega protokola, za katere se izdela
ali izda dokazilo o poreklu v skladu z dolo~ili Naslova V v
katerikoli dr‘avi pogodbenici, ne bodo predmet kakr{nega-
koli povra~ila ali oprostitve pla~ila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nana{a na kakr{noko-
li povra~ilo, odpustitev ali nepla~ilo, delno ali v celoti, carin-
skih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni u~inek, ki se v
zadevni dr‘avi lahko izvr{i, posredno ali neposredno za ma-
teriale, ki se uporabijo pri izdelavi dolo~enih proizvodov,
potem ko se proizvodi, izdelani iz teh materialov izvozijo, ne
pa tudi, ~e ostanejo za doma~o porabo v tej dr‘avi.

3. Izvoznik proizvodov, ki jih zajema dokazilo o pore-
klu, bo, na zahtevo carinskih organov, pripravljen v vsakem
~asu predlo‘iti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za
materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih
proizvodov, ni bilo prejeto povra~ilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim u~inkom, ki se
uporabljajo za take materiale, dejansko pla~ane.

4. Dolo~ila prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embala‘o v smislu drugega odstavka 7. ~lena,
za dodatke, rezervne dele in orodje v smislu 8. ~lena in za
proizvode v garniturah v smislu 9. ~lena, ~e so taki izdelki
brez porekla.

5. Dolo~ila prvega do ~etrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, na katere se ta sporazum nana{a. Nadalje
ne prepre~ujejo dr‘avam pogodbenicam uporabo ukrepov ce-
novnih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu kmetijskih
proizvodov v skladu z dolo~ili tega sporazuma.

NASLOV V

DOKAZILO O POREKLU

16. ~len
Splo{ne zahteve

1. Za proizvode s poreklom v smislu tega protokola iz
ene od dr‘av pogodbenic pri uvozu v drugo dr‘avo pogodbe-

nico se uveljavljajo ugodnosti sporazuma ob predlo‘itvi ene-
ga od naslednjih dokumentov:

(a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
podan v dodatku III; ali

(b) v primerih, dolo~enih v prvem odstavku 21. ~lena,
izjave izvoznika, katere besedilo je podano v dodatku IV, na
fakturi, obvestilu o odpremi ali drugem komercialnem doku-
mentu, ki zadosti natan~no opisuje zadevne proizvode, da jih
je mogo~e identificirati (v nadaljnjem besedilu imenovana:
izjava na fakturi).

2. Ne glede na prvi odstavek proizvodi s poreklom v
smislu tega protokola, v primerih kot jih dolo~a 26. ~len,
koristijo ugodnosti tega sporazuma ne da bi bilo potrebno
predlo‘iti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.

17. ~len
Postopek izdaje potrdila EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajajo carinski
organi izvozne dr‘ave pogodbenice na pisno zahtevo izvoz-
nika ali, na njegovo odgovornost, njegovega poobla{~enega
zastopnika.

2. Za ta namen izpolni izvoznik ali njegov poobla{~eni
zastopnik tako potrdilo EUR.1, kot tudi zahtevo za potrdilo o
prometu, katerih vzorca sta podana v dodatku III.

Te obrazce bo potrebno izpolniti v enem od uradnih
jezikov dr‘av pogodbenic ali v angle{~ini, v skladu z dolo~ili
notranje zakonodaje izvozne dr‘ave pogodbenice. ^e so iz-
polnjena v rokopisu, morajo biti izpolnjena s ~rnilom z veli-
kimi ~rkami. Opis proizvodov mora biti podan v za to predvi-
deni rubriki brez praznih vrstic. Kjer rubrika ni v celoti
izpolnjena, je potrebno dodati vodoravno ~rto pod zadnjo
vrstico vpisa, tako da je prazen prostor pre~rtan.

3. Izvoznik, ki zahteva izdajo potrdila EUR.1, mora biti
v vsakem ~asu pripravljen da, na zahtevo carinskih organov
izvozne dr‘ave pogodbenice, ki izdaja potrdilo EUR.1, pred-
lo‘i vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status proizvodov
s poreklom kot tudi izpolnitev ostalih zahtev tega protokola.

4. Potrdilo EUR.1 morajo izdati carinski organi dr‘ave
pogodbenice, ~e se proizvodi lahko uvrstijo med proizvode s
poreklom v tej dr‘avi pogodbenici in izpolnjujejo druge zah-
teve tega protokola.

5. Carinski organi dr‘ave izvoznice, ki izdajajo potrdila
EUR.1, morajo podvzeti vse potrebno za preverjanje porekla
blaga in izpolnitev ostalih zahtev tega protokola. V ta namen
imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in izvesti kakr-
{enkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakr{enkoli
drug pregled, ki ga {tejejo za potrebnega.

Carinski organi dr‘ave izvoznice, ki izdajajo potrdila
EUR.1, morajo zagotoviti pravilno izpolnjevanje obrazcev,
navedenih v drugem odstavku. [e posebej morajo preverjati,
~e je rubrika, namenjena opisu proizvodov, izpolnjena tako,
da izklju~uje mo‘nost ponarejanj.

6. Datum izdaje potrdila EUR.1 mora biti naveden v
rubriki potrdila, rezervirani za carinske organe.

7. Potrdilo EUR.1 izdajo carinski organi izvozne dr‘ave
pogodbenice ob izvozu blaga, na katerega se nana{a. Izvozni-
ku bo dano na razpolago takoj, ko je bil dejanski izvoz
izvr{en ali zagotovljen.

18. ~len
Naknadno izdana potrdila EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. ~lena se lahko v
izjemnih okoli{~inah potrdilo EUR.1 izda tudi po izvozu
proizvodov, na katere se nana{a, ~e:
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(a) v ~asu izvoza ni bilo izdano zaradi napak, nenamer-
nih opustitev ali posebnih okoli{~in;

(b) je bilo carinskim organom na zadovoljiv na~in doka-
zano, da je potrdilo EUR.1 bilo izdano, v ~asu uvoza pa ni
bilo sprejeto iz tehni~nih razlogov.

2. Zaradi izvajanja prvega odstavka mora izvoznik v
zahtevi navesti kraj in datum izvoza proizvodov, na katere se
nana{a potrdilo EUR.1, in razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo EUR.1 naknad-
no samo potem, ko so preverili, da podatki, navedeni v izvoz-
nikovi zahtevi, ustrezajo podatkom v ustrezni dokumentaciji.

4. Potrdila EUR.1, izdana naknadno, morajo biti ozna-
~ena z eno od naslednjih navedb:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”, “DELIVRE A POS-
TERIORI”, “NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT”,
“RILASCIATO A POSTERIORI”, “UTGEFID EFTIR A”,
“USTEDT SENERE”, “IZDANO NAKNADNO”.

5. Oznaka, omenjena v ~etrtem odstavku, mora biti vpi-
sana v rubriki “Opombe” potrdila EUR.1.

19. ~len
Izdaja dvojnika potrdila EUR.1

1. V primerih kraje, izgube ali uni~enja potrdila EUR.1,
lahko izvoznik zaprosi carinske organe, ki so ga izdali, za
dvojnik, ki ga izdajo na osnovi izvoznih dokumentov, ki jih
imajo.

2. Tako izdani dvojnik mora biti ozna~en z eno od na-
slednjih besed:

“DUPLICATE”, “DUPLICATA”, “DUPLIKAT”, “DU-
PLICATO”, “EFTIRRIT”, “DVOJNIK”.

3. Oznaka, omenjena v drugem odstavku mora biti vne-
{ena v rubriko “Opombe” dvojnika potrdila EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotne-
ga potrdila EUR.1, velja od tega datuma.

20. ~len
Izdaja potrdila EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali

izdelanega dokazila o poreklu
^e so proizvodi, ki tvorijo eno samo po{iljko, ki jo

zajema potrdilo EUR.1 ali izjava na fakturi, dani pod nadzor
carinskih organov v dr‘avi pogodbenici, je mogo~e zamenja-
ti originalno dokazilo o poreklu z enim ali ve~ potrdili EUR.1,
ki jih izda ta carinski organ, z namenom po{iljanja vseh ali
nekaterih proizvodov drugemu carinarni{kemu organu, ne
glede na to, ali je ta v isti dr‘avi pogodbenici ali ne.

21. ~len
Pogoji za podajanje izjave na fakturi

1. Izjavo na fakturi, omenjeno v pododstavku (b) prvega
odstavka 16. ~lena, lahko izda:

(a) poobla{~eni izvoznik v smislu 22. ~lena;
(b) katerikoli izvoznik za vsako po{iljko, ki jo sestavlja

eden ali ve~ paketov, ki vsebujejo proizvode s poreklom,
katerih skupna vrednost ne presega 6000 obra~unskih enot.

2. Izjavo na fakturi je mo‘no izdati, ~e se proizvodi, na
katere se nana{a, lahko {tejejo za proizvode s poreklom v
dr‘avi pogodbenici in izpolnjujejo ostale zahteve tega proto-
kola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na fakturi, mora biti o vsa-
kem ~asu pripravljen, da bo, na zahtevo carinskih organov
izvozne dr‘ave pogodbenice, predlo‘il vse primerne doku-
mente, ki dokazujejo poreklo blaga kot tudi izpolnitev ostalih
zahtev tega protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je prikazano v dodatku IV,
mora izvoznik na fakturo, obvestilo o odpremi ali drug ko-
mercialni dokument natipkati ali odtisniti v enem od jezikov-
nih razli~ic, ki so navedene v tem dodatku, v skladu z dolo~ili
notranje zakonodaje izvozne dr‘ave pogodbenice. Napisana
je lahko tudi z roko, v tem primeru mora biti napisana s
~rnilom in s tiskanimi ~rkami.

5. Na izjavi na fakturi mora biti originalni lastoro~ni
podpis izvoznika, razen v primerih iz 22. ~lena.

6. Izjavo na fakturi lahko izvoznik izda ob izvozu pro-
izvodov, na katere se nana{a, ali naknadno. ̂ e se izjava izda
potem, ko so bili proizvodi, na katere se nana{a, predlo‘eni
carinskim organom v uvozni dr‘avi, morajo biti na izjavi
navedeni dokumenti, ki so ‘e bili predlo‘eni tem carinskim
organom.

22. ~len
Poobla{~eni izvoznik

1. Carinski organi izvozne dr‘ave pogodbenice lahko
pooblastijo kateregakoli izvoznika, v nadaljnjem besedilu
“poobla{~enega izvoznika”, ki opravlja pogoste odpreme pro-
izvodov po tem sporazumu in ki zadovoljivo ponudi carin-
skim organom vsa jamstva, ki so potrebna za preverjanje
statusa porekla teh proizvodov kot tudi izpolnitev drugih
zahtev tega protokola, da izdaja izjave na fakturi ne glede na
vrednost proizvodov, na katere se nana{a.

2. Poobla{~enemu izvozniku v smislu tega ~lena ne bo
potrebno podpisati izjave na fakturi, ~e bo carinskim orga-
nom izvozne dr‘ave pogodbenice dal pisno zagotovilo, da
sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na fakturi, po
katerem ga je mo‘no identificirati, kot da je lastoro~no pod-
pisana.

3. Carinski organi lahko odobrijo status poobla{~enega
izvoznika glede na kakr{nekoli pogoje, za katere menijo, da
so primerni.

4. Carinski organi bodo poobla{~enemu izvozniku do-
delili {tevilko carinskega pooblastila, ki mora biti podana na
izjavi na fakturi.

5. Carinski organi bodo spremljali uporabo pooblastila
poobla{~enim izvoznikom.

6. Carinski organi lahko kadarkoli prekli~ejo pooblasti-
lo. To morajo narediti, kadar poobla{~eni izvoznik ne nudi
ve~ jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje po-
gojev, navedenih v drugem in tretjem odstavku, ali pooblasti-
lo druga~e nepravilno uporablja.

23. ~len
Veljavnost dokazil o poreklu

1. Potrdilo EUR.1 velja {tiri mesece od datuma izdaje v
izvozni dr‘avi pogodbenici in ga je potrebno v tem roku
predati carinskim organom uvozne dr‘ave pogodbenice.

Izjava na ra~unu velja {tiri mesece od datuma, ko jo je
izvoznik izstavil, in jo je potrebno v tem roku predati carin-
skim organom uvozne dr‘ave.

2. Potrdila EUR.1 in izjave na fakturi, ki se predlo‘ijo
carinskim organom uvozne dr‘ave pogodbenice po preteku
datuma za predlo‘itev, dolo~enem v prvem odstavku, se pri
pro{nji za preferencialni tretman lahko sprejme, kadar teh
dokumentov pred potekom datuma ni bilo mo‘no dostaviti
zaradi vi{je sile ali izjemnih okoli{~in.

3. V drugih primerih zakasnitve predlo‘itve lahko ca-
rinski organi uvozne dr‘ave pogodbenice sprejmejo potrdila
EUR.1 ali izjave na fakturah, kadar so jim bili proizvodi
predlo‘eni pred dolo~enim kon~nim datumom.
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24. ~len
Predlo‘itev dokazil o poreklu

Potrdila EUR.1 in izjave na fakturah je potrebno predlo-
‘iti carinskim organom uvozne dr‘ave pogodbenice v skladu
s postopki, ki se uporabljajo v tej dr‘avi. Omenjeni organi
lahko zahtevajo prevod potrdila EUR.1 ali izjave na fakturi.
Lahko tudi zahtevajo, da uvozno deklaracijo spremlja izjava
uvoznika, da blago ustreza pogojem, ki se zahtevajo za izva-
janje sporazuma.

25. ~len
Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki so jih
predpisali carinski organi uvozne dr‘ave pogodbenice, raz-
stavljeni ali nesestavljeni proizvodi, ki sodijo v okvir Oddel-
ka XVI in XVIII ali tar. {t. 7308 in tar. {t. 9406 Harmonizira-
nega sistema, uva‘ajo po delih, se lahko predlo‘i eno samo
dokazilo o poreklu za take proizvode ob prvem delnem uvozu.

26. ~len
Izjeme od formalnih dokazil o poreklu

1. Proizvodi, ki jih v malih paketih po{iljajo fizi~ne
osebe fizi~nim osebam ali so del potnikove osebne prtljage,
se bodo {teli za proizvode s poreklom, ne da bi bilo potrebno
predlo‘iti uradno dokazilo o poreklu, ~e se ti proizvodi ne
uva‘ajo v komercialne namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega protokola in kjer ni dvomov o re-
sni~nosti take izjave. ^e se proizvodi po{iljajo po po{ti, se
izjava lahko napi{e na carinsko deklaracijo C2/CP3 ali na list
papirja, ki se prilo‘i temu dokumentu.

2. Ob~asni uvozi, pri katerih gre le za blago za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih dru‘in, se ne
{tejejo za uvoze za komercialne namene, ~e je iz narave in
koli~ine blaga razvidno, da ni namenjeno za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh proizvodov ne sme pre-
segati 500 obra~unskih enot, ~e gre za majhne pakete ali 1
200 obra~unskih enot, ~e gre za proizvode, ki so del potniko-
ve osebne prtljage.

27. ~len
Spremljajo~i dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. ~lena in
tretjem odstavku 21. ~lena, ki se uporabljajo z namenom
dokazovanja, da se proizvodi, zajeti s potrdilom EUR.1 ali
izjavo na fakturi, lahko {tejejo za proizvode s poreklom v
dr‘avi pogodbenici in izpolnjujejo druge zahteve tega proto-
kola, so med drugim:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je izvedel
izvoznik ali doma~i dobavitelj z namenom pridobitve pro-
izvoda, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, izdani ali izdelani v dr‘avi, v kateri se
le-ti uporabljajo v skladu z notranjo zakonodajo te dr‘ave, ki
dokazujejo status porekla materialov, ki so uporabljeni pri
izdelavi zadevnih proizvodov;

(c) dokumenti, izdani ali izdelani v dr‘avi, v kateri se
le-ti uporabljajo v skladu z notranjo zakonodajo te dr‘ave, ki
dokazujejo postopke obdelave ali predelave v dr‘avi na ma-
terialih, uporabljenih v proizvodnji zadevnih proizvodov;

(d) potrdila EUR.1 ali izjave na fakturah, izdana ali
izdelana v dr‘avi pogodbenici v skladu s sporazumom, ki

dokazujejo status porekla materiala, ki je bilo uporabljeno pri
izdelavi zadevnih proizvodov.

28. ~len
Hramba dokazil o poreklu in spremljajo~ih dokumentov

1. Izvoznik, ki prosi za izdajo potrdila EUR.1, mora
vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem odstavku
17. ~lena.

2. Izvoznik, ki izstavlja izjavo na fakturi, mora vsaj tri
leta hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v
tretjem odstavku 21. ~lena.

3. Carinski organi izvozne dr‘ave pogodbenice, ki izda-
jajo potrdilo EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. ~lena.

4. Carinski organi uvozne dr‘ave pogodbenice morajo
vsaj tri leta hraniti potrdila EUR.1 in izjave na fakturah, ki so
jim bili predlo‘eni.

29. ~len
Razlike in formalne napake

1. V primeru manj{ih razlik med izjavami na potrdilu
EUR.1 ali izjavi na fakturi in dokumenti, ki so bili predlo‘eni
carinskemu uradu za izvr{itev formalnosti uvoza proizvodov,
potrdilo ali izjava ne bo ipso facto ni~na in razveljavljena,
pod pogojem, da je zadovoljivo ugotovljeno, da ta dokument
ustreza predlo‘enim proizvodom.

2. O~itne formalne napake, kot npr. tipkarske, na potr-
dilu EUR.1 ali na izjavi na fakturi, ne morejo biti razlog za
zavrnitev, ~e te napake ne ustvarjajo dvomov glede pravilno-
sti navedb v teh dokumentih.

30. ~len
Zneski v obra~unskih enotah

1. Zneske v nacionalni valuti izvozne dr‘ave pogodbe-
nice, ki ustrezajo zneskom, izra‘enim v obra~unskih enotah,
bo dolo~ila izvozna dr‘ava pogodbenica in jih sporo~ila dru-
gim dr‘avam pogodbenicam.

Kadar so zneski vi{ji od ustreznih zneskov, ki jih je
dolo~ila uvozna dr‘ava pogodbenica, jih mora slednja spreje-
ti, ~e so proizvodi fakturirani v valuti izvozne dr‘ave pogod-
benice. Kadar so proizvodi fakturirani v valuti druge dr‘ave
pogodbenice tega sporazuma, mora uvozna dr‘ava pogodbe-
nica priznati zneske, ki jih je ta dr‘ava notificirala.

2. Zneski, ki se bodo uporabljali v katerikoli nacionalni
valuti, se uporabljajo kot ekvivalenti v tej nacionalni valuti v
vi{ini zneskov, izra‘enih v obra~unskih enotah po te~aju na
dan 1. oktobra 1994, in sicer do vklju~no 30. aprila 2000.

Za vsako nadaljnje petletno obdobje bo Skupni odbor
pregledal zneske, izra‘ene v obra~unskih enotah in njih ekvi-
valente v nacionalnih valutah dr‘av pogodbenic, na podlagi
zneskov, izra‘enih v obra~unskih enotah na prvi delovni dan
v oktobru v letu, ki je neposredno pred tem petletnim obdob-
jem.

Skupni odbor bo pri izvajanju tega pregleda zagotovil,
da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo zni‘ali v
nobeni nacionalni valuti in bo nadalje upo{teval za‘eleno
ohranjanje realnih u~inkov zadevnih vrednostnih omejitev. V
ta namen se lahko odlo~i za spremembo zneskov, izra‘enih v
nacionalni valuti.

3. Ekvivalenti obra~unskih enot v valutah pogodbenic
so podani v dodatku V k temu protokolu.
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NASLOV VI

DOGOVORI O ADMINISTRATIVNEM
SODELOVANJU

31. ~len
Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi dr‘av pogodbenic si preko EFTA
Sekretariata medsebojno izmenjajo vzor~ne odtise ‘igov, ki
jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdaji potrdil
EUR.1. Nadalje si morajo medsebojno izmenjati naslove ca-
rinskih organov, ki so pristojni za naknadna preverjanja potr-
dil EUR.1 in izjav na fakturah.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
bodo dr‘ave pogodbenice preko svojih carinskih uprav med-
sebojno pomagale pri preverjanju verodostojnosti potrdil
EUR.1 in izjav na fakturah ter to~nosti informacij, ki so tam
navedene.

32. ~len
Preverjanje dokazil o poreklu

1. Naknadna preverjanja potrdil EUR.1 in izjav na fak-
turah s izvajajo naklju~no ali kadar carinski organi uvozne
dr‘ave pogodbenice upravi~eno dvomijo glede pristnosti teh
dokumentov, statusa porekla zadevnih proizvodov ali izpol-
nitve drugih zahtev tega protokola.

2. Zaradi izvajanja dolo~il prvega odstavka morajo ca-
rinski organi uvozne dr‘ave pogodbenice vrniti potrdilo
EUR.1 in fakturo, ~e je bila predana, ali izjavo na fakturi ali
dvojnike teh dokumentov carinskim organom izvozne dr‘ave
pogodbenice in kjer tako ustreza, navesti vsebinske ali for-
malne razloge za poizvedbo.

Carinski organi morajo, da bi podprli zahtevo za nak-
nadno preverjanje, poslati vsak dokument ali informacijo, ki
jih imajo, in ki ka‘ejo, da so podatki na potrdilu EUR.1 ali
izjavi na fakturi napa~ni.

3. Preverjanje izvajajo carinski organi izvozne dr‘ave
pogodbenice. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli
dokazilo in izvesti kakr{enkoli pregled izvoznikovih poslov-
nih knjig ali katerikoli drugi pregled, za katerega menijo, da
je potreben.

4. ^e se carinski organi uvozne dr‘ave pogodbenice
odlo~ijo, da za~asno ne bodo uporabili dolo~il tega sporazu-
ma, medtem ko ~akajo na rezultate preverjanja, morajo uvoz-
niku ponuditi prepustitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukre-
pi, ki se jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o rezulatih preverjanja obve{~eni takoj, ko je mogo~e. Ti
rezultati morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in ~e
se proizvodi, na katere se nana{ajo, lahko {tejejo za proizvo-
de s poreklom v dr‘avi pogodbenici ter izpolnjujejo druge
zahteve tega protokola.

33. ~len
Poravnava sporov

^e pride do sporov v zvezi s postopkom preverjanja v
smislu 32. ~lena, ki jih ni mogo~e re{iti med carinskimi
organi, ki zahtevajo preverjanje in carinskih organov, ki so
odgovorni za izvedbo tega preverjanja, ali kjer se pojavi
vpra{anje glede razlage tega protokola, jih je potrebno pred-
lo‘iti Skupnemu odboru.

34. ~len
Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzro~i, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, zato da bi
pridobil preferencialni tretman za proizvode.

35. ~len
Proste cone

1. Dr‘ave pogodbenice bodo podvzele vse potrebno za
zagotovitev, da ne pride do zamenjave blaga, ki ga kot pred-
met trgovanja zajema potrdilo EUR.1 ali izjava na fakturi in
v ~asu transporta koristi prosto cono na njihovem ozemlju, z
drugim blagom ter da na njem ne bodo opravljene druge
operacije razen obi~ajnih, ki so potrebne za prepre~evanje
poslab{anja stanja blaga.

2. ^e se proizvodi s poreklom iz dr‘ave pogodbenice
uvozijo v prosto cono s prilo‘enim potrdilom EUR.1 ali
izjavo na fakturi in se na njih opravijo predelave ali obdela-
ve, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo
potrdilo EUR.1, ~e je opravljena obdelava ali predelava v
skladu z dolo~ili tega protokola.

NASLOV VII

KON^NA DOLO^ILA

36. ~len
Dodatki

Dodatki k temu sporazumu so njegov sestavni del.

37. ~len
Blago na poti in v skladi{~enju

Blago, ki ustreza dolo~ilom Naslova II in ki je na dan
za~etka veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v za~a-
snem skladi{~enju v dr‘avi pogodbenici, v carinskem skla-
di{~u ali prosti coni, se lahko sprejme kot blago s poreklom,
pod pogojem, da se v {tirih mesecih od tega datuma carin-
skim organom uvozne dr‘ave pogodbenice predlo‘i dokazila
o poreklu, ki so bila izstavljena naknadno in katerekoli doku-
mente, ki dodatno dokazujejo okoli{~ine prevoza.

38. ~len
Pododbor za carinske zadeve in vpra{anja porekla
V skladu s ~etrtim odstavkom 28. ~lena tega sporazuma

bo v okviru Skupnega odbora ustanovljen Pododbor za carin-
ske zadeve in vpra{anja porekla z namenom pomagati pri
izvajanju njegovih nalog in zagotoviti nenehno obve{~anje in
posvetovanje med strokovnjaki.

Sestavljen bo iz strokovnjakov dr‘av pogodbenic, ki so
odgovorni za vpra{anja v zvezi s carinskimi zadevami in
poreklom.

39. ~len
Nepreferencialni tretman

Za namene izvajanja pododstavka (b) (ii) 2. ~lena tega
protokola se bo vsak proizvod s poreklom v dr‘avi pogodbe-
nici ob izvozu v drugo dr‘avo pogodbenico obravnaval kot
proizvod brez porekla v ~asu, ko slednja dr‘ava pogodbenica
uporablja carinsko stopnjo, ki velja za tretje dr‘ave, ali kate-
rekoli ustrezne za{~itne ukrepe za te proizvode v skladu s tem
sporazumom.
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DODATEK I K PROTOKOLU B

UVODNE OPOMBE K SEZNAMU V DODATKU II

Opomba 1:

Seznam dolo~a za vse proizvode, ki jih pokriva ta spo-
razum, zahtevane pogoje za te proizvode, da bi se lahko {teli
za zadosti obdelane ali predelane v smislu prvega odstavka 5.
~lena tega protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta dobljeni pro-
izvod. Prvi stolpec seznama je tarifna {tevilka ali {tevilka
poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi
stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja
za to tarifno {tevilko ali poglavje. Za vsak opis v prvih dveh
stolpcih je dolo~eno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je, v
nekaterih primerih, pred vpisom v prvem stolpcu “ex”, pravi-
la v 3. ali 4. stolpcu veljajo samo za ta del tarifne {tevilke
oziroma poglavja, opisanega v 2. stolpcu.

2.2 ^e je v 1. stolpcu zdru‘enih ve~ tarifnih {tevilk ali
pa je navedena {tevilka poglavja in je zato opis proizvoda v
2. stolpcu splo{en, velja zraven navedeno pravilo v 3. ali 4.
stolpcu za vse proizvode, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvr{~ajo v tarifne {tevilke tega poglavja ali v katerekoli
tarifne {tevilke, zdru‘ene v 1. stolpcu.

2.3 ^e seznam vsebuje razli~na pravila, ki veljajo za
razli~ne proizvode v okviru ene tarifne {tevilke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne {tevilke, za katerega
velja zraven navedeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 ^e je za vpis v prvih dveh stolpcih dolo~eno pravilo
tako v 3. kot v 4. stolpcu, ima izvoznik mo‘nost izbire
uporabe bodisi pravila iz 3. ali iz 4. stolpca. ̂ e ni pravila v 4.
stolpcu, se uporabi pravilo v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Dolo~be prvega odstavka 5. ~lena tega protokola v
zvezi s proizvodi s pridobljenim poreklom, ki se uporabljajo
pri izdelavi drugih proizvodov, se uporabljajo ne glede na to,
~e je to poreklo bilo pridobljeno v tovarni, kjer so bili ti
proizvodi uporabljeni, v drugi tovarni v isti dr‘avi ali v drugi
dr‘avi pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne {tevilke 84.07, za katerega pravilo do-
lo~a, da vrednost materialov brez porekla, ki se jih lahko
vgradi, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan
iz drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem iz
tarifne {tevilke ex 72.24.

^e je bilo to kovanje izvedeno v dr‘avi pogodbenici iz
ingotov brez porekla, potem je kovanje ‘e prineslo poreklo
zaradi veljavnosti pravila za tarifne {tevilke ex 72.24 na
seznamu. Zato se pri izra~unu vrednosti motorja {teje, da ima
poreklo, ne glede na to, ali je bilo izdelano v isti tovarni v tej
dr‘avi ali v drugi dr‘avi pogodbenici. Zato se vrednosti ingo-
ta brez porekla ne upo{teva, ko se se{teva vrednosti uporab-
ljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu predstavlja najmanj{i del potreb-
ne opravljene obdelave ali predelave, in ve~ predelave ali
obdelave prav tako dodeli status porekla; nasprotno pa manj
opravljene predelave ali obdelave ne dodeli porekla. ̂ e torej
pravilo pravi, da je mo‘no na dolo~eni stopnji izdelave upo-

rabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na
zgodnej{i stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega mate-
riala na kasnej{i stopnji pa ni.

3.3 Kadar pravilo na seznamu dolo~a, da se proizvod
lahko izdela iz ve~ kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi katerikoli material ali ve~ materialov. Ne zah-
teva pa, da je potrebno uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine za dele poglavij 50 do 55 pravi, da se
lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med
ostalimi materiali uporabijo tudi kemi~ni materiali. To pa ne
pomeni, da je potrebno uporabiti oboje, uporabi se lahko eno
ali drugo, ali pa oboje.

3.4 Kadar pravilo v seznamu dolo~a, da mora biti pro-
izvod izdelan iz dolo~enega materiala, ta pogoj o~itno ne
prepre~uje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave
ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v
zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne {tevilke 19.04,
ki posebej izklju~uje uporabo ‘itaric in njenih derivatov, ne
prepre~uje uporabo mineralnih soli, kemikalij in drugih do-
datkov, ki niso proizvedeni iz ‘itaric.

Vendar to ne velja za proizvode, ki se kljub temu, da ne
morejo biti proizvedeni iz materialov, posebno dolo~enih v
seznamu, lahko izdelajo iz enakih materialov na zgodnej{i
stopnji izdelave.

Na primer:

V primeru, da je obla~ilni izdelek iz dela poglavja 62
narejen iz netkanih materialov in je za to vrsto izdelkov
dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni mo‘no za~eti
pri netkanih blagih ~eprav netkana blaga obi~ajno ne morejo
biti izdelana iz preje. V teh primerih je za~etni material
obi~ajno na stopnji pred prejo to je na stopnji vlaken.

3.5 ^e pravilo v seznamu navaja za najve~jo vrednost
materialov brez porekla, ki se jih lahko uporabi, dvoje ali ve~
odstotnih postavk, potem se teh odstotkov ne sme se{tevati.
Z drugimi besedami, najve~ja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme prese~i najvi{jega od
navedenih odstotnih postavk. Tudi posamezne odstotne po-
stavke, ki se nana{ajo na dolo~ene materiale, ne smejo biti
prese‘ene.

Opomba 4:

4.1 Izraz “naravna vlakna” se v seznamu uporablja za
vlakna, ki niso umetna ali sinteti~na. Omejen je na stopnje
pred predenjem, vklju~no z odpadnimi vlakni in razen ~e ni
druga~e dolo~eno, zajema vlakna, ki so bila mikana, ~esana
ali druga~e obdelana, vendar ne spredena.

4.2 Izraz “naravna vlakna” vklju~uje konjsko `imo iz
tarifne {tevilke 05.03, svilo iz tarifnih {tevilk 50.02 in 50.03,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo `ivalsko dlako iz
tarifnih {tevilk 51.01 do 51.05, bomba`na vlakna iz tarifnih
{tevilk 52.01 do 52.03 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih
{tevilk 53.01 do 53.05.

4.3 Izrazi “tekstilna ka{a”, “kemi~ni materiali” in “ma-
teriali za izdelavo papirja” so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvr{~ajo v poglavja 50 do 63 in ki se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sinteti~nih ali papirnih
vlaken ali prej.
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4.4 Izraz “umetna ali sinteti~na rezana vlakna” se v
seznamu uporablja za sinteti~ne ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih {tevilk 55.01 do 55.07.

Opomba 5:
5.1 V primeru, ko se za proizvode v seznamu sklicuje

na to uvodno dolo~ilo, se za osnovne tekstilne materiale,
uporabljene pri njihovi proizvodnji, ki skupno ne presegajo
10% skupne te‘e vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih mate-
rialov, ne uporabljajo pogoji, dolo~eni v 3. stolpcu seznama
(vendar glej tudi tretji in ~etrti odstavek opombe 5 spodaj).

5.2 Seveda pa se to odstopanje lahko uporabi le za
me{ane proizvode, ki so narejeni iz dveh ali ve~ osnovnih
tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so naslednji:

– svila,
– volna,

– groba ‘ivalska dlaka,
– fina ‘ivalska dlaka,

– konjska ‘ima,

– bomba‘,
– materiali za izdelavo papirja in papir,

– lan,

– konoplja,
– juta in druga tekstilna vlakna iz li~ja,

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska

tekstilna vlakna,

– sinteti~ni filamenti,
– umetni filamenti,

– sinteti~na rezana vlakna

– umetna rezana vlakna.
Na primer:

Preja iz tarifne {tevilke 52.05, izdelana iz bomba‘nih
vlaken iz tarifne {tevilke 52.03 in sinteti~nih rezanih vlaken
iz tarifne {tevilke 55.06, je me{ana preja. Zato se lahko v
obsegu do 10% te‘e preje uporabijo sinteti~na rezana vlakna
(za katere se zahteva proizvodnja iz kemi~nih materialov ali
tekstilne ka{e), ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne {tevilke 51.12, izdelana iz
volnene preje iz tarifne {tevilke 51.07 in preje iz sinteti~nih
rezanih vlaken iz tarifne {tevilke 55.09, je me{ana tkanina.
Zato se smejo sinteti~ne preje brez porekla (za katere se
zahteva proizvodnja iz kemi~nih materialov ali ali tekstilne
ka{e) ali volnene preje brez porekla (za katero se zahteva
proizvodnja iz naravnih vlaken, nemikamih, ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za predenje) ali kombinacija obeh
prej uporabiti le do 10% te‘e tkanine.

Na primer:

Tafting tekstilna tkanina iz tarifne {tevilke 58.02, izde-
lana iz bomba‘ne preje iz tarifne {tevilke 52.05 in iz bomba‘-
ne tkanine iz tarifne {tevilke 52.10, je me{an proizvod le v
primeru, ~e je bomba‘na tkanina sama me{ana tkanina, izde-
lana iz prej, uvr{~enih v razli~ne tarifne {tevilke, ali ~e so
uporabljene bomba‘ne preje ravno tako me{ane.

Na primer:

^e je ta tafting tekstilna tkanina bila izdelana iz bom-
ba‘ne preje iz tarifne {tevilke 52.05 in iz sinteti~ne tkanine iz
tarifne {tevilke 54.07, sta bila o~itno uporabljena dva razli~-
na osnovna tekstilna materiala in je tako ta taftirana tekstilna
tkanina me{an proizvod.

Na primer:
Taftirana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz

bomba‘ne preje, na podlagi iz jute, je me{an proizvod, ker so
uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak ma-
terial brez porekla, ki se uporabi na kasnej{i stopnji izdelave,
kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da skupna
te‘a tako uporabljenih materialov ne presega 10% te‘e tekstil-
nih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili podlago iz
jute, umetno prejo in/ali bomba‘na vlakna na tej stopnji izdela-
ve, pod pogojem, da se upo{teva pogoj glede te‘e.

5.3 V primeru proizvodov, ki vsebujejo “prejo iz poliu-
retana laminirano z fleksibilnimi segmenti polietra, poveza-
no ali ne”, je ta toleranca pri preji 20%.

5.4 V primeru proizvodov, v katerih je trak z jedrom iz
aluminijaste folije ali z jedrom iz plasti~nega sloja, prevle~e-
nega ali ne z aluminijastim prahom, {irine, ki ne presega
5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plasti~ni-
ma slojema, je ta toleranca pri traku 30%.

Opomba 6:
6.1 Tisti tekstilni proizvodi, ki so v seznamu ozna~eni z

opombo, ki se nana{a na to uvodno opombo, in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu
za izdelan proizvod, dolo~enem v seznamu v 3. stolpcu, se
lahko uporabijo pod pogojem, da se uvr{~ajo v tarifno {tevil-
ko, ki ni enaka tarifni {tevilki proizvoda, ter da njihova
vrednost ne presega 8% cene proizvoda franko tovarna.

6.2 Materiali, ki niso uvr{~eni v poglavja 50 do 63, se
lahko uporabljajo prosto, ne glede na to, ~e vsebujejo tekstil.

Na primer:
^e pravilo iz seznama pravi, da mora biti za dolo~en

tekstilni izdelek, kot na primer hla~e, uporabljena preja, to ne
prepre~uje uporabe kovinskih detajlov, kot so gumbi, ker
gumbi niso uvr{~eni v poglavja 50 do 63. Iz istega razloga ne
prepre~uje tudi uporabe zadrg, ~eprav zadrge normalno vse-
bujejo tekstil.

6.3 Kjer se uporablja pravilo odstotkov, je potrebno pri
izra~unu vrednosti vgrajenih materialov brez porekla upo{te-
vati vrednost materialov, ki niso uvr{~eni v poglavje 50
do 63.
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(1) (2) (3) ALI (4)DODATEK II k PROTOKOLU B

SEZNAM OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE POTREBNO IZVESTI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA BI
LAHKO IZDELANI PROIZVODI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga Obdelava ali
predelava, opravljena na
materialih brez porekla,
ki jim da status blaga s
poreklom

(1) (2) (3) ALI (4)

ex 02.08 Drugo meso in drugi u‘itni Proizvodnja, pri kateri
mesni klavni~ni proizvodi, se vsi uporabljeni materia-
sve‘e, ohlajeno ali zmrz- li uvr{~ajo v drugo tar.
njeno, od kita {t., kot je tar. {t.

proizvoda

pgl. 3 Ribe, raki, mehku‘ci in Proizvodnja, pri kateri morajo
drugi vodni nevreten~arji biti vsi uporabljeni materiali

iz 3. poglavja v celoti pridob-
ljeni

ex 04.03 Pinjenec, kislo mleko, Proizvodnja, pri kateri:
kisla smetana, jogurt, kefir – morajo biti vsi up. materiali
in drugo fermentirano ali iz 4. poglavja v celoti pri-
skisano mleko in smetana, dobljeni
aromatizirano ali z dodanim – mora biti vsak uporabljen
sadjem, lupinastim sadjem sadni sok (razen ananasovega,
ali kakavom citroninega ali soka grenivke)

iz tar. {t. 20.09 ‘e s poreklom
in
– vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30% cene proizvoda
franko tovarna

ex 07.10 in sladka koruza Proizvodnja, pri kateri se
ex 07.11 (zea mays saccharata) vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
kot je tar. {t. proizvoda

ex 13.02 Rastlinski sokovi in eks-
trakti; pektinske snovi, pek-
tinati in pektati; agar-agar
in druge sluzi in sredstva za
zgo{~evanje, dobljeni iz rast-
linskih proizvodov, modifici-
rani ali nemodificirani:
– Sluzi in sredstva za zgo{~e- Proizvodnja iz nemodifi-
vanje, modificirane, prido- ciranih sluzi in sredstev
bljene iz rastlinskih proiz- za zgo{~evanje
vodov

ex 14.04 Obveze iz bomba‘a Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabjeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
kot je tar. {t. proizvoda

15.04 Masti in olja rib ali morskih
sesalcev ter njihove frakcije,
pre~i{~eni ali nepre~i{~eni,
toda kemi~no nemodificirani:
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– trdne frakcije ribjih olj in Proizvodnja iz materia-
masti ter olj morskih lov iz katerekoli
sesalcev tar. {t., v{tev{i materiale iz

tar. {t. 15.04

– drugo Proizvodnja, pri kateri mora
biti ves uporabljen
material iz 2. ali 3. poglavja
v celoti pridobljen

ex 15.16 Masti in olja ‘ivalskega Proizvodnja, pri kateri morajo
in rastlinskega izvora in biti vsi materiali iz 2. in 3.
njihove frakcije, deloma ali poglavja v celoti
v celoti hidrogenirani, inte- pridobljeni
resterificirani, reesterifi-
cirani ali eleidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani,
toda nadalje nepredelani,
popolnoma pridobljeni iz rib
in drugih morskih sesalcev

ex 15.16 Hidrogenizirano ricinusovo Proizvodnja, pri kateri se
olje, t. i.”opalni vosek” vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
kot je tar. {t. proizvoda

ex 15.18 Linoksin Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
kot je tar. {t. proizvoda

ex 15.19 Ma{~obne kisline tolovega Proizvodnja, pri kateri se
olja vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
kot je tar. {t. proizvoda

ex 16.03 Ekstrakti in sokovi iz Proizvodnja, pri kateri morajo
kitovega mesa, rib ali rakov, biti vsi materiali iz 2. in 3.
mehku‘cev ali drugih vodnih poglavja v celoti pridobljeni
nevreten~arjev

16.04 Pripravljene ali konzervirane Proizvodnja, pri kateri
ribe, kaviar in kaviarjevi vrednost uporabljenih materia-
nadomestki, pripravljeni iz lov ne presega 50% cene pro-
ribjih jaj~ec izvoda franko tovarna

16.05 Raki, mehku‘ci in drugi Proizvodnja, pri kateri
vodni nevreten~arji, priprav- vrednost uporabljenih materia-
ljeni ali konzervirani lov ne presega 50% cene pro-

izvoda franko tovarna

ex 17.02 Kemi~no ~ista fruktoza Proizvodnja iz materialov
in maltoza iz kateregakoli poglavja

vklju~no z drugimi materiali
iz poglavja {t. 17.02

17.04 Sladkorni proizvodi (v{tev{i Proizvodnja, pri kateri se
belo ~okolado) brez kakava vsi uporabljeni materiali uvr{~ajo

v drugo tar. {t., kot je tar. {t.
proizvoda pod pogojem, da
vrednost kateregakoli uporab-
ljenega materiala iz 17. pog-
lavja ne presega 30% cene proiz-
voda franko tovarna
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18.06 ^okolada in druga ‘ivila, Proizvodnja, pri kateri se
ki vsebujejo kakav vsi uporabljeni materiali uvr{~ajo

v drugo tar. {t., kot je tar. {t.
proizvoda pod pogojem, da
vrednost kateregakoli uporab-
ljenega materiala iz 17. pog-
lavja ne presega 30% cene proiz-
voda franko tovarna

19.01 Sladni ekstrakt; ‘ivila iz
moke, zdroba, {kroba in sladnega
ekstrakta brez dodatka kakava ali
z dodatkom kakava v prahu v koli-
~ini pod 50% po masi, ki niso
omenjena in ne zajeta na drugem
mestu; ‘ivila iz materiala iz tar.
{t. 04.01 do 04.04 brez dodatka
kakavovega prahu v koli~ini pod 10%
po masi, ki niso omenjena in ne
zajeta na drugem mestu:

– Ekstrakti slada Proizvodnja iz ‘it iz poglavja
10

– Drugo Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali uvr{~ajo
v drugo tar. {t., kot je tar. {t.
proizvoda pod pogojem, da
vrednost kateregakoli uporab-
ljenega materiala iz 17. pog-
lavja ne presega 30% cene proiz-
voda franko tovarna

19.02 Testenine, kuhane ali nekuhane Proizvodnja, pri kateri
ali polnjene (z mesom ali drugimi morajo biti vsa uporabljena
snovmi) ali druga~e pripravljene, ‘ita in derivati (razen trde
kot so {pageti, makaroni, rezanci, p{enice in njenih
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; derivatov) v celoti
kuskus, pripravljen ali nepriprav- pridobljena
ljen:

19.03 Tapioka in njeni nadomestki, Proizvodnja iz materialov iz
pripravljeni iz {kroba kot kosmi~i, kateregakoli poglavja,
zrnca, perle in v podobnih oblikah razen iz krompirjevega

{kroba tar. {t. 11.08

19.04 @ivila, dobljena u nabrekanjem
ali pra‘enjem ‘it ali ‘itnih
izdelkov (npr. koruzni kosmi~i);
‘ita poprej kuhana ali druga~e
pripravljena

– ki ne vsebujejo kakava

– ‘ita, razen koruze, Proizvodnja iz materialov iz
v zrnu, poprej kuhana ali – kateregakoli poglavja.
druga~e pripravljena Vendar se ne sme uporabljati

zrn in pe{k iz sladke koruze,
pripravljene ali konzer-
virane, iz tar. {t. 20.01, 20.04
in 20.05 in nekuhane, prevrete
ali oparjene sladke koruze,
zmrznjene iz tar. {t. 07.10
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– Drugo Proizvodnja, pri kateri morajo:

– vsa ‘ita in njihovi derivati
(razen koruza vrste “Zea
Indurata” in trde pe{nice in
njenih derivatov) biti v
celoti pridobljeni

– vrednost kateregakoli uporabljenega
materiala iz 17.poglavja ne
sme presegati 30% cene proiz-
voda franko tovarna

– ki vsebujejo kakav Proizvodnja iz materialov, ki niso
uvr{~eni znotraj tar. {t. 18.06, pod
pogojem, da vrednost kateregakoli
uporabljenega materiala iz 17. pogl.
ne presega 30% cene proizvoda franko
tovarna

19.05 Kruh, peciva, sladice, Proizvodnja iz materialov iz katerega-
biskviti in drugi pekovski koli poglavja, razen tistih iz 11.
izdelki z dodatkom kakava ali poglavja
brez njega; hostije, kapsule za
farmacevtske proizvode, oblati,
ri‘ev papir in podobni izdelki:

ex 20.01 Sladka koruza (Zea mays var. sacc- Proizvodnja, pri kateri se
harata) pripravljena ali konzer- vsi uporabljeni materiali
virana v kisu ali ocetni kislini uvr{~ajo v drugo tar. {t.,

kot je tar. {t. proizvoda

ex 20.04 in Krompir v obliki moke, Proizvodnja, pri kateri se
20.05 zdrobov ali kosmi~ev, priprav- vsi uporabljeni materiali

ljen ali konzerviran druga~e, uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
kot v kisu ali ocetni kislini; kot je tar. {t. proizvoda
sladka koruza (Zea mys var. sacc-
harata) pripravljena ali konzer-
virana druga~e kot v kisu in ocetni
kislini

ex 20.08 Kikirikijevo maslo, palmmova Proizvodnja, pri kateri se
jedrca, me{anice na osnovi ‘it; vsi uporabljeni materiali
koruza, druga kot sladka koruza uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
(Zea mays var. saccharata) kot je tar. {t. proizvoda

21.01 Ekstrakti, esence in koncentrati Proizvodnja, pri kateri se
kave, ~aja, mate ~aja; pra‘ena vsi uporabljeni materiali
cikorija in drugi pra‘eni kavni uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
nadomestki in njihovi ekstrakti, kot je tar. {t. proizvoda
esence in koncentrati

21.02 Kvas (aktiven ali neaktiven); Proizvodnja, pri kateri se
drugi enoceli~ni mikroorganizmi, vsi uporabljeni materiali
mrtvi (razen cepiv iz tar. {t. uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
30.02); pripravljeni pecilni kot je tar. {t. proizvoda
pra{ki

ex 21.03 Omake in pripravki za omake; Proizvodnja, pri kateri se
me{ane za~imbe in me{ana za~imbna vsi uporabljeni materiali
sredstva uvr{~ajo v drugo tar. {t.,

kot je tar. {t. proizvoda.Vendar
se lahko uporabljajo gor~i~na
moka ali grobo mleta moka ali
pripravljena gor~ica
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ex 21.04 Juhe in ragu juhe in pri- Proizvodnja iz materialov iz
pravki za te juhe kateregakoli poglavja, razen iz

pripravljene ali konzervirane
zelenjave iz tar. {t. od 20.02
do 20.05

21.05 Sladoled in druge ledene Proizvodnja, pri kateri se vsi
sladice s kakavom ali brez uporabljeni materiali uvr{~ajo v
kakava drugo tar. {t. kot je tar. {t.

proizvoda

21.06 @ivila, ki niso omenjena in Proizvodnja, pri kateri se vsi
ne zajeta na drugem mestu uporabljeni materiali uvr{~ajo v

drugo tar. {t. kot je tar. {t.
proizvoda

22.02 Vode, v{tev{i mineralne vode
in sodavice, s sladkorjem ali
drugimi sladili ali sredstvi za
aromatiziranje ter druge brez-
alkoholne pija~e, razen sadnih
in zelenjavnih sokov, ki se
uvr{~ajo v tar. {t. 20.09, ki
vsebujejo sladkor, mleko ali
mle~ne ma{~obe

– Vode, v{tev{i mineralne – Proizvodnja, pri kateri:
vode in sodavice in druge se vsi uporabljeni materiali
brezalkoholne pija~e, razen uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
sadnih in zelenjavnih je tar. {t. proizvoda pod
sokov, ki se uvr{~ajo v pogojem, da vrednost
tar. {t. 20.09, ki vsebujejo kateregakoli uporab-
sladkor, mleko ali mle~ne ljenega materiala iz 17.
ma{~obe poglavja

ne presega 30% cene proizvoda
franko tovarna

– vsak uporabljen sadni sok
(razen ananasa, citrone in
grenivke) mora imeti poreklo

– Drugo Proizvodnja, pri kateri se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo
v drugo tar. {t., kot je tar. {t.
proizvoda

22.03 Proizvodi iz slada Proizvodnja, pri kateri se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo
v drugo tar. {t., kot je tar. {t.
proizvoda

ex 22.04 Oja~an grozdni mo{t Proizvodnja, pri kateri se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo
v drugo tar. {t., kot je tar. {t.
proizvoda

22.05 Vermut in druga vina iz Proizvodnja, pri kateri je
sve‘ega grozdja; vse grozdje ali vsi
aromatizirana z rastli- uporabljeni materiali v celoti
nami ali sredstvi za pridobljeni
aromatiziranje
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22.08 Nedenaturiran etilalkohol,
koncentracije pod 80% vol;
‘ganja, likerji in druge alko-
holne pija~e; sestavljeni alko-
holni izdelki za proizvodnjo
pija~

– Likerji in druge alkoholne Proizvodnja, pri kateri:
pija~e, ki vsebujejo dodano- se vsi uporabljeni materiali
saharozo, invertni sladkor, uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot
jajca ali jaj~ne rumenjake je tar. {t. proizvoda. Arak

se lahko uporabi do vi{ine 5%
vol.
– vse grozdje ali katerikoli
material, pridobljen iz
grozdja mora biti v celoti
pridobljen

– Drugo Proizvodnja iz materialov, ki
niso uvr{~eni v tar. {t. 22.07 ali
22.08

ex 23.01 Kitov zdrob, neustrezen za Proizvodnja, pri kateri se vsi
hrano ljudi, moka, zdrobi in uporabljeni materiali uvr{~ajo
peleti rib ali rakov v drugo tar. {t. kot je tar. {t.
mehku‘cev in drugih vodnih proizvoda.
nevreten~arjev, neustreznih
za hrano ljudi

ex 23.09 Topljiva hrana za ribe Proizvodnja, pri kateri morajo
biti vsi materiali iz 3. poglavja
v celoti pridobljeni

ex pgl. 25 Sol; ‘veplo; zemljine Proizvodnja, pri kateri
in kamen; sadra, apno se vsi uporabljeni
in cement; razen za materiali uvr{~ajo v
tar. {t. ex 25.04, drugo tar. {t. kot je
ex 25.15, ex 25.16, tar. {t. proizvoda
ex 25.18, ex 25.19,
ex 25.20, ex 25.24,
ex 25.25 in ex 25.30
za katere so pravila
podana spodaj

ex 25.04 Naravni kristalni Bogatenje vsebine
grafit, z obogateno ogljika, pre~i{~e-
vsebino ogljika, vanje in mletje
pre~i{~en in mlet surovega kristalnega

grafita

ex 25.15 Marmor, raz‘agan ali Raz‘agan ali kako
kako druga~e razrezan druga~e razrezan marmor
v pravokotne bloke ali (tudi ~e je ‘e raz-
plo{~e (vklju~no ‘agan) debeline nad
kvadratne) debeline 25 cm
do 25 cm

ex 25.16 Granit, porfir, bazalt, Raz‘agan ali kako
pe{~enec in drug kamen druga~e razrezan kamen
za spomenike in gradbe- (tudi ~e je ‘e raz-
ni{tvo; raz‘agan ali kako ‘agan) debeline nad
druga~e razrezan v pravo- 25 cm
kotne bloke in plo{~e
(v{tev{i kvadratne)
debeline do 25 cm
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ex 25.18 @gan dolomit @ganje
ne‘ganega dolomita

ex 25.19 Zdrobljen naravni Proizvodnja, pri kateri
magnezijev karbonat se vsi uporabljeni
(magnezit), v materiali uvr{~ajo v
kontejnerjih in drugo tar. {t., kot je
magnezijev odsid, tar. {t. proizovda.
~isti ali ne~isti, Lahko se uporablja
razen topljenega naravni magnezijev
magnezijevega oksida karbonat (magnezit)
ali mrtvo ‘ganega
(sintranega) magnezi-
jevega oksida

ex 25.20 Sadra, specialno Proizvodnja pri kateri
pripravljena za vrednosti vseh uporabljenih
zobozdravstvo materialov ne presega

50% cene proizvoda

ex 25.24 Naravna azbestna Proizvodnja iz
vlakna azbestnega koncentrata

ex 25.25 Sljuda v prahu Mletje sljude ali
odpadkov sljude

ex 25.30 Zemeljske barve, @ganje ali mletje
‘gane ali v prahu zemeljskih barv

pgl. 26 Rude, ‘lindra in pepel Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

ex pgl. 27 Mineralna goriva, mineralna Proizvodnja, pri kateri
olja in proizvodi njihove se vsi uporabljeni
destilacije; bituminozne snovi; materiali uvr{~ajo v
mineralni vosku; razen za drugo tar. {t. kot je
proizvode iz tar. {t. ex tar. {t. proizvoda.
27.07, 27.10 in ex 27.12,
za katere so pravila podana
v nadaljevanju

ex 27.07 Olja, pri katerih te‘a Proizvodnja iz
aromatskih sestavin presega materialov iz katerekoli
te‘o nearomatskih podobna tarifne {tevilke
mineralnim oljem, dobljenim
destilacijo katrana iz ~rnega
premoga pri visoki tempre-
raturi, pri katerih se 65%
ali ve~ prostornine destilira
pri temperaturi do 250 C
(v{tev{i me{anice naftnih
olj in benzena), za uporabo
kot pogonska goriva ali kurilna
olja
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27.10 Olja, dobljena iz nafte Proizvodnja iz
in olja, dobljena iz bitu- materilaov iz katerekoli
minoznih mineralov, razen tarifne {tevilke
surovih; proizvodi, ki niso
omenjeni niti zajeti na
drugem mestu, ki vsebujejo
po te‘i 70% in ve~ olj iz
nafte ali olj, dobljenih
iz bituminoznih mineralov,
~e so ta olja osnovne ses-
tavine teh proizvodov

ex 27.12 Pre~i{~en gel iz olj, Proizvodnja iz ne~istega
dobljenih iz nafte gela iz olj, pridobljenih

iz nafte

ex 27.12 Parafinski vosek Proizvodnja iz stiskanega
parafina ali parafina,
iz katerega je izlo~eno olje

ex 27.12 Mikrokristalni vosek iz Priozvodnja iz surovega
nafte, stiskani parafin, ozokerita
pre~i{~en ozokerit, vosek
iz rjavega premoga in
lignita, vosek iz {ote,
drugi mineralni voski in
podobni proizvodi, dobljeni
s sintezo ali drugimi pos-
topki, pobarvani ali nepo-
barvani

ex pgl. 28 Anorganski kemi~ni Proizvodnja, pri kateri
proizvodi; organske se vsi uporabljeni materiali
in anorganske spojine uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
plemenitih kovin, kovin kot je tar. {t. proizvoda.
redkih zemelj, radio- Lahko se uporabljajo
aktivnih elementov materiali, ki so
in izotopov, razen uvr{~eni v isto
proizvodov iz tar. {t. tar. {t. pod pogojem,
28.11 in ex 28.33, za da njihova vrednost
katere so pravila ne presega 20% cene
podana v nadaljevanju proizvoda franko

tovarna

ex 28.05 “Mischmetal” Proizvodnja z
elektrolitsko ali
termo obdelavo in
pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

ex 28.11 @veplov trioksid Proizvodnja iz
‘veplovega dioksida

ex 28.33 Aluminijev sulfat Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
50% cene proizvoda
franko tovarne

ex 28.40 Natrijev perborat Proizvodnja iz
dinatrijevega tetraborata
pentahidrata
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ex pgl. 29 Organski kemi~ni Proizvodnja, pri kateri
proizvodi, razen tar. {t. se vsi uporabljeni
ex.29.05, 29.15, materiali uvr{~ajo v drugo
29.32, 29.33 in 29.34, tar. {t., kot je tar. {t.
za katere so pravila proizvoda.
podana v nadaljevanju Lahko se uporabljajo

materiali, ki so uvr{~eni
v isto tar. {t. pod pogojem,
da njihova vrednost
ne presega 20% cene proizvoda
franko tovarna

ex 29.05 Alkoholati kovin iz Proizvodnja iz
alkoholov te materialov iz katerekoli
tar. {t. in etanola tar. {t. v{tev{i druge
ali glicerina materiale iz tar. {t.

29.05.
Alkoholi iz te tar. {t.
se lahko uporabljajo
pod pogojem, da
njihova vrednost ne
presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna

29.15 Nasi~ene acikli~ne Proizvodnja iz
monokarboksilne kisline materialov iz katerekoli
in njihovi anhidridi, tar. {t. Vrednost vseh
halogenidi, peroksidi in uporabljenih materialov
perkisline; njihovi iz tar. {t. 29.15 in 29.16
halogenski, ne sme presegati 20%
sulfo-, nitro- in cene proizvoda
nitrozo- derivati franko tovarna

29.32 Heterocikli~ne spojine
samo s heteroatomom ali
heteroatomi kisika:

– notranji etri in Proizvodnja iz
njihovi halogenski materialov iz katerekoli
sulfo-, nitro- ali tar. {t. Vrednost vseh
nitrozo- derivati uporabljenih materialov

iz tar. {t. 29.09 ne sme
presegati 20% cene
proizvoda franko
tovarna

– cikli~ni acetali in Proizvodnja iz
notranji hemiacetali materialov katerekoli
in njihovi halogenski, tar. {t.
sulfo-, nitro- ali
nitrozo- derivati

– drugi Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo
v drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.
Materiali iz te tar. {t.
se lahko uporabljajo
~e njihova vrednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna
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29.33 Heterocikli~ne spojine Proizvodnja iz
samo s heteroatomom materialov katerekoli
ali heteroatomi du{ika; tar. {t. . Vrednost vseh
nukleinske kisline uporabljenih materialov
in njihove soli iz tar. {t. 29.32 in 29.33

ne sme presegati
20% cene proizvoda
franko tovarna

29.34 Druge heterocikli~ne Proizvodnja iz
spojine materialov iz katerekoli

tar. {t. . Vrednost vseh
uporabljenih materialov iz
tar. {t. 29.32, 29.33 in
29.34 ne sme presegati
20% cene proizvoda
franko tovarna

ex pgl. 30 Farmacevtski Proizvodnja, pri kateri
proizvodi, razen se vsi uporabljeni materiali
tar. {t. 30.02, uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
30.03 and 30.04, za kot je tar. {t. proizvoda.
katere so pravila Lahko se uporabljajo
podana v nadaljevanju materiali, ki so uvr{~eni

v isto tar. {t., pod
pogojem, da njihova
vrednost ne presega
20% cene proizvoda
franko tovarna

30.02 ^love{ka kri; ‘ivalska
kri, pripravljena za
uporabo v terapevtske,
profilakti~ne ali dia-
gnosti~ne namene;
serumi in druge
frakcije krvi;
cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov
(razen kvasov)
in podobni proizvodi:

– Proizvodi, ki so Proizvodnja iz
sestavljeni iz dveh materialov iz katerekoli
sestavin ali ve~, ki so tar. {t., v{tev{i
pome{ani za terapevtske druge materiale iz
ali profilakti~ne namene tar. {t. 30.02.
ali nepome{ani proizvodi Materiali iz tega opisa
za te namene, se lahko uporabljajo
pripravljeni v odmerjene pod pogojem, da njihova
doze ali v oblike ali vrednost ne presega
pakiranja za prodajo 20% cene proizvoda
na drobno franko tovarna
– Drugo:
– – ^love{ka kri Proizvodnja iz

materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i tudi
druge materiale iz
tar. {t. 30.02.
Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem,
da njihova vrednost ne
presega 20% cene proizvoda
franko tovarna
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– – @ivalska kri Proizvodnja iz
pripravljena za materialov iz katerekoli
terapevtske ali tar. {t., v{tev{i
profilakti~ne namene druge materiale iz

tar. {t. 30.02.
Materiali iz tega opisa se
lahko se uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost
ne presega 20% cene proizvoda
franko tovarna

– – Frakcije krvi, Proizvodnja iz
razen serumov, materialov iz katerekoli
hemoglobina ali serumskih tar. {t., v{tev{i
globulinov druge materiale, ki so uvr{~eni

v tar. {t. 30.02.
Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem,
da njihova vrednost ne
presega 20% cene proizvoda
franko tovarna

– – Hemoglobin, krivni Proizvodnja iz
globulin in serumski materialov iz katerekoli
globulin tar. {t., v{tev{i

druge materiali iz
tar. {t. 30.02.
Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem,
da njihova vrednost ne
presega 20% vrednosti proizvoda
franko tovarna

– – Drugo Proizvodnja iz
materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i
druge materiale iz
tar. {t. 30.02.
Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem,
da njihova vrednost ne
presega 20% cene proizvoda
franko tovarna

30.03 Zdravila (razen Proizvodnja, pri kateri:
in proizvodov iz tar. {t. – so vsi uporabljeni
30.04 30.02, 30.05 in materiali uvr{~eni v

30.06) drugo tar. {t., kot je
tar. {t. proizvoda.
Lahko se uporabljajo
materiali iz tar. {t.
30.03 ali 30.04
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega
20% cene proizvoda
franko tovarna
– vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
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ex pgl. 31 Gnojila, razen iz Proizvodnja, pri kateri
tar. {t. ex 31.05 se vsi uporabljeni materi-
za katero so pravila ali uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
podana v nadaljevanju kot je tar. {t. proizvoda.

Lahko se uporabljajo
materiali, ki so uvr{~eni
v isto tar. {t. pod
pogojem, da njihova
vrednost ne presega
20% cene proizvoda
franko tovarna

ex 31.05 Mineralna in kemi~na Proizvodnja pri kateri:
gnojila, ki vsebujejo – se vsi uporabljeni
dva ali tri gnojilne materiali uvr{~ajo
elemente-du{ik, fosfor v drugo tar. {t. kot je
ali kalij; druga tar. {t. proizvoda.
gnojila; Materiali, ki se uvr{~ajo
proizvodi iz tega v isto tar. {t. se lahko
poglavja v obliki uporabljajo pod pogojem
tablet ali pakiranjih da njihova vrednost ne
do 10 kg bruto presega 20% cene
te‘e razen: proizvoda franko tovarna
– natrijev nitrat – vrednost vseh
– kalcijev cianamid uporabljenih materialov
– kalijev sulfat ne presega 50% cene
– magnezijev sulfat proizvoda franko

tovarna

ex pgl. 32 Ekstrati za strojenje Proizvodnja , pri kateri
ali barvanje; tanini se vsi uporabljeni
in njihovi derivati; materiali uvr{~ajo v drugo
barve za tekstil, tar. {t. kot je tar. {t.
pigmenti in druga proizvoda.
barvila; pripravljena Materiali iz iste tar. {t.
premazna sredstva in se lahko uporabljajo
laki; kiti in druge pod pogojem,
tesnilne mase;tiskarske da njihova vrednost ne
barve in ~rnila; razen presega 20% cene
proizvodov iz tar. {t. proizvoda franko
ex 32.01 in 32.05 za tovarna
katere so pravila
podana v nadaljevanju

ex 32.01 Tanini in njihove Proizvodnja iz
soli, etri, estri ekstraktov tanina
in drugi derivati rastlinskega porekla

32.05 Organski pigmenti Proizvodnja iz
(naravni in sinteti~ni), materialov iz katerekoli
ki se razvijajo na tar. {t., razen materialov
podlagi - internem iz tar. {t. 32.02 in 32.04.
anorganskem nosilcu Materiali, uvr{~eni v tar. {t.
(barvni laki); 32.05 se lahko uporabljajo
preparati, predvideni pod pogojem da njihova vred.
v 3. opombi v tem ne presega 20% cene
poglavju, na osnovi proizvoda franko tovarna
barvnih lakov1

1 Opomba 3 k poglavju 32. dolo~a, da gre za preparate na osnovi barvil, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se
uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil pod pogojem, da niso uvr{~ene v drugo tarifno {tevilo poglavja 32.
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ex pgl. 33 Eteri~na olja in Proizvodnja pri kateri
rezinoidi; parfumerijski so vsi uporabljeni
kozmeti~ni ali toaletni materiali uvr{~ajo
izdelki, razen iz v drugo tar. {t., kot je
tar. {t. 33.01, tar. {t. proizvoda.
za katero je pravilo Materiali, uvr{~eni
podano v nadaljevanju v isto tar. {t. se lahko

uporabljajo pod pogojem,
da njihova vrednost ne
presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna

33.01 Eteri~na olja Proizvodnja iz
(z ali brez terpena), materialov iz katerekoli
v{tev{i t.i. “concretes” tar. {t., v{tev{i
olja in ~ista olja; materiale iz razli~nih
rezinoidi, “skupin”2

koncentrati eteri~nih te tar. {t.
olj v masteh, Materiali, uvr{~eni v
nehlapnih oljih, voskih isto skupino, se
ali podobno, dobljeni lahko uporabljajo pod
z ekstakcijo eteri~nih pogojem, da njihova vrednost
olj z mastjo ali ne presega 20% cene
maceracijo; stranski proizvoda franko tovarna
terapevtski proizvodi,
dobljeni z deterpenacijo
eteri~nih olj;vodni
destilati in vodne
razstopine eteri~nih olj

ex pgl. 34 Mila, organska povr- Proizvodnja, pri kateri
{insko aktivna sredstva se vsi uporabljeni
pralni preparati, materiali uvr{~ajo v
mazalni preparati, drugo tar. {t., kot je
umetni voski, tar. {t. proizvoda.
pripravljeni voski, Materiali uvr{~eni v
proizvodi za ~i{~enje, isto tar. {t., se
sve~e in podobni lahko uporabljajo
proizvodi za modeliranje pod pogojem, da njihova
in zobozdravstveni voski vrednost ne presega
ter zobozdravstveni pre- 20% cene proizvoda
parati na osnovi sadre, franko tovarna
razen tar. {t. 34.04, za
katero je pravilo podano
v nadaljevanju

34.04 Umetni voski in
pripravljeni voski:

– na osnovi Proizvodnja iz
parafina, voskov materialov, ki niso
iz nafte, voskov, doblje- uvr{~eni v tar. {t.
nih iz bituminoznih 34.04 ali v
mineralov, stisnjenega Poglavje 29
parafina ali paraina z
z odstranjenim oljem

2 Izraz “skupina” pomeni katerikoli del besedila te tarifne {tevilke med dvema podpi~jema.
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– Drugo Proizvodnja iz
materialov katerekoli
tar. {t., razen:

– hidrogeniziranih olj,
ki imajo lastnost
voska iz tar. {t.
15.16

– ma{~obnih kislin,
ki niso kemi~no definirane
in mastnih industrijskih
alkoholov, ki imajo
lastnost voskov iz
tar. {t. 15.19

– materiali iz
tar. {t. 34.04

Ti materiali se lahko
uporabljajo pod pogojem,
da njihova vrednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna

ex pgl.35 Beljakovinske Proizvodnja, pri kateri
snovi; modificirani se vsi uporabljeni
{krobi; lepila; encimi; materiali uvr{~ajo v
razen proizvodov iz drugo tar. {t., kot je
tar. {t. 35.05 tar. {t. proizvoda.
in ex 35.07, za Materiali uvr{~eni v
katere so pravila isto tar. {t., se lahko
podana v nadaljevanju uporabljajo pod pogojem,

da njihova vrednost ne
presega 20% cene proizvoda
franko tovarna

35.05 Dekstrini in drugi
modificirani {krobi (npr.
pre‘elatinizirani in
esterificirani
{krobi);
lepila na osnovi
{krobov ali na osnovi
dekstrina ali drugih
modificiranih {krobov:

– {krobni etri in Proizvodnja iz
estri materialov iz katerekoli

tar. {t., v{tev{i druge
materiale iz tar. {t. 35.05.

– Drugo Proizvodnja iz
materialov iz katerekoli
tar. {t., razen tistih
iz tar. {t. 11.08

ex 35.07 Pripravljeni encimi, Proizvodnja, pri kateri
ki niso omenjeni in vrednosti vseh uporabljenih
ne zajeti na drugem materialov ne
mestu presega 50% cene

proizvoda franko tovarna
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pgl. 36 Razstreliva; Proizvodnja, pri kateri
pirotehni~ni proizvodi; se vsi uporabljeni
v‘igalice; piroforne materiali uvr{~ajo v
zlitine; vnetljive drugo tar. {t., kot je
snovi tar. {t. proizvoda.

Materiali uvr{~eni v
isto tar. {t. se lahko
uporabljajo pod pogojem,
da njihova vrednost ne
presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna

ex pgl. 37 Proizvodi za foto- Proizvodnja, pri kateri
grafske in kinematografske se vso uporabljeni
namene razen tar. {t. materiali uvr{~ajo v
37.01, 37.02 in drugo tar. {t, kot je
37.04, za katere so tar. {t. proizvoda.
pravila podana Materiali uvr{~eni v
v nadaljevanju isto tar. {t kot proizvod,

se lahko uporabljajo
pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega
20% cene proizvoda
franko tovarna

37.01 Fotografske plo{~e
in plani filmi,
ob~utljivi za svetlobo,
neosvetljeni, iz kakr{nega-
koli materiala, razen iz
papirja, kartona ali tekstila;
fotografski plani filmi za
hitro razvijanje in kopiranje,
ob~utljivi za svetlobo,
neosvetljeni, v kasetah ali
brez njih

– plani filmi za trenut- Proizvodnja, pri kateri
no (hitro) fotografijo se vsi uporabljeni
v zvitkih materiali uvr{~ajo v

drugo tar. {t., razen
tar. {t. 37.01 ali
37.02. Materiali,
uvr{~eni v tar. {t. 37.02
se lahko uporabljajo
pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega
30% cene proizovoda
franko tovrana

– Drugo Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t razen
37.01 ali 37.02.
Materiali uvr{~eni v
tar. {t. 37.01 in 37.02
se lahko uporabljajo
pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega
20% cene proizvoda
franko tovarna
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37.02 Fotografski filmi v Proizvodna, pri kateri
zavitkih, ob~utljivi za se vsi uporabljeni
svetlobo, neosvetljeni, materiali uvr{~ajo
iz kakr{negakoli materi- v katerokoli tar. {t.,
ala razen iz papirja, razen 37.01 ali37.02
kartona ali tekstila;
filmi v zvitkih za hitro
razvijanje in kopiranje,
ob~utljivi za
svetlobo, neosvetljeni

37.04 Fotografske plo{~e, Proizvodnja, pri kateri
filmi, papir, karton se vsi uporabljeni
in tekstil, osvetljeni, materiali uvr{~ajo v
toda nerazviti katerokoli tar. {t.

razen 37.01 do 37.04

ex pgl. 38 Razni proizvodi kemi~ne Proizvodnja, pri kateri
industrije, razen tar. {t. se vsi uporabljeni
38.01, materiali uvr{~ajo v
ex 38.03, ex 38.05, drugo tar. {t., kot je
ex 38.06, ex 38.07, tar. {t. proizvoda.
38.08 do 38.14, 38.18 Materiali, uvr{~eni v
do 38.20, 38.22 in isto tar. {t., se lahko
38.23, za katere uporabljajo pod
so pravila podana pogojem, da njihova
v nadaljevanju vrednost ne presega

20% cene proizvoda
franko tovarna

38.01 Umetni grafit, koloidni ali
polkoloidni grafit;
preparati na osnovi
grafita ali drugih vrst
ogljika v obliki paste,
blokov, plo{~ in drugih
polizdelkov:
– koloidni grafit v Proizvodnja, pri kateri
suspenziji v olju vrednost vseh
in polkoloidni grafit; uporabljenih materialov
ogljikove paste za ne presega 50% cene
elektrode proizvoda franko

tovarna

– grafit v obliki paste Proizvodnja, pri kateri
kot me{anica grafita z vrednost vseh
mineralnimi olji z ve~ uporabljenih materialov
kot 30% grafita po te‘i iz tar. {t. 34.03 ne

presega 20% cene
proizvoda franko tovarna

– drugi Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.
Materiali, ki so uvr{~eni
v isto tar. {t. se lahko
uporabljajo, ~e njihova
vrednost ne presega
20% cene proizvoda
franko tovarna.
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ex 38.03 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega
tal-olja

ex 38.05 Sulfatni terpentin, Pre~i{~evanje z
pre~i{~eni destilacijo ali

rafiniranjem surovega
sulfatnega terpentina

ex 38.06 Smolni estri Proizvodnja iz smolnih
kislin

ex 38.07 Lesni katran (ostanki Destilacija lesenega
destilacije katrana katrana
rastlinskega izvora)

38.08 Insekticidi, rodenticidi, Proizvodnja, pri kateri
fungicidi, herbicidi, vrednost vseh
sredstva zoper klitje, uporabljenih materialov
sredstva za urejanje ne presega 50% cene
rasti rastlin, dezinfektanti proizvoda franko tovarna
in podobni proizvodi,
pripravljeni v oblikah
ali pakiranjih za prodajo
na drobno ali kot preparati
ali kot proizvodi (npr.:
‘veplani trakovi, stenji,
sve~e in muholovke)

38.09 Sredstva za dodelavo, nosilci Proizvodnja, pri kateri
barv, sredstva za pospe{evanje vrednost vseh
barvanja in fiksiranje barvil uporabljenih materialov
ter drugi proizvodi(npr.: ne presega 50% cene
sredstva za apreturo in proizvoda franko
jedkanje), ki se uporabljajo tovarna
v tekstilni, papirni,
usnjarski in podobnih
industrijah, ki niso omenjeni
in ne zajeti na drugem mestu

38.10 Preparati za dekapiranje Proizvodnja, pri kateri
kovinskih povr{in; talila vrednost vseh
in drugi pomo‘ni preparati uporabljenih materialov
za spajkanje in varjenje; ne presega 50% cene
pra{ki in paste za spajkanje proizvoda franko
in varjenje, ki so sestavljeni tovarna
iz kovin in drugih materialov;
preparati, ki se uporabljajo
kot jedra ali obloge za
elektrode ali varilne palice

38.11 Preparati zoper detonacijo,
preparati za prepre~evanje
oksidacije, za prepre~evanje
kopi~enja smole, za izbolj-
{anje viskoznosti, preparati
za prepre~evanje korozije in
drugi pripravljeni adititvi,
za mineralna olja (v{tev{i
bencin) ali za druge teko~ine,
ki se uporabljajo v iste
namene kot mineralna olja:
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– Pripravljeni aditivi za Proizvodnja, pri kateri
mazalna olja, ki vsebujejo vrednost vseh
naftna olja ali olja iz uporabljenih materialov
bituminoznih mineralov ki so uvr{~eni v tar. {t.

38.11 ne presega 50%
cene proizvoda franko tovarna

– drugi Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna

38.12 Pripravljeni pospe{evalci Proizvodnja, pri kateri
vulkanizacije, sestavljeni vrednost vseh
plastifikatorji za gumo in uporabljenih materialov
plasti~ne mase, ki niso ne presega 50% cene
omenjeni in ne zajeti na proizvoda franko
drugem mestu, preparati za tovarna
prepre~evanje oksidacije
in drugi sestavljeni stabi-
lizatorji za gumo in plasti~ne
mase

38.13 Preparati in polnila za Proizvodnja, pri kateri
aparate za ga{enje po‘ara; vrednost vseh
napolnjene granate za ga{enje uporabljenih materialov
po‘ara ne presega 50% cene

proizvoda franko
tovarna

38.14 Sestavljena organska topila Proizvodnja, pri kateri
in razred~ila, ki niso omen- vrednost vseh
jena in ne zajeta na drugem uporabljenih materialov
mestu; pripravljena sredstva ne presega 50% cene
za odstranjevanje premazov proizvoda franko

tovarna

38.18 Kemi~ni elementi, dopirani Proizvodnja, pri kateri
za uporabo v elektroniki, v vrednost vseh
obliki kolutov, plo{~ic in uporabljenih materialov
podobnih oblikah; kemi~ne ne presega 50% cene
spojine, dopirane za uporabo proizvoda franko
v elektroniki tovarna

38.19 Teko~ine za hidravli~ne Proizvodnja, pri kateri
zavore in druge pripravljene vrednost vseh
teko~ine za hidravli~ni uporabljenih materialov
prenos, ki ne vsebujejo ali ne presega 50% cene
vsebujejo po masi 70% proizvoda franko
naftnega olja ali olj, tovarna
dobljenih iz
bituminoznih mineralov

38.20 Preparati zoper zmrzovanje Proizvodnja, pri kateri
in pripravljene teko~ine vrednost vseh
za odtajanje uporabljenih materialov

ne presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna
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38.22 Sestavljeni diagnosti~ni Proizvodnja, pri kateri
ali laboratorijski reagenti, vrednost vseh
razen tistih iz tar. {t. 30.02 uporabljenih materialov
ali 30.06 ne presega 50% cene

proizvoda franko
tovarna

38.23 Pripravljena vezivna sredstva
za livarske forme in livarska
jedra, kemi~ni proizvodi in
preparati kemi~ne industrije
in sorodnih industrij (v{tev{i
tudi tiste, ki so sestavljeni
iz me{anic naravnih proizvodov),
ki niso omenjeni in ne zajeti
na drugem mestu, preostali pro-
izvodi kemi~ne industrije ali
sorodnih industrij, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu:

– Razni kemi~ni proizvodi: Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v

– – Pripravljena vezivna drugo tar. {t. kot je
sredstva za livarske forme tar. {t. proizvoda.
ali livarska jedra na Materiali, ki se uvr{~ajo
osnovi naravnih smolnih v isto tar. {t. kot je
proizvodov proizvod se lahko
– – Naftenske kisline, njihove uporabljajo, ~e vrednost
v vodi netopne soli in ne presega 20% cene
njihovi estri proizvoda franko

tovarna.

– – Sorbitol, razen sorbitola
iz tar. {t. 29.05

– – Petrolejevi sulfonati, razen
petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanalominov,
tiofeniranih sulfonskih oljnih
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi in njihovih soli

– – Ionski izmenjevalci

– – Su{ilci za vakuumske cevi

– – Alkalni ‘elezovi oksidi za
pre~i{~evanje plina

– – Amoniakova voda in surovi
amoniak (izkori{~eni oksid)
dobljen s pre~i{~evanjem svetlega
plina

– – Sulfonaftenske kisline, njihove
v vodi netopne soli in njihovi
estri

– – Fuzelno in dipelovo olje

– – Me{anice soli, ki vsebujejo
razli~ne anione
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– – Paste za kopiranje na osnovi
‘elatine, z ali brez podlage papirja
ali tekstila

– drugi Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna

ex 39.01 Plasti~ne mase v
do 39.15 primernih oblikah,

odpadki, ostu‘ki in
ostanki iz plasti~nih mas
razen proizvodov pod
tar. {t. ex 39.07 za katere
je veljavno pravilo
navedeno v nadaljevanju
– Proizvodi dodatne Proizvodnja, pri kateri:
homopolimerizacije – vrednost vseh

uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna
in
– vrednost vseh
uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne
presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna1

– Drugo Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne
presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna3

ex 39.07 Kopolimeri iz Proizvodnja, pri kateri
polikarbonata in se vsi uporabljeni materiali
akrilonitrila- uvr{~ajo v drugo tar. {t.,
butadiena-stirena kot je tar. {t. proizvoda.
(ABS) Lahko se uporabljajo

materiali iz iste kate-
gorije kot proizvod, pod
pogojem, da njihova
vrednost ne presega
50% cene proizvoda

ex 39.16 Polizdelki in izdelki franko tovarna41

do39.21 iz plastike;
z izjemo proizvodov iz
tar. {t. ex 39.16,
ex 39.17, ex 39.20 in
ex 39.21, za katere
so pravila podana
v nadaljevanju

3 Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 39.01 do 39.06 in po drugi strani v tar. {t. 39.07 do
39.11 se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.
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– plo{~ati proizvodi, Proizvodnja, pri kateri
ve~ obdelani od povr{i- vrednost vseh
nske obdelave ali rezani uporabljenih materialov
v druge oblike razen iz 39. poglavja ne
pravokotnih ali kvadrat-; presega 50% cene
nih, drugi proizvodi, proizvoda franko
ve~ obdelani od tovarna
povr{inske obdelave

Drugi:

– – Proizvodi Proizvodnja, pri kateri:
dodatne homopoli- – vrednost vseh
merizacije uporabljenih materialov

ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna
in
– vrednost vseh
uporabljenih materialov
iz 39.poglavja ne
presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna4

– – Drugi Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne
presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna4

ex 39.16 Profilni izdelki in Proizvodnja, pri kateri
in cevi – vrednost vseh
ex 39.17 uporabljenih materialov

ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna
in
– vrednost materialov
uvr{~enih v isto tar. {t.
ne presega 20% cene
proizvoda franko
tovarna

ex 39.20 Folije ali filmi Proizvodnja iz delne
iz ionomerov termoplasti~ne soli,

ki je kopolimer etilena
in metakrilne kisline in
je delno nevtralizirana z
ioni kovine, predvsem
cinka in natrija

ex 39.21 Folije iz plasti~nih mas, Proizvodnja iz visoko
metalizirane transparentnih poliestr-

skih folij debeline manj
kot 23 mikronov5 1

4 Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 39.01 do 39.06 in po drugi strani v tar. {t. 39.07 do
39.11 se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

5 Slede~e folije se {tejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003-
16, t.i. Hazefaktor) je manj{a kot 2 odstotka.
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39.22 Proizvodi iz plasti~nih Proizvodnja, pri kateri
do 39.26 mas vrednost vseh

uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna

ex pgl. 40 Kav~uk in proizvodi iz Proizvodnja, pri kateri
kav~uka in gume; razen tar. se vsi uporabljeni
{t. 40.01, 40.05, 40.12 in materiali uvr{~ajo v
ex 40.17, za katere so pravila drugo tar. {t. kot je
podana v nadaljevanju tar. {t. proizvoda.

ex 40.01 Laminirane plo{~e iz Laminacija folij iz
krep kav~uka za podplate naravnega kav~uka

40.05 Me{anice kav~uka, Proizvodnja, pri kateri
nevulkanizirane, v vrednost vseh
primarnih oblikah ali v uporabljenih materialov,
plo{~ah, listih ali razen naravnega kav~uka,
trakovih ne presega 50% cene

proizvoda franko
tovarna

40.12 Protektirane ali
rabljene zunanje gume
(pla{~i); polne gume ali
gume za polnenje,
zamenljivi protektorji
(plasti) in {~itniki iz
gume:

– Protektirane gume, polne gume Protektiranje rabljenih
ali gume z zra~nimi komorami zunanjih gum

– Drugo Proizvodnja iz
materialov iz katerekoli
tar. {t., razen iz tar. {t.
40.11 ali 40.12

ex 40.17 Proizvodi iz trde gume Proizvodnja iz trde gume

ex pgl. 41 Surove te‘ke ko‘e in Proizvodnja, pri kateri
in ko‘e drobnice z dlako se vsi uporabljeni
ali brez dlake (razen krzna) materiali uvr{~ajo v
in usnje; razen tistih iz tar. {t. drugo tar. {t. kot je
ex 41.02, 41.04 do 41.07 tar. {t. proizvoda.
in 41.09, za katere so
pravila navedena v
nadaljevanju

ex 41.02 Surove ko‘e ovc in Snemanje volne s ko‘e
jagnet, brez volne ovc in jangnet

z volno

41.04 Strojena ko‘a brez dlake Ponovno strojenje
do 41.07 ali volne, razen predhodno strojenih ko‘

ko‘e iz tar. {t. ALI
41.08 ali 41.09 Proizvodnja, pri kateri

se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t., kot je
tar. {t. proizvoda
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41.09 Lakasto usnje in Proizvodnja iz
lakasto plastovito usnja iz tar. {t.
(prevle~eno s folijo) 41.04 do 41.07
usnje, metalizirano pod pogojem, da njihova
usnje vrednost ne presega 50%

cene proizvoda franko
tovarna

Pgl.42 Usnjeni izdelki, sedlarski Proizvodnja, pri kateri
in jermenarski izdelki; se vsi uporabljeni
predmeti za potovanje, materiali uvr{~ajo v
ro~ne torbe ter izdelki drugo tar. {t. kot je
iz ‘ivalskih ~rev (razen tar. {t. proizvoda
sviloprejke)

ex pgl.43 Naravno in umetno Proizvodnja, pri kateri
krzno; krzneni izdelki, razen vsi uporabljeni
tistih iz tar. {t. 43.02 materiali uvr{~ajo v
in 43.03, za katere so drugo tar. {t. kot je
pravila navedena v tar. {t. proizvoda
nadaljevanju

ex 43.02 Strojena ali obdelana
krzna, sestavljena:

– Plo{~e, kri‘i, kva- Beljenje ali barvanje
drati in podobne oblike vklju~no z rezanjem in

sestavljanjem nesestavljenega
strojenega ali obdelanega
krzna

– Drugo Proizvodnja iz ne-
sestavljenih, strojenih
ali obdelanih krzen

43.03 Obla~ila, obla~ilni Proizvodnja iz ne-
dodatki in drugi sestavljenih strojenih
krzneni izdelki ali obdelanih ko‘ iz

tar. {t. 43.02

ex pgl. 44 Les in lesni izdelki; Proizvodnja, pri kateri
oglje; razen tistih iz tar. vsi uporabljeni
{t. ex 44.03, ex 44.07, materiali uvr{~ajo v
ex 44.08, 44.09, ex 44.10 drugo tar. {t. kot je
do ex 44.13, ex 44.15, tar. {t. proizvoda
ex 44.16, 44.18 in ex 44.21
za katere so pravila navede-
na v nadaljevanju

ex 44.03 Les, obdelan, z lubjem ali Proizvodnja iz grobo
grobo obdelan ({tirikotno obdelanega lesa z lubjem
tesan) ali brez lubja ali samo

tesanega

ex 44.07 Les, obdelan po dol- Skobljanje, bru{enje
‘ini z ‘aganjem, rez- ali lepljenje s prstastim
kanjem ali sekanjem ali spajanjem
lupljenjem, v{tev{i tudi
skoblan, bru{en, prstasto
ali zob~asto lepljen,
debeline nad 6 mm
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ex 44.08 Listi furnirja in Spajanje, skobljanje,
listi za vezane plo{~e bru{enje ali lepljenje s
debeline do 6 mm, prstastim spajanjem
sestavljen in drug
les, ‘agan po dol‘ini,
rezskan ali olupljen,
skobljan ali neskobljan,
bru{en ali nebru{en ali
lepljen z zob~astim
sestavljanjem, debeline
do 6 mm

44.09 Les (v{tev{i lamele
in frize za parket,
nesestavljene), profiliran
(pero in ‘leb, ‘lebljen
ali po{evno rezan, spojen
v obliki ~rke V, opasan,
zaokro‘en ali podobno
obdelan), po dol‘ini
kateregakoli roba ali
strani, v{tev{i skobljan,
bru{en ali prstasto
lepljen:

– Bru{eni ali Bru{enje s
prstasto spojeni prstastim spajanjem
– Palice, venci in Predelava v obliki
okrasne letve palic, vencev ali okrasnih

letev

– Drugi Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda

ex 44.10 Palice, venci in okrasne Predelava v obliki
do letve za pohi{tvo, palic, vencev in
ex 44.13 okvirje, za notranjo okrasnih letev

dekoracijo, elektri~no
napeljavo in podobno

ex 44.15 Zaboji za pakiranje, Proizvodnja iz
{katle, gajbe, bobni desk, ki niso razrezane
in podobna embala‘a za na dolo~eno velikost
pakiranje iz lesa

ex 44.16 Sodi, kadi, vedra, Proizvodnja iz klanih
{kafi in drugi dog, nadalje neobde-
sodarski proizvodi lanih, razen raz‘aganih
in njihovi deli iz lesa z dvema glavnima

povr{inama

44.18 Stavbno pohi{tvo in leseni
proizvodi za gradbeni{tvo,
v{tev{i celi~aste plo{~e,
sestavljene parketaste
‘agane in kalne skodle



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2754 [t. 38 – 30. VI. 1995

(1) (2) (3) ALI (4)

– Stavbno pohi{tvo Proizvodnja, pri kateri
in leseni proizvodi za se vsi uporabljeni mate-
gradbeni{tvo riali uvr{~ajo v drugo

tar. {t., kot je tar. {t.
proizvoda.
Lahko se uporabljajo
celi~aste plo{~e, skodle
in opa‘i (‘agane ali klane)

– Palice, venci Predelava v obliki
in okrasne letve palic, vencev ali

okrasnih letev

– Drugi Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

ex 44.21 Les za v‘igalice; leseni Proizvodnja iz lesa
~epki za obutev iz katerekoli tar. {t.,

razen lesene ‘ice iz
tar. {t. 44.09

ex pgl. 45 Pluta in plutasti izdel- Proizvodnja, pri kateri
ki, razen tistih iz tar. {t. se vsi uporabljeni
45.03, za katero je pravilo materiali uvr{~ajo v
navedeno v nadaljevanju drugo tar. {t. kot je

tar. {t. proizvoda.

45.03 Izdelki iz naravne plute Proizvodnja iz plute
iz tar. {t. 45.01

Pgl. 46 Pletenice in podobni proiz- Proizvodnja, pri kateri
vodi iz pletarskega materi- se vsi uporabljeni
ala, povezani v trakove ali materiali uvr{~ajo v
ne ; pletarski materiali, drugo tar. {t. kot je
pletenicein podobni proiz- tar. {t. proizvoda.
vodi iz pletarskega materi-
ala, povezani v vzporedne
pramene ali tkani v obliki
listov, ne glede na to, ali
so dokon~ani ali nedokon~ani
proizvodi (npr.: podstavki,
pregrinjala in zastirala).

Pgl. 47 Celuloza, lesna ali iz Proizvodnja, pri kateri
drugih vlaknastih celulo- se vsi uporabljeni
znih materialov; papirni materiali uvr{~ajo v
in kartonasti odpadki in drugo tar. {t. kot je
ostanki tar. {t. proizvoda.

ex pgl. 48 Papir in karton; izdelki Proizvodnja, pri kateri
iz papirne mase, papirja se vsi uporabljeni
ali kartona; razen tistih materiali uvr{~ajo v
iz tar. {t. 48.11, 48.16, drugo tar. {t. kot je
48.17, ex 48.18, ex 48.19, tar. {t. proizvoda.
ex 48.20 in ex 48.23, za
katere so pravila navedena
v nadaljevanju

ex 48.11 Papir in karton, samo Proizvodnja iz materi-
s ~rtami ali kvadrati alov za izdelavo papirja

iz 47. poglavja



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2755[t. 38 – 30. VI. 1995

(1) (2) (3) ALI (4)

48.16 Karbon papir, samo- Proizvodnja iz
kopirni papir in drug materialov za izdelavo
papir za kopiranje in papirja iz 47. poglavja
prena{anje (razen tistih
iz tar. {t. 48.09);
matrice za razmno‘evanje
in ofsetne plo{~e iz
papirja, v {katlah ali
brez {katel

48.17 Pisemski ovitki, zlo‘ene Proizvodnja pri
pisemske karte, dopisnice kateri:
in karte za dopisovanje – se vsi uporabljeni
iz papirja ali kartona; materiali uvr{~ajo v
kompleti za dopisovanje drugo tar. {t., kot je
v {katlah, vre~kah, tar. {t. proizvoda.
notesih in podobnih in
pakiranjih iz papirja in – vrednost vseh
kartona uporabljenih materialov

ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

ex 48.18 Toaletni papir Proizvodnja iz
materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja

ex 48.19 [katle, zaboji, pakiranja, Proizvodnja pri kateri:
vre~e in drugi kontej- – se vsi uporabljeni
nerji za pakiranje iz materiali uvr{~ajo
papirja, kartona, celu - v drugo tar. {t., kot je
lozne vate in listov tar. {t. proizvoda in
ali trakov iz celu-
loznih vlaken – vrednost vseh

uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

ex 48.20 Bloki papirja za pisma Proizvodnja pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

ex 48.23 Drug papir, karton, Proizvodnja iz
celulozna vata in koprene materialov za izdelavo
ali trakovi iz celuloznih papirja iz 47. poglavja
vlaken, razrezani v dolo-
~ene velikosti ali oblike

ex pgl. 49 Tiskane knjige, ~asopisi, Proizvodnja, pri kateri
slike in drugi proizvodi se vsi uporabljeni
grafi~ne industrije, rokopisi, materiali uvr{~ajo v
besedila in na~rti; razen drugo tar. {t. kot je
tistih iz tar. {t. 49.09 in tar. {t. proizvoda.
49.10, za katere so pravila
navedena v nadaljevanju

49.09 Po{tne razglednice, Proizvodnja iz
~estitke in karte z materialov, iz vseh
osebnimi sporo~ili, tar. {t. razen tistih,
tiskane, ilustrirane ki so uvr{~eni v tar. {t.
ali neilustrirane, brez 49.09 ali 49.11
kuvert, z okraski ali
brez njih
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49.10 Koledarji vseh vrst,
tiskani, v{tev{i
koledarske bloke:

– koledarji vrste Proizvodnja, pri kateri:
“ve~ni”ali z zame- – se vsi uporabljeni
nljivimi bloki na materiali uvr{~ajo v
druga~nih podlagah, drugo tar. {t., kot je
ki niso iz papirja ali tar. {t. proizvoda in
kartona

– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

– drugo Proizvodnja iz materialov
iz vseh tar. {t., razen
tistih, ki so uvr{~eni v
tar. {t. 49.09 ali 49.11

ex pgl. 50 Svila, razen tiste iz Proizvodnja, pri kateri
tar. {t. ex 50.03, 50.04 do se vsi uporabljeni
ex 50.06 in 50.07 za katere materiali uvr{~ajo v
so pravila navedena v drugo tar. {t. kot je
nadaljevanju tar. {t. proizvoda.

ex 50.03 Svileni odpadki (v{tev{i Mikanje ali ~esanje
zapredke, neprimerne za svilenih odpadkov
odvijanje, odpake preje
in raztrgane tekstilne
materiale), mikani ali
~esani

50.04 Svilena preja in preja Proizvodnja iz:61:
do iz odpadkov svile – surove svile ali iz
ex 50.06 ostankov svile, mikanih ali

~esanih ali druga~e pre-
delanih za predenje
– naravnih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali druga~e
predelanih za predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– materialov za
izdelavo papirja

50.07 Tkanine iz svile ali
svilenih odpadkov:

– z vtkanimi gumijastimi Proizvodnja iz enojne preje6

nitmi

– drugi Proizvodnja iz:6:

– preje iz kokosovih vlaken
– naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– papirja

6 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
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ALI tiskanje,
spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima
ali kon~nima operacijama
(kot so razma{~evanje,
beljenje,
merceriziranje, termo-
stabiliziranje, dviganje
kalandiranje, obdelava
za odpornost na kr~enje
trajna zaklju~na obdelava
obogatitev, impregnacija,
popravljanje in odstra-
njevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane
tkanine ne presega
47,5% cene proizvoda
franko tovarna

ex Ch. 51 Volna, fina ali groba Proizvodnja, pri kateri
‘ivalska dlaka; preja in se vsi uporabljeni
tkanine iz konjske ‘ime; materiali uvr{~ajo v
razen tistih iz tar. {t. od drugo tar. {t. kot je
51.06 do 51.10 in od tar. {t. proizvoda.
51.11 do 51.13, za katere
so pravila navdena v nadalje-
vanju

51.06 Preja iz volne, iz fine Proizvodnja iz71

do ali grobe ‘ivalske dlake – surove svile ali
51.10 ali iz konjske ‘ime ostankov svile, mikanih

ali druga~e predelanih
za predenje,
– naravnih vlaken
nemikanih ali ne~esanih ali
druga~e predelanih za
predenje,
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– materialov za
izdelavo papirja

51.11 Tkanine iz volne, iz fine
do ali grobe ‘ivalske dlake ali
51.13 iz konjske ‘ime:

– z vtkanimi gumijastimi Proizvodnja iz enojne preje7

nitmi

– Drugi Proizvodnja iz 7:

– preje iz kokosovih vlaken
– naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– papirja

7 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
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ALI
Tiskanje, spremljano
z najmanj dvema
pripravljalnima ali
kon~nima operacijama
(kot so razma{~evanje,
beljenje,
merceriziranje, termo-
stabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost na kr~enje,
trajno dokon~evanje na
obogatitev, impregnacija),
pod pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane
tkanine ne presega 47,5%
cene proizvoda franko
tovarna

ex pgl. 52 Bomba‘, razen tistih iz Proizvodnja, pri kateri
tar. {t. 52.04 do 52.07 se vsi uporabljeni
in od 52.08 do 52.12, za materiali uvr{~ajo v
katere so pravila navedena drugo tar. {t. kot je
v nadaljevanju tar. {t. proizvoda.

52.04 Preja in sukanec iz Proizvodnja iz 81:
do bomba‘a – surove svile ali ostankov
52.07 svile, mikanih ali

~esanih ali druga~e
predelanih za predenje
– naravnih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali druga~e
predelanih za predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
materialov za izdelavo
papirja

52.08 Bomba‘ne tkanine:
do
52.12

– z vtkanimi gumijastimi Proizvodnja iz enojne preje8

nitmi

– Drugi Proizvodnja iz9:
– preje iz kokosovih vlaken
– naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– papirja
ALI
Tiskanje, spremljano
z najmanj dvema
pripravljalnima ali
kon~nima operacijama
(kot so razma{~evanje,
beljenje,

8 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
9 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
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merceriziranje, termo-
stabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost na kr~enje,
trajno dokon~evanje na
obogatitev, impregnacija),
pod pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane
tkanine ne presega 47,5%
cene proizvoda franko
tovarna

ex pgl. 53 Druga rastlinska tekstilna Proizvodnja, pri kateri
vlakna; papirna preja in se vsi uporabljeni
tkanine iz papirne preje; materiali uvr{~ajo v
razen tistih iz tar. {t. drugo tar. {t. kot je
53.06 do 53.08 in od 53.09 tar. {t. proizvoda.
do 53.11. Pravila za tar.
{t. od 53.06 do 53.08 in od
53.09 do 53.11 so podana v
nadaljevanju

53.06 Preja iz drugih rastlin- Proizvodnja iz 91:
do skih tekstilnih vlaken; – surove svile ali ostankov
53.08 papirna preja svile, mikanih ali ~esanih

ali druga~e
predelanih za predenje
– naravnih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali druga~e
predelanih za predenje,
– kemi~nih materialov ali
tekstilne ka{e ali materialov
za izdelavo papirja

53.09 Tkanine iz drugih rast-
do linskih tekstilnih vlaken;
53.11 tkanine iz papirnatih vlaken

– z vtkanimi gumijastimi Proizvodnja iz
nitmi enojne preje 101

– Drugi Proizvodnja iz10:
– preje iz kokosovih vlaken
– naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– papirja
ALI
Tiskanje, spremljano
z najmanj dvema
pripravljanlnima ali
kon~nima operacijama
(kot so razma{~evanje,
beljenje,

10 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
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merceriziranje, termo-
stabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost na kr~enje,
trajno dokon~evanje na
obogatitev, impregnacija),
pod pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane
tkanine ne presega 47,5%
cene proizvoda franko
tovarna

54.01 Preja, monofilamenti in Proizvodnja iz 10:
do sukanec iz umetnih ali – surove svile ali ostankov
54.06 sinteti~nih filamentov svile, mikanih ali ~esanih

ali druga~e predelanih
za predenje,
– naravih vlaken, nemikanih
in ne~esanih ali kako druga~e
predelanih za predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– materialov za
izdelavo papirja

54.07 Tkanine iz umetne ali
in sinteti~ne preje:
54.08

– z vtkanimi gumijastimi Proizvodnja iz 111

nitmi enojne preje

– Drugi Proizvodnja iz 11:
– preje iz kokosovih vlaken
– naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– papirja
ALI
Tiskanje, spremljano
z najmanj dvema
pripravljanlnima ali
kon~nima operacijama
(kot so razma{~evanje,
beljenje,
merceriziranje, termo-
stabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost na kr~enje,
trajno dokon~evanje na
obogatitev, impregnacija),
pod pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane
tkanine ne presega 47,5%
cene proizvoda franko
tovarna
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55.01 Umetna in sinteti~na Proizvodnja iz
do rezana vlakna kemi~nih materialov ali
55.07 tekstilne ka{e

55.08 Preja in sukanec za Proizvodnja iz11

do {ivanje iz umetnih – surove svile ali ostankov
55.11 in sinteti~nih rezanih svile, mikanih ali ~esanih ali

vlaken druga~e predelanih za
predenje
– naravnih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali kako druga~e
predelanih za predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– materialov za
izdelavo papirja

55.12 Tkanine iz umetnih in
do sinteti~nih rezanih vlaken
55.16

– z vtkanimi gumijastimi Proizvodnja iz
nitmi enojne preje121

– drugi Proizvodnja iz12:
– preje iz kokosovih vlaken
– naravnih vlaken
– umetnih in sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– papirja
ALI
Tiskanje, spremljano
z najmanj dvema
pripravljalnima ali
kon~nima operacijama
(kot so razma{~evanje,
beljenje,
merceriziranje, termo-
stabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost na kr~enje,
trajno dokon~evanje na
obogatitev, impregnacija),
pod pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane
tkanine ne presega 47,5%
cene proizvoda franko
tovarna

ex pgl. 56 Vata, klobu~evina in Proizvodnja iz12:
netkani materiali; – preje iz kokosovega vlakna,
specialne preje; vrvi, – naravnih vlaken,
motvozi, konopi in – kemi~nih materialov
prameni ter proizvodi iz ali tekstilne ka{e ali
njih, razen proizvodov – materialov za proizvodnjo
iz tar. {t. 56.02, 56.04, papirja
56.05 in 56.06, za
katere so pravila
podana v nadaljevanju

11 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
12 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
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56.02 Klobu~evina, v{tev{i
impregnirano, prevle~eno
ali laminirano:

– iglana klobu~evina Proizvodnja iz12:
– naravnih vlaken,
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e
Lahko se uporabljajo:
– preje iz polipro-
pilenskega filamenta
iz tar. {t. 54.02,
– polipropilenska
vlakna iz tar. {t.
55.03 ali 55.06
ALI
– filamentni trak
iz polipropilena iz
tar. {t. 55.01, pri
katerih je v vseh pri-
merih vsebina vsakega
filamenta ali vlakna
ni‘ja od 9 decitekstov,
pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega
40% cene proizvoda
franko tovarna

– Drugo Proizvodnja iz131:
– naravnih vlaken
– umetnih rezanih vlaken
pridobljenih iz kazeina ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

56.04 Niti in vrvi iz
gume, prekriti s teksti-
lnim materialom; te-
kstilna preja, trakovi in
podobno iz tar. {t. 54.04
ali 54.05, impregnirani,
prevle~eni, oblo‘eni z
gumo ali plasti~no maso

– gumijaste niti in Proizvodnja iz
vrvi, prekrite s gumijastih niti in vrvi,
tekstilom ki niso prekrite s tekstilom

– Drugo Proizvodnja iz13:
– naravnih vlaken, nemikanih
in ne~esanih ali kako druga~e
predelanih za predenje
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e ali
– materialov za
izdelavo papirja

13 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
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56.05 Metalizirana preja, Proizvodnja iz 13:
v{tev{i posukano prejo, – naravnih vlaken,
izdelano iz tekstilne – umetnih in sinteti~nih
preje, trakov in podobno rezanih vlaken, nemikanih
iz tar. {t. 54.04 ali in ne~esanih ali kako
54.05, in kombinirano s druga~e predelanih za
kovino v obliki niti, predenje,
traku in prahu kovine – kemi~nih materialov
ali prevle~ene s kovino ali tekstilne ka{e ali

– materialov za
izdelavo papirja

56.06 Posukana preja, trakovi Proizvodnja iz141:
in podobno iz tar. {t. – naravnih vlaken
54.04 ali 54.05, – sinteti~nih ali umetnih
(razen tiste iz rezanih vlaken, nemikanih
tar. {t. 56.05 in in ne~esanih ali kako
posukane preje iz druga~e predelanih za
konjske ‘ime); ‘eniljska predenje,
preja (v{tev{i ‘eniljsko – kemi~nih materialov
prejo);efektno vozli~asta ali tekstilne ka{e, ali
preja – materialov za

izdelavo papirja

Pgl. 57 Preproge in druga
tekstilna talna
prekrivala:
– iz iglane klobu~evine Proizvodnja iz14:

– naravnih vlaken ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

Lahko se uporabljajo:
– preja iz poli-
propilenskega filamenta
iz tar. {t. 54.02,
– polipropilenska
vlakna iz tar. {t.
55.03 ali 55.06 ali
– filamentni trak iz
polipropilena iz
tar. {t. 55.01, pri
katerih je v vseh primerih
vsebina vsakega fialmenta
ali vlakna manj{a
od 9 decitekstov, pod
pogojem, da njihova vrednost
ne presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

– iz druge Proizvodnja iz 14:
klobu~evine – naravnih vlaken, nemikanih

in ne~esanih ali kako
druga~e predelanih
za predenje, ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

14 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
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– iz drugih Proizvodnja iz151:
tekstilnih materialov – preje iz kokosovega vlakna

– preje iz sinteti~nih ali
umetnih filamentov,
– naravnih vlaken ali
– sinteti~nih ali umetnih
rezanih vlaken, nemikanih
in ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za predenje

ex Ch. 58 Specialne tkanine;
taftirane tekstilne
obloge; ~ipke;
tapiserije; pozamentarija;
vezenine, razen proizvodov
iz tar. {t. 58.05
in 58.10; za katere so
pravila podana v nadaljevanju

– elasti~ne, izdelane Proizvodnja iz
iz tekstilne preje z enojne preje 15

dodatkom gumijaste niti

– druge Proizvodnja iz 15:
– naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
in ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje, ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e
ALI
Tiskanje, spremljano
z najmanj dvema
pripravljalnima ali
kon~nima operacijama
(kot so razma{~evanje,
beljenje,
merceriziranje, termo-
stabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost na kr~enje,
trajno dokon~evanje na
obogatitev, impregnacija),
pod pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane
tkanine ne presega 47,5%
cene proizvoda franko
tovarna

58.05 Ro~no tkane tapiserije Proizvodnja, pri kateri
(vrsta: gobelin, flandrijske, se vsi uporabljeni
beauvais, aubuson in podobne) materiali uvr{~ajo v
in z iglo izdelane tapiserije drugo tar. {t. kot je
(npr.: z drobnim in kri‘nim tar. {t. proizvoda.
vbodom), v{tev{i tudi konfek-
cionirane

15 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
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58.10 Vezenine v metra‘i, Proizvodnja, pri kateri:
trakovi ali motivih – so vsi uporabljeni

materiali uvr{~eni v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda
in
– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna

59.01 Tekstilne tkanine, Proizvodnja iz preje
prevle~ene z lepilom ali
{krobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo
vezavo knjig in podobne
namene: tkanine za ko-
piranje; platna, pripra-
vljena za slikanje toge
tkanine (bugram) in
podobne tkanine, ki se
uporabljajo za izdelavo
klobukov

59.02 Kord tkanine za avto-
mobilske pla{~eiz preje
iz najlona, poliestra in
viskoznega rajona velike
jakosti:

– z vsebnostjo so 90% Proizvodnja iz preje
ali manj tekstilnih
materialov po te‘i

– druge
Proizvodnja iz
kemi~nih materialov ali
tekstilne ka{e

59.03 Tekstilne tkanine, Proizvodnja iz preje
impregnirane, pre-
mazane, prevle~ene ali
prekrite ali luminirane
s plasti~nimi masami,
razen tistih iz tar. {t.
59.02

59.04 Linolej, v{tev{i Proizvodnja iz preje: 161

rezanega v oblike;
talna prekrivala na
tekstilni podlagi,
premazani prevle~eni
ali prekriti, v{tev{i
razrezane v oblike

16 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedni v opombi 5.
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59.05 Zidne tapete iz
tekstila:

– impregnirane, Proizvodnja iz preje
premazane, prevle~ene
ali prekrite ali lamini-
rane z gumo, plasti~nimi
masami ali drugimi
materiali

– Druge Proizvodnja iz 16

– preje iz kokosovega vlakna
– naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
in ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje, ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

ALI
Tiskanje, spremljano
z najmanj dvema
pripravljalnima ali
kon~nima operacijama
(kot so razma{~evanje,
beljenje,
merceriziranje, termo-
stabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost na kr~enje,
trajno dokon~evanje na
obogatitev, impregnacija),
pod pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane
tkanine ne presega 47,5%
cene proizvoda franko
tovarna

59.06 Gumirane tekstilne tkanine
razen tistih iz tar. {t.
59.02:

– iz pletiv ali Proizvodnja iz 171:
pletene – naravnih vlaken

– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
in ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje, ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

– druge tkanine iz Proizvodnja iz
sinteti~ne filament kemi~nih materialov
preje, ki vsebuje ve~
kot 90% tekstilnih
materialov po te‘i

– Drugo Proizvodnja iz preje

17 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
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59.07 Tekstilne tkanine, Proizvodnja iz preje
druga~e impregnirane,
premazane, prevle~ene
ali prekrite; platna,
poslikana platna za
odrske kulise, tkanine
za ateljeje in podobne
namene

59.08 Stenji iz tekstila, tkani,
opleteni ali pleteni, za
svetilke, pe~i, v‘igalnike,
sve~e, ipd.; rokavci za
plinsko razsvetljavo in cevasto
pletene tkanine za rokavce,
impregnirane ali neimpreg-
nirane:

– Impregnirani Proizvodnja iz
rokavci za plinsko cevasto pletene tkanine
razsvetljavo za rokavce za plinsko

razsvetljavo

– Drugi Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materilali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

59.09 Tekstilni proizvodi,
do za industrijsko
59.11 uporabo:

– diski ali obro~i Proizvodnja iz preje ali
za poliranje, razen odpadkov tkanin
iz klobu~evine iz ali krp iz tar. {t.
tar. {t. 59.11 63.10

– Drugo Proizvodnja iz 181

– preje iz kokosovega vlakna
– naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih re-
zanih vlaken, razen vlaken,
nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za
predenje, ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

pgl. 60 Tkanine iz pletiv Proizvodnja iz 18

ali pletene – naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
in ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje, ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

18 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 6.
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pgl. 61 Obla~ila in obla~ilni
dodatki, iz pletiv
ali pleteni:
– dobljeni s sesta- Proizvodnja iz preje192

vljanjem, npr. {ivanjem
ali druga~e, iz dveh
ali ve~ kosov tkanine
iz pletiv ali pletene,
ki je urezana v dolo~eno
obliko ali ‘e v obliki

– drugi Proizvodnja iz 18:
– naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih
in ne~esanih ali kako
druga~e predelanih za
predenje, ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

ex pgl. 62 Obla~ila in obla~ilni Proizvodnja iz preje19, 203

dodatki, razen
iz pletiv ali pleteni;
razen iz tar. {t.
ex 62.02,
ex 62.04, ex 62.06,
ex 62.09, ex 62.10,
62.13, 62.14, ex 62.16
in 62.17, za katere
so pravila podana v
nadaljevanju

ex 62.02, Obla~ila in obla~ilni Proizvodnja iz preje 201

ex 62.04, dodatki, ‘enska, ALI
ex 62.06 dekli{ka in za dojen~ke proizvodnja iz nevezene
in vezeni tkanine, ~e vrednost up.
ex 62.09 nevezene tkanine ne presega

40% cene proizvoda
franko tovarna20

ex 62.10 Ognjevarna oprema Proizvodnja iz
in iz tkanin, prevle~enih preje 20

ex 62.16 s folijo alumini- ALI
ziranega poliestra Proizvodnja iz

neprevle~ene tkanine,
~e vrednost uporabljene
neprevle~ene tkanine ne
presega 40% cene franko
tovarna20

62.13 Rob~ki, ‘epni rob~ki,
in {ali, e{arpe, rute,
62.14 naglavne rute, tan~ice

in podobni izdelki

19 Glej opombo 6.
19 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
20 Glej opombo 6.
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– vezeni Proizvodnja iz
surove enojne preje19, 20

ALI
Proizvodnja iz nevezene
tkanine, ~e vrednost uporabl-
jene nevezene tkanine ne
presega 40% cene proizvoda
franko tovarna20

– drugi Proizvodnja iz
surove enojne preje 19, 20

62.17 Drug gotov pribor za
obla~ila, deli obla~il
ali pribora za obla~ila,
razen tistih iz tar. {t.
62.12:
– Vezeni Proizvodnja iz

preje211

ALI
proizvodnja iz
nevezene tkanine,
~e vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne
presega 40% cene proizvoda
franko tovarna21

– Ognje-varna oprema iz Proizvodnja iz
tkanin, prevle~enih s folijo preje21

aluminiziranega poliestra ALI
Proizvodnja iz
neprevle~ene tkanine,
~e vrednost uporabljene
neprevle~ene tkanine ne
presega 40% cene proizvoda
franko tovarna21

– Podloge za ovratnike Proizvodnja, pri kateri:
in man{ete, urezane – so vsi uporabljeni

materiali uvr{~eni v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda, in
– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

– drugi Proizvodnja iz
preje 21

ex Ch. 63 Drugi gotovi tekstilni Proizvodnja, pri kateri
izdelki; kompleti; pono{ena- se vsi uporabljeni
izrabljena obla~ila in materiali uvr{~ajo v
izrabljeni tekstilni drugo tar. {t. kot je
izdelki; krpe, razen tistih tar. {t. proizvoda
iz tar. {t. 6301 do 6304,
6305, 6306, ex 6307 in 6308,
za katere so pravila navedena
v nadaljevanju

21 Glej opombo 6.
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63.01 Odeje, posteljno perilo,
do zavese itd., drugi izdelki
63.04 za notranjo opremo:

– iz klobu~evine ali Proizvodnja iz 222

iz netkanih tkanin – naravnih vlaken ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

– Drugi:
– – vezeni Proizvodnja iz

surove enojne preje 22, 231

ALI
Proizvodnja iz nevezene
tkanine (razen pletene
ali iz pletiv), pod pogojem,
da vrednost uporabljene ne-
vezene tkanine ne presega 40%
cene proizvoda franko tovarna

– – Drugi Proizvodnja iz
surove enojne preje22, 23

63.05 Vre~e in vre~ke za Proizvodnja iz 22

pakiranje blaga – naravnih vlaken
– umetnih ali sinteti~nih
rezanih vlaken, nemikanih,
ne~esanih ali druga~e
predelanih za predenje
ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

63.06 Cerade, jadra za
plovila, jadralne
deske ali suhozemna
plovila, zunanje
platnene zavese,
{otori in izdelki za
taborjenje:
– netkani Proizvodnja iz 22:

– naravnih vlaken, ali
– kemi~nih materialov
ali tekstilne ka{e

– Drugi Proizvodnja iz
surove enojne preje 22

63.07 Drugi gotovi izdelki, Proizvodnja, pri kateri
v{tev{i kroje za vrednost vseh
obla~ila uporabljenih materialov

ne presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

22 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 5.
23 Za izdelke iz pletiv ali pletene brez dodatka elastike ali gume, dobljenih s {ivanjem ali sestavljanjem kosov (rezanih ali tkanin

neposredno v obliko), glej opombo 6.
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63.08 Garniture, ki so se- Vsak artikel v kompletu
stavljene iz ko{~kov mora izpoljnjevati pravilo,
tkanin in preje, s ki bi zanj veljalo, ~e ne
priborom ali brez njega bi bil v kompletu. Artikli
za izdelovanje preprog brez porekla pa se
iz krp, tapiserij, lahko vklju~ijo, ~e
vezenih namiznih prtov njihova skupna
in serviet ali podobnih vrednost ne presega
tekstilnih izdelkov, 15% cene kompleta
pripravljenih v zavi- franko tovarna
tkih za prodajo na
drobno

64.01 Obutev Proizvodnja iz
do materialov iz katerekoli
64.05 tar. {t., razen spajanja

gornjih delov,
pritrjenih na notranje
podplate ali druge
komponente podplatov iz
tar. {t. 64.06

64.06 Deli obutve, vlo‘ki za obutev, Proizvodnja, pri kateri
vstavki za pete, in podobni se vsi uporabljeni
izdelki; gama{e, ovija~i in materiali uvr{~ajo v
podobni izdelki in njihovi drugo tar. {t. kot je
deli: tar. {t. proizvoda.

ex pgl. 65 Pokrivala in njihovi Proizvodnja, pri kateri
deli, razen tistih iz se vsi uporabljeni
tar. {t. 65.03 in 65.05, materiali uvr{~ajo v
za katera so pravila drugo tar. {t. kot je
navedena v nadaljevanju tar. {t. proizvoda.

65.03 Klobuki in druga Proizvodnja iz preje ali
pokrivala iz klobu- tekstilnih vlaken241

~evine, izdelani iz
tulcev, sto‘cev in
drugih izdelkov iz
tar. {t. 65.01, v{tev{i
tudi podlo‘ene ali
okra{ene

65.05 Klobuki ali druga Proizvodnja iz preje
pokrivala, iz pletiv ali ali tekstilnih vlaken24

pleteni ali izdelani
s pomo~jo ~ipke, klo-
bu~evine ali drugih
tekstilnih proizvodov
(razen iz trakov), tudi
okra{ene ali podlo‘ene;
mre‘ice za lase iz
kakr{negakoli materiala,
v{tev{i okra{ene ali
podlo‘ene

ex pgl.66 De‘niki, son~niki, palice- Proizvodnja, pri kateri
stol~ki, bi~i, koroba~i se vsi uporabljeni
in njihovi deli; razen tistih materiali uvr{~ajo v
iz tar. {t. 66.01, za katero drugo tar. {t. kot je
je pravilo navedeno v tar. {t. proizvoda.
nadaljevanju

24 Glej opombo 6.
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66.01 De‘niki in son~niki Proizvodnja, pri kateri
(v{tev{i palce-de‘nike vrednost vseh
vrtne son~nike in uporabljenih materialov
podobne proizvode) ne presega 50 % cene

proizvoda franko tovarna

Pgl. 67 Ko‘e in drugi deli ptic Proizvodnja, pri kateri
z njihovim perjem in puhom, se vsi uporabljeni
perje, deli perja, puh in materiali uvr{~ajo v
izdelki iz njih; umetno drugo tar. {t. kot je
cvetje; proizvodi iz tar. {t. proizvoda.
~love{kih las

ex Ch. 68 Proizvodi iz kamna, sadre, Proizvodnja, pri kateri
cementa, betona, azbesta, se vsi uporabljeni
sljude, ali podobnih materialov; materiali uvr{~ajo v
razen tistih iz tar. {t. ex 68.03, drugo tar. {t. kot je
ex 68.12 in ex68.14, za katere tar. {t. proizvoda.
so pravila navedena v
nadaljevanju

ex 68.03 Izdelki iz naravnega Proizvodnja iz
skrilavca ali aglo- obdelanega skrilavca
meriranega skrilavca

ex 68.12 Izdelki iz azbesta Proizvodnja iz
ali me{anic na osnovi materialov iz katerekoli
azbesta ali na tar. {t.
osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata

ex 68.14 Proizvodi iz sljude, Proizvodnja iz
v{tev{i aglomerirano obdelane sljude (v{tev{i
ali rekonstituirano aglomerirano ali
sljudo na podlagi iz rekonstruirano sljudo)
papirja, kartona ali
drugih materialov

Pgl. 69 Kerami~ni izdelki Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materili uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

ex pgl. 70 Steklo in stekleni izdelki; Proizvodnja, pri kateri
razen tistih iz tar. {t. se vsi uporabljeni
70.06, 70.07, 70.08, 70.09 materiali uvr{~ajo v
70.10, 70.13 in ex 70.19, drugo tar. {t. kot je
za katere so pravila navedena tar. {t. proizvoda.
v nadaljevanju

70.06 Steklo iz tar. {t. Proizvodnja iz
70.03, 70.04 ali 70.05, materialov iz tar. {t.
upognjeno, z obdela- 70.01
nimi robovi, gravirano,
luknjano, emajlirano
ali druga~e obdelano,
neokvirjeno in ne
spojeno z drugimi
materiali

70.07 Varnostno steklo iz Proizvodnja iz
kaljenega ali materialov iz tar. {t
plastnega stekla 70.01
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70.08 Ve~zidni panelni Proizvodnja iz
elementi za izolacijo, materialov iz tar. {t.
iz stekla 70.01

70.09 Steklena ogledala, Proizvodnja iz
z okvirom ali brez materialov iz tar. {t.
njega, v{tev{i tudi 70.01
vzvratna ogledala

70.10 Baloni, steklenice; Proizvodnja, pri kateri
stekleni~ke, bokali, se vsi uporabljeni
kozarci, lonci, posoda materiali uvr{~ajo v
v obliki cevk, ampule drugo tar. {t. kot je
in druge posode iz tar. {t. proizvoda
stekla za transport ALI
ali pakiranje blaga; Bru{enje steklenih pro-
stekleni kozarci za izvodov, ~e vrednost ne-
vlaganje, ~epi, pokrovi bru{enih steklenih pro-
in druga zapirala, iz izvodov ne presega 50%
stekla cene proizvoda franko

tovarna

70.13 Stekleni proizvodi za Proizvodnja, pri kateri
namizno in kuhinjsko se vsi uporabljeni
uporabo, za uporabo v materiali uvr{~ajo v
kopalnicah, v pisarnah, drugo tar. {t. kot je
proizvodi za notranjo tar. {t. proizvoda
opremo in podobne ALI
namene (razen tistih iz Bru{enje steklenih pro-
iz tar. {t. 70.10 ali izvodov, ~e vrednost ne-
70.18) bru{enih steklenih pro-

izvodov ne presega 50%
cene proizvoda
franko tovarna
ALI
Ro~no okra{evanje (razen
sito tiska), ro~no pihanje
steklenih izdelkov, ~e
vrednost ro~no pihanih
steklenih izdelkov ne
presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

ex 70.19 Izdelki iz steklenih Proizvodnja iz:
vlaken (razen preje) – nebarvanih trakov

steklenih vlaken, rovinga
preje ali pe~enih niti in
– steklene volne

ex pgl.71 Naravni in kultivirani Proizvodnja, pri kateri
biseri, dragi in poldragi se vsi uporabljeni
kamni; plemenite kovine, materiali uvr{~ajo v
kovine platirane s pleme- drugo tar. {t. kot je
nitimi kovinami in izdelki tar. {t. proizvoda.
iz njih, imitacija nakita;
kovinski denar; razen tistih
iz tar. {t. ex 71.02, ex 71.03,
ex 71.04, 71.06, ex 71.07,
71.08, ex 71.09, 71.10,
ex 71.11, 71.16 in 71.17,
za katere so pravila nave-
dena v nadaljevanju
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ex 71.02, Obdelani dragi ali Proizvodnja iz
ex 71.03 poldragi kamni neobdelanih dragih ali
in (naravni, sinteti~ni poldragih kamnov
ex 71.04 ali rekonstruirani)

71.06, Plemenite kovine:
71.08
in
71.10

– neobdelane Proizvodnja iz
materialov, ki niso
uvr{~eni v tar. {t.
71.06, 71.08 ali
71.10
ALI
Elektrolitska, toplotna
ali kemi~na separacija
plemenitih kovin iz
tar. {t. 71.06,
71.08 ali 71.10
ALI
Legiranje plemenitih
kovin iz tar. {t.
71.06, 71.08 ali 71.10
med seboj ali z
navadnimi kovinami

– polpredelane Proizvodnja iz
(polproizvodi) ali v surovih plemenitih
obliki prahu kovin

ex 71.07 Kovine, platirane s Proizvodnja iz
ex 71.09 plemenitimi kovinami, kovin, platiranih s
in v obliki polizdelkov plemenitimi kovinami,
ex 71.11 neobdelanih

71.16 Predmeti iz naravnih Proizvodnja, pri kateri
ali gojenih biserov, vrednost vseh
dragih ali poldragih uporabljenih materialov
kamnov (naravnih, ne presega 50% cene
sinteti~nih ali rekon- proizvoda franko
struiranih tovarna

71.17 Imitacije nakita Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo
tar. {t. kot je tar. {t.
proizvoda,
ALI
Proizvodnja iz delov
navadne kovine, nepozla~enih,
neposrebrenih niti nepre-
vle~enih s platino, ~e
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
50% cene proizvoda
franko tovarna

ex pgl. 72 @elezo in jeklo; razen Proizvodnja, pri kateri
tistih iz tar. {t. se vsi uporabljeni
72.07, 72.08 do 72.16, materiali uvr{~ajo v
72.17, ex 72.18, 72.19 drugo tar. {t. kot je
to 72.22, 72.23, tar. {t. proizvoda.
ex 72.24, 72.25 do
72.27, 72.28 in 72.29,
za katere so pravila nave-
dena v nadaljevanju
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72.07 Polproizvodi iz Proizvodnja iz
‘eleza ali nelegira- materialov iz tar. {t.
nega jekla 72.01, 72.02,

72.03, 72.04 ali 72.05

72.08 Plo{~ati valjni izdelki, Proizvodnja iz
do palice in profili iz ingotov ‘eleza in
72.16 ‘eleza ali nelegiranega nelegiranega jekla ali

jekla drugih primarnih oblik
iz tar. {t. 72.06

72.17 @ica iz ‘eleza ali Proizvodnja iz pol-
nelegiranega jekla izdelkov iz tar. {t. 72.07

ex 72.18, Polproizvodi Proizvodnja iz
72.19 do plo{~ati valjani ingotov ali drugih
72.22 proizvodi, palice in primarnih oblik iz

profili iz nerjavega tar. {t. 72.18
jekla

72.23 @ica iz nerjavega Proizvodnja iz pol-
jekla proizvodov iz nerjavega

jekla iz tar. {t. 72.18

ex 72.24, Polproizvodi, Proizvodnja iz
72.25 do plo{~ati valjani pro- ingotov ali drugih vrst
72.27 izvodi, vro~e valjane legiranega jekla ali

palice in profili iz drugih primarnih oblik
drugih vrst legiranega iz tar. {t. 72.24
jekla

72.28 Palice in profili iz Proizvodnja iz
drugih legiranih jekel; ingotov ali drugih
votle palice primarnih oblik iz
za vrtanje iz legiranega tar. {t. 72.06,
jekla 72.18 ali 72.24

72.29 @ica iz drugih vrst Proizvodnja iz polpro-
legiranega jekla izvodov iz tar. {t. 72.24

ex pgl.73 @elezni in jekleni Proizvodnja, pri kateri
proizvodi; razen tistih se vsi uporabljeni
iz tar. {t. materiali uvr{~ajo v
ex 73.01, 73.02, drugo tar. {t. kot je
73.04, 73.05, 73.06, tar. {t. proizvoda.
ex 73.07, 73.08, in
ex 73.15, za katere so
pravila navedena v nadalje-
vanju

ex 73.01 Piloti Proizvodnja iz
materialov iz tar. {t. 72.06



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2776 [t. 38 – 30. VI. 1995

(1) (2) (3) ALI (4)

73.02 Deli za ‘ele‘ni{ke in Proizvodnja iz
tramvajske tire, iz materialov iz tar. {t.
‘eleza ali jekla; 72.06
tirnice, vodila in
zobate tirnice, kretni-
{ki jezi~ki, kri‘i{~a,
spojne palice in drugi
deli kretnic, pragovi,
tirne veznice, tirna
le‘i{~a, klini za tirna
le‘i{~a, podlo‘ene plo-
{~e, pri~vr{~evalne
plo{~ice, distan~ne
palice, drugi deli,
posebej konstruirani za
postavljanje, spajanje
in pritrjevanje tirnic

73.04, Cevi in votli profili Proizvodnja iz
73.05 in iz ‘eleza in jekla materialov iz tar. {t.
73.06 (razen iz litega 72.06, 72.07,

‘eleza) 72.18 ali 72.24

ex 73.07 Pribor za cevi in votle Stru‘enje, vrtanje,
profile, iz nerjavega {iritev lukenj,
jekla (ISO No. X5CrNiMo izrezovanje navojev,
17.12), sestavljen iz urezovanje s pe{~enim curkom
ve~ delov kovanih polizdelkov,

katerih vrednost ne presega
35% cene proizvoda
franko tovarna

73.08 Konstrukcije (razen Proizvodnja, pri kateri
monta‘nih konstrukcij se vsi uporabljeni
iz tar. {t. 94.06) in materiali uvr{~ajo v
deli konstrukcij (npr. drugo tar. {t. kot je
mostovi in elementi za tar. {t. proizvoda.
mostove, vrata za Zvarjeni kotniki in
zapornice, stolpi, profili iz tar. {t.
predal~ni stebri, strehe 73.01 se ne smejo
stre{na orodja, vrata uporabljati
in okna ter okviri zanje
opa‘i, pragovi za vrata,
roloji, ograje, in
stebri), iz zlitin ‘eleza
ali jekla; plo~evine,
palice, kotniki in profili
cevi in podobno, pripra-
vljeni za uporabo v
konstrukcijah iz zlitin
‘eleza in jekla

ex 73.15 Verige zoper Proizvodnja, pri kateri
drsenje vrednost vseh

uporabljenih materialov
iz tar. {t. 73.15 ne presega
50% cene proizvoda
franko tovarna
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ex pgl. 74 Baker in bakreni Proizvodnja, pri kateri:
proizvodi, razen – se vsi uporabljeni
iz tar. {t. 74.01, 74.02 materiali uvr{~ajo v
74.03, 74.04 in 74.05; drugo tar. {t. kot je
za katera so pravila tar. {t. proizvoda.
podana v nadaljevanju in

– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

74.01 Bakrenec, cementni baker Proizvodnja, pri kateri
(precipitat bakra) se vsi uporabljeni

materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

74.02 Nerafinirani baker; bakrene Proizvodnja, pri kateri
anode (pozitivne elektrode) se vsi uporabljeni
za elektrolitno rafinacijo materiali uvr{~ajo v

v drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

74.03 Rafinirani baker in bakrove
zlitine:
– Rafinirani baker Proizvodnja, pri kateri

se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

– Bakrove zlitine Proizvodnja iz rafiniranega
surovega bakra ali odpadkov in
ostankov

74.04 Bakrovi odpadki in Proizvodnja, pri kateri
ostanki: se vsi uporabljeni

materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

74.05 Predzlitine bakra Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

ex Ch.75 Nikelj in nikljevi Proizvodnja, pri kateri:
proizvodi, razen iz – se vsi uporabljeni
tar. {t. 75.01 do materiali uvr{~ajo v
75.03 za katera so drugo tar. {t. kot je
pravila podana tar. {t. proizvoda
v nadaljevanju in

– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

75.01 Nikljev kamen , sintrani Proizvodnja, pri kateri
do oksidi niklja in drugi se vsi uporabljeni
75.03 vmesni izdelki metalurgije materiali uvr{~ajo v

niklja; surovi nikelj; drugo tar. {t. kot je
nikljasti odpadki in ostanki tar. {t. proizvoda.
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ex pgl. 76 Aluminij in proizvodi Proizvodnja, pri kateri:
iz aluminija razen uz tar. - se vsi uporabljeni
{t. 76.01, 76.02 in ex materiali uvr{~ajo v
76.16 za katere so pravila drugo tar. {t. kot je
podana v nadaljevanju tar. {t. proizvoda

in
– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

76.01 Aluminij v surovi Proizvodnja s termi~no
obliki ali elektrolitsko

obdelavo iz nelegiranega
aluminija ali iz aluminijevih
odpadkov in ostru‘kov

76.02 Aluminijasti odpadki Proizvodnja, pri kateri
in ostanki: se vsi uporabljeni

materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

ex 76.16 Proizvodi iz aluminija Proizvodnja, pri kateri:
razen gaze, – se vsi uporabljeni
tkanin, re{etk, materiali uvr{~ajo v drugo
mre‘, ograj tar. {t. kot je tar. {t.
ali zaklonov proizvoda. Lahko se
materiala uporabljajo gaza, tkanine,
za oja~evanje in re{etke, mre‘e, ograje
podobnih materialov ali zakloni, materiali za
(v{tev{i neskon~ne oja~anje in podobni
trakove) iz materiali (v{tev{i tudi
aluminjaste ‘ice in neskon~ne trakove) iz
ekspandirane kovine iz aluminijaste ‘ice ali
aluminija ekspadirane kovine iz

aluminija
in
– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvodov franko tovarna

ex pgl. 78 Svinec in svin~eni Proizvodnja, pri kateri:
proizvodi, razen iz – se vsi uporabljeni
tar. {t. 78.01 materiali uvr{~ajo v
in 78.02, za katere drugo tar. {t. ko je
so pravila tar. {t. proizvoda
podana v nadaljevanju in

– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna

78.01 Surovi svinec:
– o~i{~en svinec Proizvodnja iz

obdelanega svinca(“bullion”
ali “work lead”)

– Drugi Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t.
kot je tar. {t. proizvoda,
Ne sme se uporabljati
odpadke in ostru‘ke iz
tar. {t. 78.02



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2779[t. 38 – 30. VI. 1995

(1) (2) (3) ALI (4)

78.02 Svin~eni odpadki Proizvodnja, pri katerem
in ostanki se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t.
kot je tar. {t. proizvoda.

ex pgl. 79 Cink in cinkovi Proizvodnja, pri kateri:
proizvodi, razen tar. – se vsi uporabljeni
{t. 79.01 materiali uvr{~ajo v
in 79.02; za drugo tar. {t. kot je
katere so pravila podana tar. {t. proizvoda
v nadaljevanju in

– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna

79.01 Cink, surov Proizvodnja pri kateri
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot
je tar. {t. proizvoda.
Ne sme se uporabljati
odpadke in ostru‘ke iz tar. {t. 79.02

79.02 Cinkovi odpadki in Proizvodnja, pri kateri
ostanki se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t.
kot je tar. {t. proizvoda

ex pgl. 80 Kositer in kositrni Proizvodnja, pri kateri:
proizvodki, razen iz – se vsi uporabljeni
tar. {t. 80.01, 80.02 materiali uvr{~ajo v
in 80.07; za katera drugo tar. {t. kot je
so pravila podana tar. {t. proizvoda
v nadaljevanju in

– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

80.01 Kositer, surov Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.
Ne sme se uporabljati odpadke
in ostru‘ke iz tar. {t.
80.02

80.02 Kositrni odpadki in Proizvodnja, pri kateri
in ostanki; drugi kositrni se vsi uporabljeni materiali
80.07 proizvodi uvr{~ajo v drugo tar. {t.

kot je tar. {t. proizvoda

Pgl. 81 Druge navadne kovine;
kermeti; njihovi
proizvodi

– druge obdelane kovine; Proizvodnja, pri kateri
obdelane; njihovi vrednost vseh
proizvodi uporabljenih materialov,

uvr{~enih v isto tar. {t.
kot je tar. {t. proizvoda,
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna
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– Drugi Proizvodnja, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.

ex Pgl. 82 Orodje, no‘arski proiz- Proizvodnja, pri kateri
vodi, ‘lice in vilice iz se vsi uporabljeni
navadnih kovin; njihovi deli materiali uvr{~ajo v
iz navadnih kovin; razen drugo tar. {t. kot je
tistih iz tar. {t. tar. {t. proizvoda
82.06, 82.07, 82.08,
ex 82.11, 82.14 in 82.15,
za katere so pravila navede-
na v nadaljevanju

82.06 Orodje iz dveh ali ve~ Proizvodnja, pri kateri
tar. {t. 82.02 do se vsi uporabljeni
82.05 v garniturah za materiali uvr{~ajo v
prodajo na drobno drugo tar. {t. razen 82.02 do

82.05. Orodje iz tar. {t.
82.02 do 82.05 se lahko
sestavi v garniture, ~e
njihova vrednost ne
presega 15% cene
proizvoda franko tovarna

82.07 Izmenljivo orodje za Proizvodnja, pri kateri:
ro~no obdelovalne – se vsi uporabljeni
priprave na mehani~ni materiali uvr{~ajo v
pogon ali brez njega drugo tar. {t. kot je
ali za obdelovalne stroje tar. {t. proizvoda
(npr. za stiskanje, in
kovanje, presekanje, – vrednost vseh
narezovanje in vrezo- uporabljenih materialov
vanje navojev, vrtanje, ne presega 40% cene
vtiskanje, pove~evanje proizvoda franko tovarna
odprtine s struganjem
prevla~enje, rezkanjem)
v{tev{i matice za
valjanje ali ekstrudiranje
kovine in orodje za
vrtanje sten in podlage

82.08 No‘i in rezila, za Proizvodnja, pri kateri:
stroje ali mehani~ne – se vsi uporabljeni
priprave materiali uvr{~ajo v

drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda
in
– vrednost vseh
uporabljenih materialov
ne presega 40% cene
proizvoda franko tovarna

ex 82.11 No‘i z rezili, nezo- Proizvodnja, pri kateri:
bljeni ali nenazobljeni se vsi uporabljeni
(v{tev{i vrtnarske materiali uvr{~ajo v
no‘e), razen no‘ev drugo tar. {t. kot je
iz tar. {t. 82.08 tar. {t. proizvoda.

Lahko se uporabljajo
ro~aji in rezila iz
navadnih kovin.
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82.14 Drugi no‘arski proizvodi Proizvodnja, pri kateri
(npr. stroji za stri‘enje se vsi uporabljeni
sekire za cepljenje, materiali uvr{~ajo v
mesarske in kuhinjske drugo tar. {t. kot je
seka~e, mesarske sekire tar. {t. proizvoda.
in no‘i za sekljanje Lahko se uporabljajo
mesa, no‘i za papir); ro~aji iz navadnih kovin.
garniture in priprave
za manikiranje in pe-
dikiranje (v{tev{i tudi
pilice za nohte)

82.15 @lice, vilice, zajemalke, Proizvodnja, pri kateri
penovke, lopatice za se vsi uporabljeni
serviranje kola~ev, no‘i materiali uvr{~ajo v
za ribe, no‘i za maslo, drugo tar. {t. kot je
prijemalke za sladkor tar. {t. proizvoda.
in podobni kuhinjski in Lahko pa se uporabljajo
namizni pribor ro~aji iz navadnih kovin

ex pgl. 83 Razni proizvodi iz Proizvodnja, pri kateri
navadnih kovin, razen se vsi uporabljeni
tistih iz tar. {t. materiali uvr{~ajo v
83.06, za katere je pravilo drugo tar. {t. kot je
navedeno v nadaljevanju tar. {t. proizvoda

ex 83.06 Kipci in drugi okraski Proizvodnja, pri kateri
iz navadnih kovin se vsi uporabljeni

materiali uvr{~ajo v
drugo tar. {t., kot je
tar. {t. proizvoda.
Lahko pa se uporabljajo
tudi materiali iz tar. {t.
83.06, ~e njihova
vrednost ne presega
30% cene proizvoda
franko tovarna

ex pgl. 84 Jedrski reaktorji; Proizvodnja pri Proizvodnja
kotli, stroji in meha- kateri: pri
ni~ne naprave; njihovi – so vsi uporabljeni kateri
deli; razen tistih iz materiali uvr{~eni vrednost
tar. {t. : ex 84.01, 84.02 v drugo tar. {t. kot vseh up.
84.03, ex 84.04, 84.06, je tar. {t. proizvoda materialov
do 84.09, 84.11, 84.12, ne
ex 84.13, ex 84.14, – vrednost vseh presega
84.15, 84.18, ex 84.19 uporabljenih mate- 30% cene
84.20, 84.23, 84.25 do rialov ne presega proizvoda
84.30, ex 84.31, 40% cene proizvoda franko
84.39, 84.41, 84.44 do franko tovarna tovarna
84.47, ex 84.48, 84.
52, 84.56 do 84.66,
84.69 do 84.72, 84.80,
84.82, 84.84 in 84.85
za katere so pravila
navedena v nadaljevanju

ex 84.01 Gorilni elementi (polnjenja) Proizvodnja, pri Proizvodnja, pri
kateri so vsi kateri vrednost
uporabljeni materiali vseh uporabljenih
uvr{~eni v drugo tar. {t. materialov ne presega
kot je tar. {t. 30% cene
proizvoda25 proizvoda franko

tovarna

25 To pravilo se bo uporabljalo do 31. decembra 1998.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2782 [t. 38 – 30. VI. 1995

(1) (2) (3) ALI (4)

84.02 Kotli za pridobivanje vodne in duge pare Proizvodnja: Proizvodnja,
(razen kotlov za centralno kurjavo s – pri kateri so vsi pri kateri
toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro uporabljeni materiali vrednost vseh
nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih

kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 25%
– pri kateri cene
vrednost vseh proizvoda
uporabljenih franko tovarna
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

84.03 Kotli za centralno kurjavo, razen Proizvodnja, pri Proizvodnja,
in tistih iz tar. {t. 84.02 in pomo‘ne kateri se vsi upo- pri kateri
ex 84.04 naprave za kotle za centralno kurjavo rabljeni materiali vrednost vseh

uvr{~ajo v drugo uporabljenih
tar. {t. kot sta materialov ne
84.03 ali 84.04. presega 40%

cene
proizvoda
franko tovarna

84.06 Turbine na vodno in drugo paro Proizvodnja,
pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih
materialov ne
presega 40%
cene
proizvoda
franko tovarna

84.07 Batni motorji z notranjim izgoreva- Proizvodnja, pri
njem, na v‘ig s sve~kami, z izmeni~- kateri vrednost
nim ali vrtilnim gibanjem bata vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

84.08 Batni motorji z notranjim izgoreva- Proizvodnja, pri
njem, na v‘ig s kompresijo (dieselski kateri vrednost
ali poldieselski motorji) vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

84.09 Deli, ki so primerni izklju~no ali Proizvodnja, pri
prete‘no za motorje iz tar. {t. 84.07 kateri vrednost
ali 84.08 vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
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84.11 Turboreaktivni motorji; turbopropelerski Proizvodnja: Proizvodnja,
motorji in druge plinske turbine – pri kateri so vsi pri kateri

uporabljeni materiali vrednost vseh
uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 25%
– pri kateri vred- cene
nost vseh uporablje- proizvoda
nih materialov ne franko tovarna
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

84.12 Drugi pogonski stroji in motorji Proizvodnja, pri
kateri vrednost
vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

ex 84.13 Tla~ne ~rpalke z rotacijskim gibanjem Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri so vsi pri kateri
uporabljeni materiali vrednost vseh
uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 25%
– pri kateri vred- cene
nost vseh uporablje- proizvoda
nih materialov ne franko tovarna
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

ex 84.14 Industrijske nape, ventilatorji in Proizvodnja: Proizvodnja,
podobno – pri kateri so vsi pri kateri

uporabljeni materiali vrednost vseh
uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 25%

cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

84.15 Klimatizacijske naprave z ventila- Proizvodnja, pri
torjem na motorni pogon in elementi za kateri vrednost
spreminjanje temperature in vla‘nosti, vseh uporabljenih
v{tev{i tiste stroje, pri katerih materialov ne
vla‘nosti ni mogo~e posebej presega 40% cene
regulirati proizvoda franko

tovarna
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84.18 Hladilniki, zmrzovalniki in druge Proizvodnja: Proizvodnja,
naprave za hlajenje ali zmrzovanje, – pri kateri so vsi pri kateri
elektri~ni in drugi; toplotne ~rpalke, uporabljeni materiali vrednost vseh
razen klimatizacijskih naprav iz uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
tar. {t. 84.15 kot je tar. {t. materialov ne

proizvoda, presega 25%
– pri kateri vred- cene
nost vseh uporablje- proizvoda
nih materialov ne franko tovarna
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna, in
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

ex 84.19 Stroji in naprave za lesno industrijo, Proizvodnja: Proizvodnja,
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja – pri kateri vred- pri kateri
in kartona nost vseh uporablje- vrednost vseh

nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri se v proizvoda
okviru zgornje meje franko tovarna
vsi materiali,
uvr{~eni v isto tar.
{t. kot proizvod, upo-
rabljajo samo do
vrednosti 25% cene
proizvoda franko
tovarna

84.20 Kalandri in drugi stroji za valjanje, Proizvodnja: Proizvodnja,
razen za kovine ali steklo in valji – pri kateri vred- pri kateri
zanje nost vseh uporablje- vrednost vseh

nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri se v proizvoda
okviru zgornje meje franko tovarna
vsi materiali,
uvr{~eni v isto tar.
{t. kot proizvod, upo-
rabljajo samo do
vrednosti 25% cene
proizvoda franko
tovarna

84.23 Tehtnice (razen tehtnic ob~utljivostjo Proizvodnja: Proizvodnja,
do 5 cg oz. 0,05 g), v{tev{i stroje za – pri kateri so vsi pri kateri
{tetje in kontrolo, ki delujejo na uporabljeni materiali vrednost vseh
podlagi merjenja te‘e; ute‘i in uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
tehtnice vseh vrst kot je tar. {t. materialov ne

proizvoda, in presega 25%
cene

– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
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84.25 Stroji in aparati za dviganje, Proizvodnja: Proizvodnja
do nakladanje in manipulacijo – pri kateri vred- pri kateri
84.28 nost vseh uporablje- vrednost vseh

nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri se v proizvoda
okviru zgornje meje franko tovarna
vsi materiali,
uvr{~eni tar. {t.
84.31 uporabljajo
samo do vrednosti 10%
cene proizvoda franko
tovarna

84.29 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji,
ravnalniki, skreperji, bagri, stroji za
~i{~enje ulic, cestni valjarji, nakladal-
niki z lopato, samovozni:

– cestni valjarji Proizvodnja, pri
kateri vrednost
vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

– drugi Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri vred- pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri se v proizvoda
okviru zgornje meje franko tovarna
vsi materiali,
uvr{~eni tar. {t.
84.31 uporabljajo
samo do vrednosti 10%
cene proizvoda franko
tovarna

84.30 Drugi stroji za ravnanje, strganje, Proizvodnja: Proizvodnja,
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali – pri kateri vred- pri kateri
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; nost vseh uporablje- vrednost vseh
smuke in stroji za izdiranje pilotov; nih materialov ne uporabljenih
sne‘ni plugi in sne‘ni odmetalniki presega 40% cene materialov ne

proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri se v proizvoda
okviru zgornje meje franko tovarna
vsi materiali,
uvr{~eni v tar. {t.
84.31 uporabljajo
samo do vrednosti 10%
cene proizvoda franko
tovarna

ex 84.31 Deli za cestne valjarje Proizvodnja, pri
kateri vrednost
vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
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84.39 Stroji za proizvodnjo ka{e iz vlak- Proizvodnja: Proizvodnja,
nastih celuloznih materialov; stroji – pri kateri vred- pri kateri
za proizvodnjo ali dodelavo papirja nost vseh uporablje- vrednost vseh

nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri se v proizvoda
okviru zgornje meje franko tovarna
vsi materiali,
uvr{~eni v isto tar.
{t. kot proizvod, upo-
rabljajo samo do
vrednosti 25% cene
proizvoda franko
tovarna

84.41 Drugi stroji za predelavo papirne Proizvodnja: Proizvodnja,
ka{e, papirja ali kartona, v{tev{i – pri kateri vred- pri kateri
stroje za rezanje vseh vrst nost vseh uporablje- vrednost vseh

nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri se v proizvoda
okviru zgornje meje franko tovarna
vsi materiali,
uvr{~eni v isto tar.
{t. kot proizvod, upo-
rabljajo samo do
vrednosti 25% cene
proizvoda franko
tovarna

84.44 Stroji, ki se uporabljajo v Proizvodnja, pri
do tekstilni industriji kateri vrednost
84.47 vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

ex 84.48 Pomo‘ni stroji in naprave za upo- Proizvodnja, pri
rabo s stroji iz tar. {t. 84.44 in kateri vrednost
84.45 vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

84.52 [ivalni stroji, razen strojev za
{ivanje knjig iz tar. {t. 84.40; omarice,
stojala in pokrovi, predvideni za
{ivalne stroje; igle za {ivalne stroje:
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– {ivalni stroji (samo veri‘asti vbodi), Proizvodnja
z glavo, te‘ko ne ve~ kot 16 kg, brez – pri kateri vred-
motorja, ali 17 kg, z motorjem nost vseh uporab-

ljenih materialov
ne presega 40%
cene proizvoda
franko tovarna
– pri kateri vred-
nost vseh uporab-
ljenih materialov
brez porekla pri
sestavljanju glave
(brez motorja) ne
presega vrednosti
uporabljenega mate-
riala s poreklom, in
– uporabljeni meha-
nizmi za zategova-
nje niti, kva~kanje
in cik-cak morajo
biti ‘e s poreklom

– drugi Proizvodnja, pri
kateri vrednost
vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

84.56 Obdelovalni stroji in stroji ter Proizvodnja, pri
do njihovi deli in pribor iz tar. {t. 84.56 kateri vrednost
84.66 do 84.66 vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

84.69 Pisarni{ki stroji (npr.: pisalni stroji, Proizvodnja, pri
do ra~unski stroji, stroji za avtomatsko kateri vrednost
84.72 obdelavo podatkov, razmno‘evalni vseh uporabljenih

stroji, stroji za spajanje) materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

84.80 Utopi za livarne; modelne plo{~e; Proizvodnja, pri
modeli za forme; kalupi za kovino kateri vrednost
(razen form za ingote), kovinske kar- vseh uporabljenih
bide, steklo, mineralne materiale, materialov ne
gumo ali plasti~ne mase presega 50% cene

proizvoda franko
tovarna

84.82 Kotalni le‘aji Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri so vsi pri kateri
uporabljeni materiai vrednost vseh
uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 25%

cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporabljenih franko tovarna
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
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84.84 Tesnila iz kovinskih listov, kombini- Proizvodnja, pri
rana z drugim materialom, ali iz dveh kateri vrednost
ali ve~ plasti kovine; garniture tesnil, vseh uporabljenih
razli~ne po sestavi materiala, v vre~kah, materialov ne
ovitkih ali podobnih pakiranjih presega 40% cene

proizvoda franko
tovarna

84.85 Deli strojev ali naprav brez elektri- Proizvodnja, pri
~nih priklju~kov, izolatorjev, tuljav, kateri vrednost
kontaktov ali drugih elektri~nih delov, vseh uporabljenih
ki so omenjeni in ne zajeti na drugem materialov ne
mestu v tem poglavju presega 40% cene

proizvoda franko
tovarna

ex pgl. 85 Elektri~ni stroji in oprema ter Proizvodnja: Proizvodnja,
njihovi deli; aparati za snemanje in – pri kateri so vsi pri kateri
reprodukcijo zvoka; aparati za snema- uporabljeni materiali vrednost vseh
nje in reprodukcijo televizijske slike uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
in zvoka ter deli in pribor za te kot je tar. {t. materialov ne
proizvode; razen tistih, ki se uvr{~a- proizvoda, in presega 30%
jo v naslednje tar. {t. ali dele – pri kateri vred- cene
tar. {t., za katere so pravila podana nost vse uporablje- proizvoda
spodaj: 85.01, 85.02, ex 85.18, 85.19 do nih materialov ne franko tovarna
85.29, 85.35 do 85.37, ex 85.41, 85.42, presega 40% cene
85.44 do 85.48 proizvoda franko

tovarna

85.01 Elektromotorji in elektri~ni genera- Proizvodnja: Proizvodnja,
torji (razen generatorskih agregatov) – pri kateri vred- pri kateri

nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
in cene
– pri kateri se v proizvoda
okviru zgornje meje franko tovarna
vsi materiali,
uvr{~eni tar. {t.
85.03 uporabljajo
samo do vrednosti 10%
cene proizvoda franko
tovarna

85.02 Elektri~ni generatorski agregati in Proizvodnja: Proizvodnja,
rotacijski konvertorji (pretvorniki) – pri kateri vred- pri kateri

nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
in cene
– pri kateri se v proizvoda
okviru zgornje meje franko tovarna
materiali, uvr{~eni
v tar. {t. 85.01 ali
85.03 uporabljajo
skupaj samo do vred-
nosti 10% cene proiz-
voda franko tovarna
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ex 85.18 Mikrofoni in njihova stojala; zvo~niki Proizvodnja: Proizvodnja,
v{tev{i zvo~nike v zvo~nih omaricah; – pri kateri vred- pri kateri
avdio-frekven~ni elektri~ni oja~eval- nost vseh uporablje- vrednost vseh
niki; kompletne elektri~ne enote za nih materialov ne uporabljenih
oja~evanje zvoka presega 40% cene materialov ne

proizvoda franko presega 25%
tovarna, in cene proizvoda
– pri kateri vred- franko tovarna
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

85.19 Gramofoni z lastnim oja~evalnikom ali
brez njega, kasetni magnetofoni in
drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki
nimajo vdelane naprave za snemanje zvoka

– elektri~ni gramofoni Proizvodnja: Proizvodnja:
– pri kateri vred- – pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 25%
tovarna, in cene proizvoda
– pri kateri vred- franko tovarna
nost vseh uporab-
ljenih materialov
brez porekla ne
presega vrednosti
uporabljenih mare-
rialov s poreklom

– drugi Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri vred- pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom,

85.20 Magnetofoni in drugi aparati za Proizvodnja: Proizvodnja,
snemanje zvoka, v{tev{i aparate z – pri kateri vred- pri kateri
vdelanimi napravami za reprodukcijo nost vseh uporablje- vrednost vseh
zvoka: nih materialov ne uporabljenih

presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom,
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85.21 Aparati za snemanje in reprodukcijo Proizvodnja: Proizvodnja,
slike in zvoka, – pri kateri vred- pri kateri
ki imajo vgrajen video-tuner ali ne nost vseh uporablje- vrednost vseh

nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom,

85.22 Deli in pribori aparatov iz tar. {t. Proizvodnja, pri
85.19 do 85.21 kateri vrednost

vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

85.23 Pripravljeni prazni nosilci za zvo~na Proizvodnja, pri
in podobna snemanja – neposneti, kateri vrednost
razen izdelkov iz 37. poglavja vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

85.24 Plo{~e, trakovi in drugi posneti
nosilci vklju~no z zvo~nimi in drugimi,
v{tev{i matrice in galvanske odtise za
proizvodnjo plo{~, razen proizvodov iz
37. poglavja:

– matrice in galvanski odtisi za Proizvodnja, pri
proizvodnjo plo{~ kateri vrednost

vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

– drugo Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri vred- pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene

proizvoda
– pri kateri se v
okviru zgornje meje
materiali, uvr{~eni
v tar. {t. 85.23
uporabljajo
skupaj samo do vred-
nosti 10% cene proiz-
voda franko tovarna
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85.25 Oddajniki za radiotelefonijo, radio- Proizvodnja: Proizvodnja,
telegrafijo in radiodifuzijo ali tele- – pri kateri vred- pri kateri
vizijo, v{tev{i oddajnike z vdelanim nost vseh uporablje- vrednost vseh
sprejemnikom ali aparatom za snemanje nih materialov ne uporabljenih
ali reprodukcijo zvoka; televizijske presega 40% cene materialov ne
kamere proizvoda franko presega 25%

tovarna, in cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom,

85.26 Radarji, pomo‘ne naprave za radio- Proizvodnja: Proizvodnja,
navigacijo in aparati za radijsko – pri kateri vred- pri kateri
daljinsko krmiljenje nost vseh uporablje- vrednost vseh

nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 25%
tovarna, cene proizvoda
in franko tovarna
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

85.27 Sprejemniki za radiotelefonijo, Proizvodnja: Proizvodnja,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, – pri kateri vred- pri kateri
v{tev{i sprejemnike, kombinirane v nost vseh uporablje- vrednost vseh
istem okrovu z aparatom za snemanje nih materialov ne uporabljenih
ali reprodukcijo zvoka ali z uro presega 40% cene materialov ne

proizvoda franko presega 25%
tovarna, cene proizvoda
in franko tovarna
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

85.28 Televizijski sprejemniki (v{tev{i Proizvodnja: Proizvodnja, pri
video monitorje in video projektor- – pri kateri kateri
je), kombinirani ali nekombinirani v vrednost vseh vrednost vseh
isti {katli z radijskimi sprejemniki uporabljenih uporabljenih
ali aparati za snemanje ali reprodukcijo materialov ne materialov ne
zvoka ali slike presega 40% cene presega 25% cene

proizvoda franko proizvoda franko
tovarna, tovarna
in
– vrednost vseh
uporabljenih mate-
rialov brez porekla
ne presega vrednosti
uporabljenih
materialov s poreklom
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85.29 Deli, ki so izklju~no ali prete‘no
primerni za uporabo z aparati iz
tar. {t. 85.25 do 85.28:

– izklju~no ali prete‘no primerni za Proizvodnja, pri
uporabo pri aparatih za video kateri vrednost
snemanje in reprodukcijo slike vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

– drugi Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri vred- pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 25%
tovarna, cene proizvoda
in franko tovarna
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

85.35 Elektri~ni aparati za vklapljanje in Proizvodnja: Proizvodnja,
in izklapljanje ali zavarovanje elektri- – pri kateri vred- pri kateri
85.36 ~nih tokokrogov ali za povezavo z nost vseh uporablje- vrednost vseh

elektri~nimi tokokrogi ali v njih nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, cene proizvoda
in franko tovarna
– pri kateri se v
okviru zgornje meje
vsi materiali,
uvr{~eni v tar. {t.
85.38 uporabljajo
samo do vred-
nosti 10% cene proiz-
voda franko tovarna

85.37 Table, plo{~e (v{tev{i plo{~e za Proizvodnja: Proizvodnja,
numeri~no krmiljenje), pulti, mize, – pri kateri vred- pri kateri
omare in druge osnove, opremljene z nost vseh uporablje- vrednost vseh
dvema ali ve~ aparati iz tar. {t. 85.35 nih materialov ne uporabljenih
ali 85.36, za elektri~no krmiljenje ali presega 40% cene materialov ne
razdeljevanje elektri~nega toka, proizvoda franko presega 30%
v{tev{i tiste z vdelanimi instrumenti tovarna, vrednosti cene
ali aparati iz 90 poglavja, razen in proizvoda
komutacijskih aparatov iz tar. {t. 85.17 – pri kateri se v franko tovarna

okviru zgornje meje
vsi materiali,
uvr{~eni v tar. {t.
85.38 uporabljajo
samo do vred-
nosti 10% cene proiz-
voda franko tovarna
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ex 85.41 Diode, tranzistorji in podobni polpre- Proizvodnja: Proizvodnja,
prevodni{ki elementi; razen – pri kateri so vsi pri kateri
silicijevih rezin, ki {e uporabljeni materiali vrednost vseh
niso razrezane v ~ipe uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih

kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, presega 25%
in cene proizvoda
– pri kateri vred- franko tovarna
nost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene proizvoda
franko tovarna

85.42 Elektronska integrirana vezja in Proizvodnja: Proizvodnja,
mikrosestavi – pri kateri vred- pri kateri

nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 25%
tovarna, cene
in proizvoda
– pri kateri se v franko tovarna
okviru zgornje meje
materiali, uvr{~eni
tar. {t. 85.41 ali
85.42 uporablja-
jo skupaj samo do
vrednosti 10% cene
proizvoda franko
tovarna

85.44 Izolirana ‘ica (v{tev{i lakirano in Proizvodnja, pri
anodizirano ‘ico), kabli (v{tev{i kateri vrednost
koaksialne kable) in drugi izolirani vseh uporabljenih
elektri~ni vodniki, s konektorjem ali materialov ne
brez;kabli iz opti~nih vlaken, izdelani presega 40% cene
iz posami~nih opla{~enih vlaken, proizvoda franko
kombinirani z elektri~nimi vodniki ali tovarna
ne, s konektorjem ali brez njega

85.45 Ogljene elektrode, ogljene {~etke, Proizvodnja, pri
oglje za svetilke, oglje za baterije kateri vrednost
in drugi proizvodi iz grafita ali vseh uporabljenih
drugega oglja, s kovino ali brez nje, materialov ne
za elektri~ne namene presega 40% cene

proizvoda franko
tovarna

85.46 Elektri~ni izolatorji iz kakr{nega- Proizvodnja, pri
koli materiala kateri vrednost

vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

85.47 Izolirni deli za elektri~ne stroje, Proizvodnja, pri
naprave ali opremo, izdelani v celoti iz kateri vrednost
izolirnega materiala ali samo z manj{imi vseh uporabljenih
kovinskimi komponentami (npr. tulci z na- materialov ne
vojem), vdelanimi med stiskanjem izklju~no presega 40% cene
zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. proizvoda franko
{t. 85.46; cevi za elektri~ne vodnike in tovarna
spojke zanje, iz navadnih kovin, oblo‘ene
z izolirnim materialom
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85.48 Elektri~ni deli strojev in aparatov, Proizvodnja, pri
ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem kateri vrednost
mestu v tem poglavju vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

86.01 Tirna vozila in njihovi deli Proizvodnja, pri
do kateri vrednost
86.07 vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

86.08 @elezni{ki in tramvajski tirni sklopi Proizvodnja: Proizvodnja,
in pribor; mehani~ne (v{tev{i elektro- – pri kateri so vsi pri kateri
mehani~na) naprave za signalizacijo, uporabljeni materiali vrednost vseh
varnost, kontrolo ali krmiljenje pro- uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
meta v ‘elezni{kem, tramvajskem in kot je tar. {t. materialov ne
cestnem prometu, prometu na notranjih proizvoda, in presega 30%
vodnih poteh, parkiri{~ih, lu{kih – pri kateri vred- cene
instalacijah ali letali{~ih; njihovi nost vseh uporabljenih proizvoda
deli materialov ne presega franko tovarna

40% cene proizvoda
franko tovarna

86.09 Kontejnerji (v{tev{i kontejnerje za Proizvodnja, pri
transport fluidov), specialno konstru- kateri vrednost
irani in opremljeni za enega ali ve~ vseh uporabljenih
na~inov prevoza materialov ne

presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

ex pgl. 87 Vozila, traktorji in cestna ali teren- Proizvodnja, pri
ska vozila, njihovi deli in pribor; kateri vrednost
razen tistih, ki se uvr{~ajo vseh uporabljenih
v tar. {t. 87.09 do 87.11, ex 87.12, 87.15 materialov ne
in 87.16, za katere so pravila presega 40% cene
podana v nadaljevanju proizvoda franko

tovarna

87.09 Samovozna tovorna vozila, brez naprav Proizvodnja: Proizvodnja,
za dviganje ali manipuliranje, ki se – pri kateri so vsi pri kateri
uporabljajo v tovarnah, skladi{~ih, uporabljeni materiali vrednost vseh
pristani{~ih ali na letali{~ih, za uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
prevoz blaga na kratkih razdaljah; kot je tar. {t. materialov ne
vle~na vozila ki se uporabljajo na proizvoda, in presega 30%
peronih ‘elezni{kih postaj; njihovi – pri kateri vred- cene proizvoda
deli nost vseh uporablje- franko tovarna

nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
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87.10 Tanki in druga oklepna bojna motorna Proizvodnja: Proizvodnja,
vozila v{tev{i tista, ki so opremljena – pri kateri so pri kateri
z oboro‘itvenimi sredstvi; njihovi vsi uporabljeni vrednost vseh
deli materiali uvr{~eni uporabljenih

v drugo tar. {t. materialov ne
kot je tar. {t. presega 30%
proizvoda, in cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

87.11 Motorna kolesa (v{tev{i mopede) in
kolesa s pomo‘nim motorjem, z bo~no
prikolico ali brez nje; bo~ne prikolice

– z batnim motorjem (razen ro-
tacijskih batnih motorjev) in
prostornino cilindrov:
– do 50 cc Proizvodnja: Proizvodnja,

– pri kateri vred- pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 20%
tovarna, in cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

– nad 50 cc Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri vred- pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 25%
tovarna, in cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom,

– drugi Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri vred- pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, in cene
– pri kateri vred- proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom
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ex 87.12 Kolesa brez krogli~nih le‘ajev Proizvodnja iz Proizvodnja,
materialov iz vseh pri kateri
tar. {t. razen tis- vrednost vseh
tih iz tar. {t. uporabljenih
87.14 materialov ne

presega 30%
cene proizvoda
franko tovarna

87.15 Otro{ki vozi~ki in njihovi deli Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri so vsi pri kateri
uporabljeni materiali vrednost vseh
uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 30%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

87.16 Priklopniki in polpriklopniki; druga Proizvodnja: Proizvodnja,
vozila; druga vozila, nesamovozna; – pri kateri so vsi pri kateri
njihovi deli uporabljeni materiali vrednost vseh

uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 30%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

ex pgl. 88 Letala, vesoljska vozila Proizvodnja, pri Proizvodnja,
in njihovi deli; razen tistih, kateri se vsi upo- pri kateri
ki so uvr{~eni v tar. {t. ex rabljeni materiali vrednost vseh
88.04 in 88.05, za katere so uvr{~ajo v drugo uporabljenih
pravila podana v nadaljevanju tar. {t. kot je tar. materialov ne

{t. proizvoda presega 40%
cene proizvoda
franko tovarna

ex 88.04 Roto{uti Proizvodnja iz ma- Proizvodnja,
terialov iz katere- pri kateri
koli tar. {t., vrednost vseh
v{tev{i druge mate- uporabljenih
riale iz tar. {t. materialov ne
88.04 presega 40%

cene proizvoda
franko tovarna

88.05 Oprema za lansiranje letal; krovna Proizvodnja pri Proizvodnja,
prestrezala letal in podobna oprema; kateri so vsi pri kateri
naprave za treniranje letenja na tleh; uporabljeni materiali vrednost vseh
deli navedenih proizvodov uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih

kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda presega 30%

cene proizvoda
franko tovarna
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pgl. 89 Ladje, ~olni in plavajo~e konstrukcije Proizvodnja, pri Proizvodnja,
kateri se vsi upo- pri kateri
rabljeni materiali vrednost vseh
uvr{~ajo v drugo uporabljenih
tar. {t. kot je tar. materialov ne
{t. proizvoda. Ne presega 40%
sme se uporabljati cene proizvoda
ladijske trupe iz franko tovarna
tar. {t. 89.06

ex pgl. 90 Opti~ni, fotografski, kinematografski, Proizvodnja: Proizvodnja,
merilni, kontrolni ali precizni, medi- – pri kateri so vsi pri kateri
cinski ali kirur{ki instrumenti in uporabljeni materiali vrednost vseh
aparati;njihovi deli in pribor; razen uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
tistih, ki so uvr{~eni pod tar. {t. ali kot je tar. {t. materialov ne
pod dele tar. {t. , za katere so pravila proizvoda, in presega 30%
podana spodaj: 90.01, 90.02, 90.04, – pri kateri vred- cene proizvoda
ex 90.05, ex 90.06, 90.07, nost vseh uporablje- franko tovarna
90.11, ex 90.14, 90.15 do nih materialov ne
90.20 in 90.24 do 90.3 presega 40% cene

proizvoda franko
tovarna

90.01 Opti~na vlakna in kabli iz opti~nih Proizvodnja, pri
vlaken razen iz tar. {t. 85.44; listi in kateri vrednost
plo{~e iz polarizirajo~ega materiala; vseh uporabljenih
le~e (v{tev{i kontaktne le~e), prizme, materialov ne
zrcala in drugi opti~ni elementi, iz presega 40% cene
kakr{negakoli materiala, nemontirani, proizvoda franko
razen steklenih proizvodov, ki niso tovarna
opti~no obdelani

90.02 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni Proizvodnja, pri
elementi, iz kakr{negakoli materiala, kateri vrednost
montirani, ki so deli ali pribor vseh uporabljenih
instrumentov ali aparatov, razen tistih materialov ne
iz opti~no neobdelanega stekla presega 40% cene

proizvoda franko
tovarna

90.04 O~ala (korektivna, za{~itna in druga), Proizvodnja, pri
podobni proizvodi kateri vrednost

vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

ex 90.05 Daljnogledi (z enim ali dvema objekti- Proizvodnja: Proizvodnja,
voma), opti~ni teleskopi in njihova – pri kateri so vsi pri kateri
stojala, razen astronomskih refrakcij- uporabljeni materiali vrednost vseh
skih teleskopov in njihovih podstavkov uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih

kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, presega 30%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje-
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko tovarna
in
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s poreklom
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ex 90.06 Fotografski aparati, aparati in naprave Proizvodnja: Proizvodnja,
razen kinematografskih kamer, foto- – pri kateri so vsi pri kateri
grafski bliskovni aparati in bliskovne uporabljeni materiali vrednost vseh
‘arnice razen bliskovnih ‘arnic uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
z elektri~nim v‘igom kot je tar. {t. materialov ne

proizvoda, presega 30%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
in
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

90.07 Kinematografske kamere in projektorji, Proizvodnja: Proizvodnja,
v{tev{i tiste z vgrajenimi aparati – pri kateri so vsi pri kateri
za snemanje ali reprodukcijo zvoka uporabljeni materiali vrednost vseh

uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 30%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
in
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

90.11 Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za Proizvodnja: Proizvodnja,
mikrofotografijo, mikrokinematografijo – pri kateri so vsi pri kateri
in mikroprojekcijo uporabljeni materiali vrednost vseh

uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 30%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
in
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom
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ex 90.14 Drugi navigacijski instrumenti Proizvodnja, pri
in aparati kateri vrednost

vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

90.15 Geodetski (v{tev{i fotogrametrijske), Proizvodnja, pri
hidrografski, oceanografski, hidro- kateri vrednost
lo{ki, meteorolo{ki, geofizikalni vseh uporabljenih
instrumenti in aparati, razen materialov ne
kompasov; daljinomeri presega 40% cene

proizvoda franko
tovarna

90.16 Tehtnice z ob~utljivostjo do 5 centi- Proizvodnja, pri
gramov ali manj, z ute‘mi ali brez kateri vrednost

vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

90.17 Instrumenti in aparati za risanje, Proizvodnja, pri
zaznamovanje ali matemati~no ra~unanje kateri vrednost
(npr.risalni aparati, pantografi, vseh uporabljenih
kotomeri, risalni pribor v kompletu, materialov ne
logaritemska ra~unala, kalkulatorji presega 40% cene
v obliki okrogle plo{~e); ro~ni proizvoda franko
instrumenti za merjenje dol‘ine tovarna
(npr.metri, mikrometri, kljunasta
merila), ki niso omenjeni in ne zajeti
na drugem mestu v tem poglavju

90.18 Medicinski, kirur{ki, zobozdravni{ki
in veterinarski instrumenti in aparati,
v{tev{i scintigrafske, elektromedicinske
aparate in aparate za preiskavo vida

– Zobozdravni{ki stoli z vgrajenimi Proizvodnja iz Proizvodnja, pri
zobozdravni{kimi napravami ali katerekoli tar. {t. kateri vrednost
zobozdravni{kimi pljuvalniki v{tev{i materiale vseh uporabljenih

iz tar. {t. 90.18 materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

– Drugi Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri so vsi pri kateri
uporabljeni materiali vrednost vseh
uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 25%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
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90.19 Aparati za mehanoterapijo; aparati za Proizvodnja: Proizvodnja,
masa‘o;aparati za psiholo{ka testiranja; – pri kateri so vsi pri kateri
aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, uporabljeni materiali vrednost vseh
aerosolno terapijo, umetno dihanje in uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
drugi terapevtski dihalni aparati: kot je tar. {t. materialov ne

proizvoda, in presega 25%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

90.20 Drugi dihalni aparati in plinske maske Proizvodnja: Proizvodnja,
razen varovalnih mask brez mehani~nih – pri kateri so vsi pri kateri
delov in zamenljivih filtrov: uporabljeni materiali vrednost vseh

uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 25%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

90.24 Stroji in aparati za preisku{anje Proizvodnja, pri
trdote, natezne trdnosti, ali trdnosti kateri vrednost
na tlak, elasti~nosti ali drugih vseh uporabljenih
mehanskih lastnosti materiala materialov ne
(npr.: kovin, lesa, tekstilnega mate- presega 40% cene
riala, papirja, plasti~ne mase) proizvoda franko

tovarna

90.25 Hidrometri in podobni plavajo~i Proizvodnja, pri
instrumenti, termometri, barometri, kateri vrednost
higrometri, gostomeri, pirometri, vseh uporabljenih
psihometri, z mo‘nostjo registriranja materialov ne
ali brez, v{tevi kombinacije teh presega 40% cene
instrumentov proizvoda franko

tovarna

90.26 Instrumenti in aparati za merjenje Proizvodnja, pri
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka kateri vrednost
ali drugih zna~ilnih spremenljivk pri vseh uporabljenih
teko~inah ali plinih (npr.: merilniki materialov ne
pretoka, kazalniki nivoja, manometri, presega 40% cene
merilniki toplote, {tevci porabe proizvoda franko
toplote); razen instrumentov in tovarna
aparatov iz tar. {t. 90.14, 90.15, 90.28
ali 90.32

90.27 Instrumenti in aparati za fizikalne in Proizvodnja, pri
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, kateri vrednost
refaktometri, spektrometri, aparati za vseh uporabljenih
analizo plina ali dima); instrumenti in materialov ne
aparati za preisku{anje viskoznosti, presega 40% cene
poroznosti, ekspanzije, povr{inske proizvoda franko
napetosti ali podobno ali tovarna
za kalorimetrijska, akusti~na
in fotometrijska merjenja ali kontrolo
(v{tev{i ekspozimetre); mikrotomi
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90.28 Merilniki porabe ali proizvodnje plinov,
teko~in ali elektri~ne energije, v{tev{i
merilnike za njihovo umerjanje
– deli in pribor Proizvodnja, pri

kateri vrednost
vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

– drugi Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri vred- pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, cene proizvoda
in franko tovarna
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

90.29 Drugi {tevci ({tevci vrtljajev, {tevci Proizvodnja, pri
proizvodnje, taksimetri, kilometrski kateri vrednost
{tevci in podobno;kazalniki hitrosti in vseh uporabljenih
tahometri, razen tistih, ki se uvr{~ajo materialov ne
v tar. {t. 90.14 ali 90.15; stroboskopi presega 40% cene

proizvoda franko
tovarna

90.30 Osciloskopi, spektralni analizatorji Proizvodnja, pri
in drugi instrumenti in aparati za kateri vrednost
merjenje ali kontrolo elektri~nih vseh uporabljenih
veli~in;instrumenti in aparati za materialov ne
merjenje ali odkrivanje alfa, beta, presega 40% cene
gama, rentgenskih, kozmi~nih ali proizvoda franko
drugih ioniziranih sevanj tovarna

90.31 Instrumenti, aparati in stroji za Proizvodnja, pri
merjenje ali kontrolo, ki niso ome- kateri vrednost
njeni in ne zajeti na drugem mestu v vseh uporabljenih
tem poglavju; projektorji profilov materialov ne

presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

90.32 Instrumenti in aparati za avtomati~no Proizvodnja, pri
regulacijo ali krmiljenje kateri vrednost

vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

90.33 Deli in pribor (ki niso omenjeni in ne Proizvodnja, pri
zajeti na drugem mestu v tem poglavju) kateri vrednost
za stroje, naprave, instrumente ali vseh uporabljenih
aparate iz 90. poglavja materialov ne

presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna
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ex pgl. 91 Stenske in ro~ne ure in njihovi Proizvodnja, pri
deli; razen tistih iz tar. {t. 91.05 kateri vrednost
in 91.09 do 91.13, za katere so vseh uporabljenih
pravila podana v nadaljevanju materialov ne presega 40% cene

proizvoda franko tovarna

91.05 Druge ure Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri vred- pri kateri
nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, cene proizvoda
in franko tovarna
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

91.09 Urni mehanizmi, kompletni in Proizvodnja: Proizvodnja,
sestavljeni – pri kateri vred- pri kateri

nost vseh uporablje- vrednost vseh
nih materialov ne uporabljenih
presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, cene proizvoda
in franko tovarna
– pri kateri vred-
nost vseh uporablje-
nih materialov brez
porekla ne presega
vrednosti uporablje-
nih materialov s
poreklom

91.10 Kompletni urni mehanizmi, Proizvodnja: Proizvodnja,
nesestavljeni ali delno sestavljeni – pri kateri vred- pri kateri
({ablone), nekompletni urni mehanizmi, nost vseh uporablje- vrednost vseh
sestavljeni; grobi urni mehanizmi nih materialov ne uporabljenih

presega 40% cene materialov ne
proizvoda franko presega 30%
tovarna, cene proizvoda
in franko tovarna
– pri kateri se v
okviru zgornje meje
materiali, uvr{~eni
v tar. {t. 91.14
uporabljajo
samo do vred-
nosti 10% cene proiz-
voda franko tovarna

91.11 Ohi{ja za osebne ure in njihovi deli Proizvodnja: Proizvodnja,
– pri kateri so vsi pri kateri
uporabljeni materiali vrednost vseh
uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih
kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 30%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje-
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko tovarna
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91.12 Ohi{ja za javne in podobne ure in Proizvodnja: Proizvodnja,
{katle podobne vrste za za druge – pri kateri so vsi pri kateri
proizvode iz tega poglavja, deli uporabljeni materiali vrednost vseh
{katel uvr{~eni v drugo tar. {t. uporabljenih

kot je tar. {t. materialov ne
proizvoda, in presega 30%
– pri kateri vred- cene proizvoda
nost vseh uporablje- franko tovarna
nih materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

91.13 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure
in njihovi deli:

– iz navadnih kovin, tudi pozla~eni, Proizvodnja, pri
posrebreni ali prevle~eni s kateri vrednost
kovino vseh uporabljenih

materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

– drugi Proizvodnja, pri
kateri vrednost
vseh uporabljenih
materialov ne
presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna

pgl. 92 Glasbila; njihovi deli in pribor Proizvodnja, pri
kateri vrednost
vseh uporabljenih
materialov ne
presega 40% cene
proizvoda franko
tovarna

pgl. 93 Oro‘je in strelivo; njuni deli in Proizvodnja, pri
pribor kateri vrednost

vseh uporabljenih
materialov ne
presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna

ex pogl. 94 Pohi{tvo; posteljnina, ‘imnice, Proizvodnja, pri
nosilci za ‘imnice, blazine in kateri so vsi
podobni polnjeni izdelki; svetilke in uporabljeni
druga svetila, ki niso omenjena ali materiali uvr{~eni
zajeta na drugem mestu; osvetljeni v drugo tar. {t.
znaki, osvetljene plo{~ice z imeni in kot je tar. {t.
podobno; monta‘ne zgradbe; razen tistih proizvoda
iz tar. {t. ex 94.01, ex 94.03, 94.05
in 94.06, za katere so pravila podana
v nadaljevanju
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ex 94.01 Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vdelano Proizvodnja, pri
in nenapolnjeno bobma‘no tkanino, kateri so vsi
ex 94.03 katere te‘a ne presega 300 g/m2 uporabljeni mate-

riali uvr{~eni v
drugo tar. {t. kot
je tar. {t. proizvoda
ALI
Proizvodnja iz
bomba‘ne tkanine,
ki je ‘e pripravljena
za uporabo iz tar.
{t. 94.01 ali
94.03, pod pogojem
da:
– njena vrednost
ne presega 25%
cene proizvoda
franko tovarna, in
– ~e so vsi drugi
uporabljeni materiali
‘e s poreklom in so
uvr{~eni v drugo
tar. {t. kot je
tar. {t. 94.01
ali 94.03

94.05 Svetilke in druga svetila, v{tev{i Proizvodnja, pri
reflektorje in njihove dele, ki niso kateri vrednost
omenjeni in ne zajeti na drugem vseh uporabljenih
mestu; svetlobni napisi, osvetljene materialov ne
plo{~ice z imeni in podobno, s presega 50% cene
stalnim svetlobnim virom, in proizvoda
njihovi deli, ki niso omenjeni in franko tovarna
ne zajeti na drugem mestu

94.06 Monta‘ne zgradbe Proizvodnja, pri
kateri vrednost
vseh uporabljenih
materialov ne
presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna

ex pgl. 95 Igra~e, rekviziti za dru‘abne igre Proizvodnja, pri
in {port; njihovi deli in pribor; kateri so vsi upo-
razen tistih iz tar. {t. 95.03 in rabljeni materiali
ex 95.06, za katere so pravila podana uvr{~eni v drugo
v nadaljevanju tar. {t. kot je tar. {t.

proizvoda

95.03 Druge igra~e; zmanj{ani modeli in Proizvodnja:
podobni modeli za igro, v{tev{i tudi – pri kateri so
s pogonom; uganke vseh vrst vsi uporabljeni mate-

riali uvr{~eni v
drugo tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda, in
– vrednost vseh
uporabljenih
materialov ne
presega 50% cene
proizvoda franko
tovarna
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ex 95.06 Glave za palice za golf Proizvodnja, pri
in njihovi deli kateri so vsi upo-

rabljeni materiali
uvr{~eni v drugo
tar. {t. kot je
tar. {t. proizvoda.
Za izdelavo glav za
palice za golf se
lahko uporabijo
grobo obdelani bloki.

ex pgl. 96 Razni proizvodi, razen tistih iz tar. Proizvodnja, pri
{t. ex 96.01, ex 96.02, ex 96.03, 96.05 kateri so vsi
96.06, 96.08, 96.12, ex 96.13 in uporabljeni materiali
ex 96.14, za katere sos pravila uvr{~eni v drugo
podana v nadaljevanju tar. {t. kot je tar.

{t. proizvoda

ex 96.01 Proizvodi iz materialov ‘ivalskega, Proizvodnja iz
in rastlinskega ali mineralnega izvora obdelanih materia-
ex 96.02 za rezljanje lov za izrezovanje

iz istih tar. {t.

ex 96.03 Metle in {~etke (razen metel iz protja Proizvodnja, pri kateri
ter {~etke iz materialov vrednost vseh
veveri~je ali podlasi~je dlake) uporabljenih in
mehani~ne naprave za ~i{~enje tal, podobnih materialov
ro~na, brez motorja; soboslikarski ne presega 50%
vlo‘ki in valji, strgala iz gume ali cene proizvoda
podobnih upogljivih materialov franko tovarna

96.05 Potovalni kompleti (neseserji) za Vsak predmet v
osebno nego, za {ivanje ali ~i{~enje kompletu mora
obutve ali obleke zadovoljiti pravila,

ki bi zanj veljala,
~e ne bi bil
vklju~en v komplet.
Lahko pa se
vklju~ijo predmeti
brez porekla,
~e njihova skupna
vrednost ne presega
15% cene kompleta
franko tovarna

96.06 Gumbi, pritiska~i, gumbi za preobla~enje Proizvodnja pri
in drugi deli teh proizvodov; kateri:
nedokon~ani gumbi – so vsi uporabljeni

materiali uvr{~eni
v drugo tar. {t.
kot je tar. {t.
proizvoda.
in
– vrednost vseh
uporabljenih mate-
rialov ne presega
50% cene proizvoda
franko tovarna
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96.12 Trakovi za pisalne stroje in podobni Proizvodnja, pri
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali kateri:
druga~e pripravljeni za odtiskovanje, – so vsi uporabljeni
v{tev{i trakove na kolescih ali v materiali uvr{~eni
patronah; blazinice za ‘ige, prepojene v drugo tar. {t. kot
ali neprepojene, s {katlo ali brez nje tar. {t. proizvoda

in
– vrednost vseh
uporabljenih mate-
rialov ne presega
50% cene proizvoda
franko tovarna

ex 96.13 Piezo v‘igalniki Proizvodnja, pri
kateri vrednost
vseh materialov iz
tar. {t. 96.13 ne
presega 30% cene
proizvoda franko
tovarna

ex 96.14 Toba~ne pipe ali glave za pipe Proizvodnja iz grobo
obdelanih blokov

pgl. 97 Umetni{ki predmeti, zbirke in Proizvodnja, pri
starine kateri so vsi

uporabljeni mate-
riali uvr{~eni v
drugo tar. {t. kot
je tar. {t. proizvoda
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POTRDILA EUR.1 IN ZAHTEVA ZA POTRDILO EUR. 1

Navodila za tiskanje
1. Mere potrdila EUR.1 so 210 x 297 mm; dopustna so odstopanja do minus 5 mm ali plus 8 mm po dol‘ini. Uporabiti je

treba pisalni papir z belo prevleko, ki ne vsebuje lesnih delcev in ni la‘ji od 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje
s tiskanim zelenim vzorcem “guilloche”, tako da je vsako ponarejanje z mehani~nimi ali kemi~nimi sredstvi opazno na prvi
pogled.

2. Carinski organi dr‘av pogodbenic si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa da jih dajo v tisk
poobla{~enim tiskarjem. V slednjem primeru mora vsako potrdilo EUR.1 vsebovati oznako o takem pooblastilu. Na vsakem
potrdilu EUR.1 mora biti navedeno ime in naslov tiskarja ali znak, s katerim ga je mogo~e identificirati. Prav tako bo navedena
serijska {tevilka, lahko tudi tiskana, s katero bo potrdilo mogo~e identificirati.
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FAKTURA Z IZJAVO IZVOZNIKA

Faktura z izjavo izvoznika, za katero je besedilo podano v nadaljevanju, mora biti sestavljena v skladu z opombami.
Vendar opomb ni potrebno natisniti.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ...(1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of ... (2a) (3) preferential origin

Francoska ina~ica
L’exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere no ... (1)) declare que, sauf indication

claire du contraire, ces produits ont l’origine preferentielle ..... (2c) (3).

Nem{ka ina~ica
Der Ausfuehrer (Ermaechtigter Ausfuehrer; Bewilligungs- Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier

bezieht, erklaert, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, praeferenzbeguenstigte .....(2b)(3) Ursprungswaren sind.

Italijanska ina~ica
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2d) (3).

Islandska ina~ica
Utflytjandi framleiosluvara, sem skjal betta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1), lysir bvi yfir, ao vorurnar seu, ef annars

er ekki greinilega getio, af ... (2e) (3) frioindauppruna.

Norve{ka ina~ica
Ekxportoren av produktene omfattet av dett dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklaerer at disse

produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .... (2f) (3) preferanseopprinnelse.

Slovenska ina~ica
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov {t. ... (1)) izjavlja, da, razen ~e ni druga~e

jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2e) (3) poreklo.

...........................................................................................................................................(4)
(Kraj in datum)

...........................................................................................................................................(5)
(Podpis izvoznika;

dodatno mora biti jasno
navedeno ime osebe, ki

je podpisala izjavo)

(1) Kadar fakturo z izjavo izvoznika izdela poobla{~eni izvoznik v smislu 22. ~lena tega protokola mora na tem mestu biti vpisana
avtorizacijska {tevilka. ^e fakturo z izjavo izvoznika ne daje poobla{~eni izvoznik se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen
prostor.

(2) a: Icelandic, Norwegian, Swiss, Slovenian
(2) b: islandaise, norvegienne, suisse, slovene
(2) c: islandische, norwegische, schweizerische, slowenische
(2) d: islandese, norvegese, svizzera, slovena
(2) e: islenskum, norskum, svissneskum, slovenskum
(2) f: islandsk, norsk, sveitsisk, slovensk
(2) e: islandsko, norve{ko, {vicarsko, slovensko
(2) e: Status porekla se lahko ozna~i z ustrezno dvomestno ISO kodo - IS, NO, CH, SI.
(3) Sklicuje se lahko na dolo~en stolpec fakture, v katerem je vpisana dr‘ava porekla za vsak proizvod.
(4) Te navedbe se lahko izpustijo ~e so informacije vsebovane na samem dokumentu.
(5) Glej tudi peti odstavek 21. ~lena tega protokola. V primerih, kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nana{a

tudi na navedbo imena podpisnika.
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ZNESKI IZRA@ENI V OBRA^UNSKIH ENOTAH

Zneski, omenjeni v tretjem odstavku 30. ~lena protokola B, ki ustrezajo zneskom v obra~unski enoti, izra‘eni v
nacionalnih valutah dr‘av pogodbenic k temu sporazumu so naslednji:1

islandska krona 74.8336
norve{ka krona 7.98528
slovenski tolar 153.5427
{vicarski frank 1.70478

1 Ekvivalenti vrednosti omejitev, omenjenih v pododstavku 1 (b) 21. ~lena in tretjem pododstavku 26. ~lena protokola B, izra‘eni v
nacionalni valuti dr‘av pogodbenic so potemtakem naslednji:

Faktura z Potnikova
izjavo osebna Mali

izvoznika prtljaga paketi
(6000 o.e.) (1200 o.e.) (500 o.e.)

islandska krona 447000 90000 35000
norve{ka krona 48000 9600 4000
slovenski tolar 921500 184500 76800
{vicarski frank 10300 2100 900
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ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

BRE@ICE

1839.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95)  je Ob~inski svet
ob~ine Bre‘ice na 5. seji dne 11. 5. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Bre‘ice

I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE

1. ~len
Obmo~je ob~ine Bre‘ice obsega obmo~ja naslednjih

naselij:
Arnovo Selo, Arti~e, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno,

Bojsno, Bor{t, Bra~na vas, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri
Veliki Dolini, Brezovica na Bizeljskem, Bre‘ice, Brvi, Bu-
kovje, Buko{ek, Bu{e~a vas, Cerina, Cerklje ob Krki, Cirnik,
Cundrovec, Curnovec, ^ate‘ ob Savi, ^edem, ^re{njice pri
Cerkljah, Dednja vas, De~no selo, Dobeno, Dobova, Dolenja
Piro{ica, Dolenja vas pri Arti~ah, Dolenje Skopice, Dramlja,
Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Ga-
zice, Globoko, Globo~ice, Glogov Brod, Gorenja Piro{ica,
Gorenje Skopice, Gornji Lenart, Gregovce, Hrastje pri Cerk-
ljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice, Kamence, Kapele, Koritno,
Kra{ka vas, Kri‘e, Kr{ka vas, Laze, Lo~e, Mala Dolina, Mali
Cirnik, Mali Obre‘, Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Mrzlava
vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri Mokricah, Obre‘je,
Oklukova Gora, Ore{je na Bizeljskem, Pavlova vas, Peri{~e,
Pe~ice, Pir{enbreg, Pi{ece, Podgorje pri Pi{ecah, Podgra-
~eno, Podvinje, Ponikve, Po{tena vas, Prilipe, Rajec, Rako-
vec, Ra~ja vas, Ribnica, Rigonce, Sela pri Dobovi, Silovec,
Slogonsko, Slovenska vas, Sobenja vas, Spodnja Pohanca,
Sromlje, Stankovo, Stara vas-Bizeljsko, Stojanski vrh, Trebe-
‘, Velika Dolina, Velike Malence, Veliki Obre‘, Vinji vrh,
Vitna vas, Vol~je, Vrhje, Vrhovska vas, Zasap, Zgornja Po-
hanca, Zgornji Obre‘, @ejno, @upe~a vas, @upelevec.

2. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine Bre‘ice je v

mestu Bre‘ice, Cesta prvih borcev 18.
Ob~ina Bre‘ice ima svoj grb, ‘ig, pe~at in zastavo.

Njihovo vsebino, obliko in na~in uporabe dolo~a odlok.
V ob~ini Bre‘ice se praznuje ob~inski praznik 28. okto-

bra, na dan, ko je bila leta 1941 ustanovljena Bre‘i{ka ~eta,
ki predstavlja simbol upora proti sovra‘nikom na{ega naro-
da.

3. ~len
Ob~ina skrbi za uravnote‘en razvoj mesta in vasi ter za

varstvo pravic ob~anov in kvaliteto njihovega ‘ivljenja. V
okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve
in izvr{uje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, ter naloge,
ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost
dr‘ava.

4. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog lahko pove-

zuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.

5. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

pristojni organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
30 dneh.

6. ~len
V ob~ini so ustanovljene krajevne skupnosti: Arti~e,

Bizeljsko, Bre‘ice, Cerklje ob Krki, ^ate‘ ob Savi, Dobova,
Globoko, Jesenice, Kapele, Kr{ka vas, Velike Malence, Mrz-
lava vas, Pe~ice-Kri‘e, Pi{ece, Skopice, Sromlje, [entlenart,
Velika Dolina, Zakot-Buko{ek-Trnje.

Krajevno skupnost lahko sestavljajo va{ke skupnosti.
Sestavo dolo~i statut krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost je pravna oseba, ki nastopa v prav-
nem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un v okviru
lastnega premo‘enja in nalog, ki so s statutom ob~ine oprede-
ljene kot pristojnosti krajevne skupnosti.

Premo‘enje in naprave, s katerimi upravlja krajevna
skupnost, so lastnina ob~ine ali krajevne skupnosti.

Na predlog krajevne skupnosti se lahko nanjo prenese
dolo~en del premo‘enja, o ~emer odlo~a ob~inski svet.

Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko
krajani naselja, dela naselja ali ve~ posameznih naselij usta-
novijo krajevno skupnost.

Odlo~itev o ustanovitvi krajevne skupnosti sprejme ob-
~inski svet po predhodno izvedenem referendumu, ki je iz-
glasovan, ~e zanj glasuje ve~ina vseh volivcev z obmo~ja, ki
se odlo~a za svojo krajevno skupnost.

Odlo~itev o pripojitvi dela krajevne skupnosti oziroma
zdru‘itvi krajevne skupnosti je veljavna, ~e se je tako odlo~i-
la ve~ina volivcev vsakega dela, ki se pridru‘uje, posebej.

Krajevne skupnosti, ki se z delom svojega obmo~ja
razprostirajo v mesto Bre‘ice, lahko po postopku, dolo~enem
v tem statutu, ustanovijo mestno krajevno skupnost s ~etrtni-
mi skupnostmi.

7. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.

S statutarnim sklepom se dolo~ijo naloge, na~in financi-
ranja, organiziranost in druge zadeve, ki so pomembne za
delovanje krajevnih skupnosti.

8. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti soglasje organov

krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
bistvene interese prebivalcev samo te skupnosti.

9. ~len
Ob~ina Bre‘ice se lahko povezuje v pokrajino, zvezo

ob~in ali drugo obliko povezovanja ob~in po na~elu enako-
pravnosti.

Ob~ina Bre‘ice sodeluje z drugimi ob~inami pri oprav-
ljanju skupnih zadev po na~elih prostovoljnosti in solidarno-
sti.
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II. NALOGE OB^INE

10. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:

1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge

javne povr{ine;
– ureja javni red v ob~ini;
– ureja delovanje ob~inske uprave;
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– dolo~a na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem

ob~ine;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja;
– sprejema na~rt varstva pred po‘arom ob~ine;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospe{uje:
– delovanje in razvoj slu‘b socialnega skrbstva, pred-

{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine ter slu‘b
za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele;

– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;

– razvoj {porta in rekreacije;
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena;
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– sodeluje pri upravljanju javnih in drugih podjetij;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi;
– upravlja druge zadeve javnega pomena v skladu z

zakonom;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne in krajevne ceste ter javne

poti;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi socialna in neprofitna stanovanja;
– omogo~a vzpostavitev osnovnih evidenc geoinforma-

cijskega sistema na obmo~ju ob~ine;
– zagotavlja osnove za planske dokumente ob~ine;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, odbo-

rov in ob~inske uprave ter mestnih in krajevnih skupnosti;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-

ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kultu-
re, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstve-
nega varstva in drugih dejavnosti;

– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge de-
javnosti);

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost;

– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mr-
li{ko ogledne slu‘be;

– zagotavlja sredstva za ostale zadeve javnega pomena
za lokalno skupnost, ki jih sprejme ob~inski svet s prora~u-
nom za vsako leto posebej;

5. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, prometno signalizacijo, javne po-

ti, pokopali{~a, rekreacijske in druge javne povr{ine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
– evidenco infrastrukturnih objektov na obmo~ju ob~i-

ne s pomo~jo geoinformacijskega sistema in slu‘b, ki jih
dolo~a zakon;

6. s svojimi ukrepi:
– skrbi za uravnote‘en razvoj mesta in vasi ter za vi{jo

kvaliteto ‘ivljenja ob~anov;
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
– spodbuja delovanje mestnih in krajevnih skupnosti;
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje v elementarnih nesre~ah;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
8. pridobiva:
– sredstva za delovanje in razvoj ob~ine;
– vse vrste premo‘enja ob~ine;
9. razpolaga z vsemi vrstami premo‘enja ob~ine;
10. sklepa pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~-

nin in nepremi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in
o drugih razmerjih, v katera stopa ob~ina.

11. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– zagotavljanje pogojev za razvoj kmetijstva, turizma,

obrti in podjetni{tva,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni

svet,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco in promet ob~inskih zemlji{~ in drugega

premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev v postop-

ku za potrebe ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora in na~rtovanje le-te,
– organiziranje gasilske slu‘be,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje in pripravljanje prostorskih izvedbenih

aktov,
– odlo~anje o namembnosti in oblikovanju urbanega

prostora,
– izdajanje lokacijskih, gradbenih in uporabnih dovo-

ljenj ter priglasitev del,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
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– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih
objektov,

– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, krajevnih cest,
ulic in trgov,

– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-
ne in kulturne krajine,

– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve in potrebnih parkir-

nih povr{in,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem njenih predpisov,
– zagotavljanje cestno prometne varnosti,
– naloge, ki jih opredeli ob~inski svet v skladu z zako-

nom.

12. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a, stanova-

nja, lokale in druge ob~inske objekte,
– pogoje za oddajo in najem objektov in drugega pre-

mo‘enja,
– takse in pristojbine za dejavnosti v prostoru (plakati-

ranje, za~asna prodajna mesta, fazne table, transparenti, raz-
pisi na tleh in nad tlemi in drugo),

– druge davke, takse in pristojbine v skladu z zakonom.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

13. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni od-

bor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija, katere
naloge, pristojnosti in sestavo dolo~a zakon o lokalnih voli-
tvah.

Organi sveta so odbori in komisije.

14. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

15. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, z omogo~anjem navzo~nosti ob~a-
nov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta
in ob~inskih odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta
statut in poslovnik ob~inskega sveta.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave. Zaupnost
navedenih gradiv se dolo~i s poslovnikom ob~inskega sveta.

16. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na sejah navzo~a

ve~ina njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet

17. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane, PIA in druge plane razvoja

ob~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja ob~inske odbore in komisije ter imenuje in

razre{uje njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– imenuje in razre{uje pod‘upane na predlog ‘upana,
– nadzoruje delo odborov, ‘upana, pod‘upana in ob~in-

ske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– sprejema organizacijo in delovno podro~je ob~inske

uprave na predlog ‘upana,
– daje mnenje k na~rtu delovnih mest ob~inske uprave,

ki ga dolo~i ‘upan,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin,
– odlo~a o najemu ob~inskih posojil,
– razpisuje referendume,
– daje pobudo za sklic zbora ob~anov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-

ne gospodarske slu‘be ter imenuje izmed svojih ~lanov, ob-
~anov in strokovnjakov za posamezna podro~ja ~lane orga-
nov upravljanja v javnih zavodih,

– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut.

18. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju na~elnika

upravne enote. Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene-
senih pristojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo-
~a, da o teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

19. ~len
Ob~inski svet ima 30 ~lanov (svetnikov), ki opravljajo

svojo funkcijo nepoklicno.
Ob~inski svet se voli na podlagi zakona.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina razdeli na volilne

enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.

20. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

21. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in

podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-

govo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v njegovi odsotnosti in po njegovem
pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovne-
ga podro~ja.
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Ob~inski svet imenuje sekretarja sveta. Sekretar oprav-
lja organizacijske, strokovne in administrativne naloge za
ob~inski svet ob sodelovanju ob~inske uprave, pomaga pred-
sedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik
in opravlja druge zadeve po nalogu predsednika.

22. ~len
Kandidature za predsednika, podpredsednika in za dru-

ge funkcije ob~inskega sveta lahko vlo‘i v pisni obliki skupi-
na kluba svetnikov politi~ne stranke, ki je v svetu zastopana.

Volitve predsednika, podpredsednika in za druge funk-
cije ob~inskega sveta so tajne. Kandidat je izvoljen z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta. ^e pri prvem glasovanju noben
kandidat ne dobi zahtevane ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri
ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki
sta pri prvem glasovanju dobila najve~ glasov.

Predsednik sveta je razre{en z izvolitvijo novega pred-
sednika.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

23. ~len
Ob~inski svet dela na rednih in izrednih sejah. Seje

sklicuje predsednik ob~inskega sveta najmanj enkrat v dveh
mesecih. Na zahtevo ‘upana, nadzornega odbora ali na zahte-
vo najman petih ~lanov sveta pa mora sklicati sejo sveta v
roku enega meseca.

Dnevni red seje sveta predlaga predsednik sveta po
predlogu predlagatelja.

Predlagatelji dnevnega reda so lahko predsednik sveta,
‘upan, pet ~lanov sveta ali klub svetnikov politi~ne stranke,
ki je zastopana v svetu. Posamezne to~ke dnevnega reda pa
lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta. O sprejemu dnev-
nega reda odlo~i svet.

Na dnevnem redu seje ob~inskega sveta mora biti to~ka,
rezervirana za vpra{anja in pobude svetnikov.

24. ~len
Ob~inski svet sklepa veljavno, ~e je na seji navzo~a

ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih

~lanov, razen ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

dolo~a zakon, ta statut ali svet.

25. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

2.1. Odbori ob~inskega sveta

26. ~len
Ob~inski svet ima lahko stalne in za~asne odbore, ki jih

imenuje po potrebi na predlog ‘upana ali na predlog kluba
svetnikov politi~ne stranke, ki je v svetu zastopana. Stalni
odbori ob~inskega sveta so:

– Odbor za urbanizem in okolje,
– Odbor za gospodarsko infrastrukturo,
– Odbor za dru‘bene dejavnosti,
– Odbor za kmetijstvo,
– Odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo in obrt,
– Odbor za prora~un, finance in dav~no politiko.

27. ~len
Odbori iz prej{njega ~lena imajo v skladu s statutom,

poslovnikom in odloki naslednje naloge in pristojnosti:
– kot mati~na delovna telesa sodelujejo v postopku pri

sprejemanju odlokov in drugih aktov;
– spremljajo stanje na svojem delovnem podro~ju, po-

ro~ajo o stanju in predlagajo ustrezne ukrepe;
– obravnavajo predloge, pobude in vpra{anja, ki so jim

dodeljena v obravnavo;
– dajejo ob~inskemu svetu predloge za spremembo ozi-

roma za sprejem predpisov;
– pospe{ujejo izobra‘evanje na svojem podro~ju;
– opravljajo druge naloge, ki jim jih iz svoje pristojnosti

poveri ob~inski svet in o njih v skladu s tem statutom oziro-
ma s pooblastilom ob~inskega sveta tudi samostojno odlo~a-
jo.

28. ~len
Odbor za urbanizem in okolje opravlja naloge iz 27.

~lena tega statuta, ki se nana{ajo na:
– obravnavo prora~unskega plana in zaklju~nega ra~una

za to podro~je;
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,

zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejav-
nosti varstva okolja;

– varstvo naravnih spomenikov in arhitekturne kulturne
dedi{~ine;

– spremembe prostorskih planov ob~ine in na~rtovanje
drugih posegov v prostor;

– urejanje prometnega re‘ima na cestah, kjer je to v
pristojnosti lokalne skupnosti;

– naloge, ki so v skladu z zakonom na podro~ju, za
katerega je ustanovljen odbor, v pristojnosti ob~ine.

Odbor daje soglasje k manj{im odmikom od sprejetih
prostorskih planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
zvezi s posameznimi posegi v prostor lokalnega pomena v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije. Razlago vsebi-
ne pojma “manj{i odmik” opredeljujejo odloki s podro~ja
prostorskega urejanja.

29. ~len
Odbor za gospodarsko infrastrukturo opravlja naloge iz

27. ~lena tega statuta, ki se nana{ajo na:
– obravnavo prora~unskega plana in zaklju~nega ra~una

za to podro~je;
– izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje z energetskimi,

vodovodnimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami;
– izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje z javnimi cesta-

mi, javnimi potmi, parkiri{~i, trgi, parki in drugimi javnimi
povr{inami;

– ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih
slu‘b s podro~ja komunalne dejavnosti.

30. ~len
Odbor za dru‘bene dejavnosti opravlja naloge iz 27.

~lena tega statuta, ki se nana{ajo na:
– obravnavo prora~unskega plana in zaklju~nega ra~una

za to podro~je;
– pospe{evanje zdravstva, socialnega skrbstva, pred{ol-

skega varstva, varstva otrok in dru‘ine, invalidov in ostare-
lih;

– pospe{evanje vzgoje in izobra‘evanja na vseh stop-
njah izobra‘evanja ter izobra‘evanje odraslih;

– pospe{evanje kulturne, raziskovalne, knji‘ni~arske, in-
formacijsko-dokumentacijske dejavnosti;

– razvoj {porta in rekreacije;
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– promocijo ob~ine, organizacijo promocijskih priredi-
tev ter izdajanje ustreznih publikacij;

– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine.

31. ~len
Odbor za kmetijstvo opravlja naloge iz 27. ~lena tega

statuta, ki se nana{ajo na:
– obravnavo prora~unskega plana in zaklju~nega ra~una

za to podro~je;
– gospodarjenje in razdeljevanje sredstev, ki so v ob~in-

skem prora~unu predvidena za razvoj, investicije in od{kod-
nine v kmetijstvu;

– posege in druge naloge v kmetijstvu, ki so v skladu z
zakonom v pristojnosti ob~ine.

Odbor samostojno odlo~a o izdajanju soglasij:
– za spremembo namembnosti kmetijskih zemlji{~ ozi-

roma prekategorizacije;
– za manj{e posege v 1. obmo~je kmetijskih zemlji{~ v

postopku pridobivanja lokacijske dokumentacije. Razlago
vsebine pojma “manj{i poseg” opredeljuje poseben pravil-
nik, ki ga sprejme svet.

32. ~len
Odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo in obrt opravlja

naloge iz 27. ~lena tega statuta, ki se nana{ajo na:
– obravnavo prora~unskega plana in zaklju~nega ra~una

za to podro~je;
– sodelovanje med ob~ino in gospodarskimi subjekti;
– problematiko zaposlovanja;
– opredelitve industrijskih, podjetni{kih oziroma obrt-

nih con ter na pridobivanje investitorjev za gradnjo industrij-
skih in obrtnih objektov pod ugodnimi pogoji;

– razvoj podjetni{tva, obrti, trgovine in turizma;
– razvoj demografsko ogro‘enih in mejnih obmo~ij;
– stanovanjsko problematiko;
– inovativno dejavnost.

33. ~len
Odbor za prora~un, finance in dav~no politiko opravlja

naloge iz 27. ~lena tega statuta, ki se nana{ajo na:
– obravnavo vsebine prora~unskega memoranduma ter

prora~una in zaklju~nega ra~una ob~ine;
– dav~no politiko ob~ine;
– financiranje porabnikov ob~inskega prora~una;
– gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem in sredstvi;
– najemanje posojil ob~ine.

34. ~len
Stalni odbor {teje praviloma sedem ~lanov. Najmanj

ve~ino ~lanov stalnega odbora se imenuje izmed ~lanov sve-
ta, enako tudi predsednika odbora, ostali ~lani odbora se
lahko imenujejo izmed ob~anov in strokovnjakov s podro~ja
dela, za katerega je ustanovljen odbor.

[tevilo ~lanov za~asnega odbora se dolo~i s sklepom
ob~inskega sveta ob ustanovitvi odbora.

35. ~len
Odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih poveri

ob~inski svet iz svoje pristojnosti.
Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v

odlo~anje odboru z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

36. ~len
Na pisni predlog najmanj petih ~lanov sveta lahko ob-

~inski svet izre~e nezaupnico odboru.
Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obenem izvoli nov

odbor.

2.2. Komisije ob~inskega sveta

37. ~len
Komisije so stalne in ob~asne.
Stalne komisije so:
– Statutarnopravna komisija,
– Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja,
– Komisija za vloge in prito‘be.

38. ~len
Statutarnopravna komisija obravnava in predlaga svetu

v sprejem statut ob~ine in poslovnik ob~inskega sveta in
njune spremembe ter daje razlage le-teh in odlokov.

Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
obravnava in predlaga svetu predloge za volitve in imenova-
nja ter vi{ino pla~e in nadomestil za ‘upana in ob~inske
funkcionarje.

Komisija za vloge in prito‘be obravnava vloge in pri-
to‘be in posreduje pri pristojnih organih. Stalne komisije
{tejejo po sedem ~lanov, ki se volijo izmed svetnikov.

Sestava in naloge ob~asnih komisij se dolo~ijo s skle-
pom o ustanovitvi.

3. @upan

39. ~len
Ob~ina ima ‘upana in najve~ tri pod‘upane.
@upan opravlja svoje delo praviloma poklicno, pod‘u-

pani pa nepoklicno.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upane

pa imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana z ve~ino glasov
vseh ~lanov sveta.

40. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino;
– predlaga gradiva, ki jih pripravi ob~inska uprava za

seje ob~inskega sveta;
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega

sveta;
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave;
– imenuje projektne skupine in komisije iz pristojnosti

ob~inske uprave;
– odgovarja za izvr{evanje prora~una;
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut;
– skrbi za enakomeren razvoj ob~ine.
Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz

pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan. O tem odlo~a
svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

41. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob-

~inskega sveta ali ob~inskega odbora. ̂ e to stori, mora nave-
sti razloge za zadr‘anje take odlo~itve na prvi naslednji seji
ob~inskega sveta oziroma ob~inskega odbora.

^e se odlo~itev sveta oziroma odbora nana{a na zadevo,
ki je bila z zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
odlo~itve.

42. ~len
@upan ima pravico in dol‘nost udele‘evati se sej ob~in-

skega sveta. Prav tako ima pravico udele‘evati se sej ob~in-
skih odborov, razen nadzornega odbora. Na povabilo nadzor-
nega odbora pa se je dol‘an seje udele‘iti.
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43. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga na-

dome{~a v njegovi odsotnosti. Po pooblastilu ‘upana ga na-
dome{~a v njegovi odsotnosti do 30 dni, v dalj{em obdobju
pa po pooblastilu sveta na predlog ‘upana.

Pod‘upan se razre{i na enak na~in, kot se imenuje.

4. Nadzorni odbor

44. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno, na zahtevo sveta

pa tudi ve~krat, poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovi-
tvah.

45. ~len
Nadzorni odbor {teje pet ~lanov. ^lane nadzornega od-

bora imenuje ob~inski svet izmed ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste

kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sve-
ta. Listo kandidatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na
podlagi predlogov najmanj petih ~lanov ob~inskega sveta,
zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.

5. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

46. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

47. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini, ki ga skli~e ‘upan, razpravlja o

zadevah ob~inskega pomena.

48. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti, ki ga skli~e pred-

sednik sveta krajevne skupnosti ali ‘upan, razpravlja o zade-
vah, ki se nana{ajo na krajevno skupnost.

49. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-
dijo lokalne volitve.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

50. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{eta svetovalni

referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da
se ugotovi volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj deset odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.

IV. OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave

51. ~len
Organizacija ob~inske uprave je okvirno dolo~ena s tem

statutom. @upan lahko predlaga spremembo organizacije ob-
~inske uprave, dolo~ene s tem statutom.

Podrobnej{a organizacija ob~inske uprave se na predlog
‘upana dolo~i z odlokom.

52. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.
@upan lahko pooblasti za vodenje uprave tajnika, ki ga

na njegov predlog imenuje svet.
Ob~inska uprava opravlja svoje naloge v upravnih orga-

nih, upravnih organizacijah in uradih; vodijo jih predstojniki,
ki imajo status ob~inskih funkcionarjev in jih imenuje svet na
predlog ‘upana za ~as njegovega mandata.

53. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,

kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

54. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih, dolo~enih z zakonom.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

55. ~len
Ob~ina Bre‘ice organizira javne slu‘be na naslednjih

podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr-

{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– ostale javne slu‘be v skladu z zakonom,
ter skrbi tudi za:
– kulturne dejavnosti,
– {port in rekreacijo,
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje in moderniziranje lokalnih in krajevnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo,
– ostale dejavnosti po sklepu ob~inskega sveta.
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56. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njega ~lena ustanavlja ob~ina

javne zavode, javna podjetja, javne gospodarske zavode,
agencije in sklade, podeljuje koncesije in oblikuje re‘ijske
obrate v okviru ob~inske uprave.

57. ~len
Ob~inski svet z odlokom dolo~i vrste javnih slu‘b ter

na~ine in oblike njihovega delovanja in financiranja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno

podjetje, posamezni javni zavod, posamezno me{ano podjet-
je ali sklad.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

58. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober go-

spodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi nepremi~-

nin.

59. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu s statutom in z
zakonom o financiranju ob~in oziroma iz dr‘avnega prora~u-
na.

60. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem ter na~rtovani odhodki.

V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

61. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

62. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo, ki ne sme presegati 5% sprejetega prora-
~una in mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O
najetju posojila odlo~a ‘upan, ki o tem poro~a svetu na prvi
seji.

Med odhodki prora~una ob~ine se predvidi tudi teko~a
prora~unska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za fi-
nanciranje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti ali za
njih ni bilo predvidenih dovolj sredstev. O uporabi teko~e
prora~unske rezerve odlo~a ‘upan.

63. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5%
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec, vendar najka-
sneje do 31. decembra teko~ega leta.

Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-
zerve ob~ine 2% letno dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

64. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 2. to~ke prvega odstavka tega
~lena odlo~a ‘upan, o uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke
prvega odstavka tega ~lena pa odlo~a svet.

65. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil, o ~emer odlo~a svet.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

66. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

67. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.

68. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke v igrah na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– rente in od{kodnine,
– ostali prihodki dolo~eni z zakoni ali po sklepu ob~in-

skega sveta.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov od dohodnine v vi{ini, dolo~eni z zakonom.
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69. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– razne pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– prispevki in donacije,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Za posebej dogovorjene naloge se lahko uvede samo-

prispevek.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.

VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti ob~ine

70. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta, odborov in komisij.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in

navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski svet sprejema prostorske plane in druge na~rte

razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

71. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

72. ~len
S poslovnikom se uredi organizacija in na~in dela ob-

~inskega sveta, odborov in komisij ter uresni~evanje pravic
in dol‘nosti njihovih ~lanov.

73. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

74. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen, ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

75. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

76. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

77. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje najmanj
ve~ina vseh ~lanov ob~inskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

78. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-

pan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volivcev v
ob~ini v obliki in na na~in, kakor to predvideva poslovnik.

79. ~len
Ob~inski svet praviloma razpravlja o sprejemanju odlo-

ka po dvofaznem postopku.
Postopek sprejemanja odloka in drugih aktov se dolo~i

v poslovniku ob~inskega sveta.

80. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati najkasneje 15.
dan po objavi, ~e ni v njih dolo~eno druga~e.

3. Posami~ni akti ob~ine

81. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti odlo~a ob~ina o upravnih stvareh iz

lastne pristojnosti, iz prenesene pristojnosti ter na podlagi
javnih pooblastil.

VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

82. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine, oziroma ~e se s
predpisi pokrajine ali regije brez pooblastila oziroma soglas-
ja ob~ine posega v njene pravice.

83. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopata, ~e pokrajina, re-
gija ali druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

84. ~len
@upan po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stran-

ka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in
ukrepe, s katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblastni nadzor.
Upravni spor lahko spro‘i tudi, ~e osebe javnega in zasebne-
ga prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na
{kodo javnih koristi ob~ine.

85. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih, oziroma ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

86. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine ali regije. Na tej podlagi
oblikuje ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu
zboru.
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Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh, in
sicer:

– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti;
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti;
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil;
– o upravnih stvareh, ki jih predpisuje ta statut.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO ALI
REGIJO IN DRUGO SODELOVANJE

87. ~len
Ob~ina Bre‘ice se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi

ob~inami v {ir{o lokalno skupnost: regijo, pokrajino ali zve-
zo ob~in, zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebi-
valstva.

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v regijo, pokrajino ali
zvezo sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~la-
nov sveta.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v {ir{o lokal-
no skupnost se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina
prenesla na regijo, pokrajino ali zvezo. S potrditvijo statusa
regije, pokrajine ali zveze ob~inski svet dokon~no dolo~i
prenesene ob~inske pristojnosti regije, pokrajine ali zveze.

88. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ene s
pokrajinskim statutom, so:

– oblikovanje skupne politike in stali{~ do ukrepov dr-
‘ave,

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest,
– regionalno prostorsko planiranje,
– ukrepi za varstvo okolja,
– druge zadeve, pomembne za regijo, pokrajino ali zve-

zo, za katere se soglasno dogovorijo vse ob~ine.

89. ~len
^lane pokrajinskih in regijskih organov izvoli ob~inski

svet.

90. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih

~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
konkretnih zadev (projektov) {ir{ega pomena, pomembnih za
ob~ino. ̂ e zahteva ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta,
se lahko o takem povezovanju izvede razprava med ob~ani in
ugotovi njihova volja.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

91. ~len
V roku enega meseca po sprejetju tega statuta je potreb-

no sprejeti poslovnik ob~inskega sveta in odlok o organizaci-
ji in delovnem podro~ju ob~inske uprave.

Obstoje~e krajevne skupnosti nadaljujejo svoje delo do
sprejetja statutarnega sklepa iz 7. ~lena tega statuta. Statutar-
ni sklep, ki postane sestavni del tega statuta, se sprejme
najpozneje v roku dveh mesecev.

Odloki in drugi splo{ni akti, ki so veljali na dan uvelja-
vitve tega statuta, veljajo {e naprej in se smiselno uporablja-

jo, kolikor niso v nasprotju s tem statutom in se uskladijo z
njim v roku enega leta.

92. ~len
Do izvolitve prvega predsednika ob~inskega sveta skli-

cuje in vodi seje ob~inskega sveta ‘upan, vendar najdlje do
30. 6. 1995.

Mandati ~lanov za~asnih odborov in komisij pri ob~in-
skem svetu so po sprejemu statuta podalj{ani do konstituira-
nja novih odborov in komisij v skladu s tem statutom.

93. ~len
Spremembe tega statuta lahko predlaga najmanj pet svet-

nikov, ‘upan ali pet odstotkov volilnih upravi~encev v ob~i-
ni. Spremembe statuta se sprejmejo na enak na~in kot statut.

94. ~len
Z dnem veljavnosti tega statuta preneha veljati za~asni

statutarni akt Ob~ine Bre‘ice (Uradni list RS, {t. 5/95).

95. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 013-2/95-2/7
Bre‘ice, dne 11. maja 1995.

Predsedujo~i
Ob~inskega sveta

ob~ine Bre‘ice
Jo‘e Av{i~ l. r.

DIVA^A

1840.

Na podlagi 138. in 153. ~lena ustave Republike Slove-
nije, prve alinee drugega odstavka 29. ~lena in 64. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in
57/94) je Ob~inski svet ob~ine Diva~a na 6. seji dne 25. 4.
1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Diva~a

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem statutom Ob~ina Diva~a (v nadaljevanju: ob~ina)

se dolo~a temeljna na~ela za organizacijo in delovanje ob~i-
ne, oblikovanje in pristojnost ob~inskih organov, organizaci-
jo ob~inske uprave in javnih slu‘b, finan~no poslovanje ob~i-
ne, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v
ob~ini in o drugih vpra{anjih skupnega pomena v ob~ini, ki
jih dolo~a zakon in so pomembna za delovanje ob~ine.

Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru
ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr-
{uje naloge, ki so nanjo prenesene s podro~nimi zakoni ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristoj-
nost dr‘ava.

2. ~len
Ob~ina Diva~a je temeljna lokalna samoupravna skup-

nost, ustanovljena z zakonom.
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Obmo~je Ob~ine Diva~a dolo~a zakon.
Postopek za teritorialne spremembe ob~ine, to je za

dolo~itev obmo~ja ob~ine, izlo~itev dela ob~ine iz ob~ine in
njegovo priklju~itev k drugi ob~ini, izlo~itev posameznega
naselja iz ob~ine in njegova priklju~itev k drugi ob~ini ter
ustanovitev ob~ine znotraj sedanje ob~ine dolo~a zakon.

3. ~len
Ob~ina Diva~a je pravna oseba. Sede‘ ob~ine je v Diva-

~i, Kra{ka cesta {t. 67.

4. ~len
Ob~ina Diva~a ima pe~at okrogle oblike v katerem je

napis: OB^INA DIVA^A. Ob~inski svet uporablja pe~at, ki
ima poleg imena ob~ine {e napis OB^INSKI SVET. @upan
uporablja pe~at, ki ima poleg imena ob~ine {e napis @UPAN.

5. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in

sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalni-
mi samoupravnimi skupnostmi, pri ~emer se lahko povezuje
v pokrajino. Z drugimi ob~inami Ob~ina Diva~a pri zagotav-
ljanju skupnih zadev sodeluje na na~elih prostovoljnosti in
solidarnosti.

6. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb ljudi

na o‘jem obmo~ju ob~ine se s tem statutom ustanovijo na-
slednje krajevne skupnosti:

– KS Diva~a
– KS Seno‘e~e
– KS Vreme
– KS Barka
– KS Misli~e
(sledi opis obmo~ja posamezne krajevne skupnosti)
Za spremembo obmo~ja posamezne krajevne skupnosti,

dolo~ene s tem statutom, se analogno uporabljajo dolo~be
zakona o lokalni samoupravi v zvezi s spremembo obmo~ja
ob~in.

Krajevna skupnost lahko nastopa v pravnem prometu
kot: pravna oseba ali nastopa v pravnem prometu v imenu in
za ra~un ob~ine.

Premo‘enje in naprave, s katerimi upravlja krajevna
skupnost, so lahko lastnina krajevne skupnosti, sicer so last
ob~ine.

Kadar nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu s
svojimi sredstvi, oziroma s sredstvi, ki niso lastnina ob~ine
ali s sredstvi, ki niso del ob~inskega prora~una, sklepa prav-
ne posle v svojem imenu in za svoj ra~un, vendar le v skladu
s {estim odstavkov tega ~lena.

Ob~ina je odgovorna za obveznosti, ki jih s soglasjem
Ob~inskega sveta ob~ine Diva~a prevzamejo krajevne skup-
nosti iz drugega odstavka tega ~lena.

7. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.

8. ~len
Ob~inski svet lahko predhodno pridobi mnenje organov

krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.

II. NALOGE OB^INE

9. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, ali pooblasti dolo~ene institucije, ki opravljajo
to za ve~ ob~in:

l. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– sprejema na~rt razvoja ob~ine,
– sprejema prostorske plane in prostorske izvedbene ak-

te,
– predpisuje lokalne davke in takse,
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti,
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge

javne povr{ine,
– ureja javni red v ob~ini,
– ureja delovanje ob~inske uprave,
– ureja ob~inske javne slu‘be,
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~i-

ne,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja,
– soureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– dolo~a organizacijo in na~in dela v vojni,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, os-

novnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, inva-
lide in ostarele,

– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko,
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost,

– razvoj {porta in rekreacije,
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev, ter dejavno-

sti za prepre~evanje in bla‘itev posledic naravnih in drugih
nesre~,

3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– upravlja lokalne javne slu‘be,
– soupravlja in nadzira javna podjetja,
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro,
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi,
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~,
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti,
– gradi in vzdr‘uje mestne in krajevne ulice in povr{ine

za pe{ce in kolesarje,
– gradi in vzdr‘uje mestne in krajevne parkovne povr{i-

ne, tr‘nice in otro{ka igri{~a,
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost,
– gradi komunalne objekte in naprave,
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene,
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b,
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana ter ob-

~inske uprave,
– omogo~a delovanje krajevnih skupnosti,
– sofinancira delovanje politi~nih strank zastopanih v

ob~inskem svetu,
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovne-

ga izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
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socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva
in drugih dejavnosti,

– zagotavlja subvencije in teko~i transferji v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge de-
javnosti),

– sredstva za po‘arno varnost, opravljanje pokopali{ke,
pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be,

– odpravlja arhitektonske ovire,
– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,

slu‘be in druge operativne sestave za za{~ito, re{evanje in
pomo~,

– organizira po‘arno stra‘o, ko je razgla{ena pove~ana
nevarnost po‘arov v naravnem okolju, ter izvaja druge ukre-
pe za varstvo pred po‘arom,

– organizira sistem alarmiranja,
– gradi javna zakloni{~a na obmo~jih, kjer je obvezna

graditev zakloni{~,
– zagotavlja nujna sredstva za za{~ito, nastanitev in os-

krbo ogro‘enih prebivalcev,
5. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine,
– vodovodne in energetske komunalne objekte,
– sredstva za za{~ito, re{evanje in pomo~,
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine,
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov,
– skrbi za ekolo{ki razvoj ob~ine,
– skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dedi{~ine,
– pospe{uje regionalni razvoj krasa tudi preko meja ob-

~ine,
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugi-

mi nesre~ami,
– pomaga pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju

mobilizacije,
– pomaga pri pripravah in organiziranju proizvodnje in

storitev v vojni,
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– izvensodno poravnavo sporov,
– spremljanje nevarnosti ter obve{~anje in alarmiranje

prebivalstva o prete~ih nevarnostih,
– zveze za potrebe za{~ite, re{evanja in pomo~i,
– za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in drugih

nesre~ah,
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov civilne za-

{~ite za osebno in vzajemno za{~ito, oziroma re{evanje in
pomo~,

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~,
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine,
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih v katere stopa ob~ina,

– pogodbe z dru{tvi in drugimi organizacijami o oprav-
ljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite, re{evanja in
pomo~i.

10. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni

svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– izdelava in usklajevanje na~rtov za{~ite in re{evanja,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje soglasij za izdajo lokacijskih dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih prepisov.

11. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in

onesna‘evanje okolja,
– rento na lokacijo profitnih podjetij.
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III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

12. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni od-

bor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
Ob~ina ima tudi svet krajevnih skupnosti, poveljnika in

{tab civilne za{~ite ob~ine.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-

ma neprofesionalno, razen ~e ob~inski svet ne odlo~i druga-
~e.

13. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
Organi krajevnih skupnosti se volijo za {tiri leta.

14. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstav-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in njegovih
delovnih teles. Na~in zagotavljanja javnosti dela se podrob-
neje opredeli s poslovnikom ob~inskega sveta.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.

15. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a najmanj polovica,ve~ina njihovih ~lanov, odlo~itev
pa sprejemajo z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, razen ~e ni z
zakonom ali tem statutom druga~e dolo~eno.

2. Ob~inski svet

16. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– voli predsednika in podpredsednika sveta,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje in razre{uje volilne komisije za ob~inske vo-

litve,
– voli in razre{uje pod‘upana, na predlog ‘upana ime-

nuje in razre{uje enega ali ve~ pod‘upanov,
– imenuje in razre{uje predsednika, podpredsednika in

~lane ob~inskih odborov in komisij kot svojih delovnih teles,
– nadzoruje delo delovnih teles, ‘upana in pod‘upana,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske

uprave ter nadzoruje njeno delo glede izvr{evanja odlo~itev
ob~inskega sveta,

– dolo~a na~rt delovnih mest ob~inske uprave na pred-
log ‘upana,

– imenuje vi{je upravne delavce na predlog ‘upana,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin ob~inskega premo‘enja, kolikor o tem v skladu s tem
statutom ali odlokom ob~inskega sveta ne odlo~a ‘upan,

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,

– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana in pod‘u-
pana, tajnika ter merila za nadomestila ~lanov ob~inskega
sveta, nadzornega odbora, sekretarja sveta in delovnih teles
ob~inskega sveta ter odlo~a o na~inu in obsegu drugih njiho-
vih prejemkov in povra~il stro{kov ob~inskih funkcionarjev,
delovnih teles ob~inskega sveta in drugih organov ob~ine,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be,

– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– ustanavlja ob~inske sklade in imenuje njihove organe,
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin,
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred

naravnimi in drugimi nesre~ami,
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi

in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter

na~in njihovega delovanja v vojni,
– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi

sredstvi po‘arnega sklada,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut.

17. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju predstoj-

nikov republi{kih organov, pristojnih za ob~ino.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-

stojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

18. ~len
Ob~inski svet ima 15 ~lanov.
@upan, pod‘upan, ~lani nadzornega odbora, delavci, za-

posleni v ob~inski upravi, vodja upravne enote in vodje no-
tranjih organizacijskih enot upravne enote ter ob~inski urad-
niki in poslovodni delavci javnih podjetij, katerih ustanovitelj
je Ob~ina Diva~a ter na~elnik upravne enote in vodje notra-
nje organizacijskih enot v upravni enoti ter delavci, zaposleni
v upravni enoti na delovnih mestih na katerih izvr{ujejo
pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo, oziroma
nad primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine ne
morejo biti ~lani ob~inskega sveta.

19. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-

no prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.

20. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta. Na konstitutivni
seji ob~inski svet najprej imenuje komisijo za mandatna vpra-
{anja, volitve in imenovanja, ki pregleda podane predloge za
predsednika in podpredsednika sveta in jih posreduje svetu.
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21. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in pod-

predsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-

govo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja ter ga nadome{~a v njegovi
odsotnosti.

22. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.

Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje ve~ina vseh ~lanov sveta.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

23. ~len
Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku

pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in oprav-
lja druge zadeve po nalogu predsednika. Sekretarja sveta
imenuje ob~inski svet.

24. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na zahtevo sveta, ‘upana nadzornega odbora ali na zahte-
vo najmanj ~etrtine ~lanov sveta.

Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
dveh mesecih, oziroma v roku enega meseca po podani zah-
tevi za sklic seje ob~inskega sveta iz prvega in drugega
odstavka tega ~lena.

^e predsednik ob~inskega sveta na predlog ‘upana ne
skli~e seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan.

Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnev-
nega reda odlo~i svet.

Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as za
vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta predsednikom delov-
nih teles in ‘upanu ter tajniku za odgovore nanje.

V okviru prve to~ke seje ob~inskega sveta se obravnava
tudi pregled realizacije sklepov prej{nje seje.

25. ~len
^lani delovnih teles ob~inskega sveta in ‘upan imajo

pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta. Predstavniki
delovnih teles ob~inskega sveta so se na zahtevo ob~inskega
sveta dol‘ni udele‘iti seje ob~inskega sveta in odgovarjati na
vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

26. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

najmanj polovica ve~ine njegovih ~lanov.

Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov nav-
zo~ih ~lanov, razen ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no
ve~ino.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon, ta statut ali poslovnik sveta in kadar tako
zahteva najmanj ~etrtina ~lanov sveta, o ~emer odlo~a ob~in-
ski svet s tajnim glasovanjem.

27. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

3. @upan

28. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega pod‘upana ali ve~ pod‘u-

panov.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana

pa voli in imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana z ve~ino
glasov vseh ~lanov. Pod‘upan se razre{i po istem postopku
kot se voli in imenuje.

29. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega

sveta
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~i-

ne,
– predlaga ob~inskemu svetu imenovanje tajnika ob~in-

ske uprave, zaklju~ni ra~un prora~una ob~ine, odloke in dru-
ge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine,

– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesre~ami in uresni~evanje za{~itnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~,

– imenuje poveljnike in {tabe civilne za{~ite ob~ine ter
poverjenike za civilno za{~ito,

– sprejme na~rte za{~ite in re{evanja,
– dolo~i dru{tva, gospodarske dru‘be, zavode in druge

organizacije, ki opravljajo javno slu‘bo, oziroma naloge za-
{~ite, re{evanja in pomo~i,

– vodi za{~ito, re{evanje in pomo~,
– dolo~i ostale gospodarske slu‘be, zavode in druge

organizacije na obmo~ju ob~ine, ki morajo izdelati na~rte
za{~ite in re{evanja,

– ugotavlja in razgla{a stopnjo po‘arne ogro‘enosti v
naravnem okolju na obmo~ju ob~ine,

– odredi evakuacijo ogro‘enih in prizadetih prebivalcev
ter izjemoma dolo~i lastnike in uporabnike stanovanjskih hi{,
ki morajo za~asno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogro-
‘ene osebe,

– predlaga dr‘avnemu upravnemu organu za obrambo
razporeditev delavcev, oziroma dr‘avljanov na delovno dol‘-
nost v civilni za{~iti ter izvr{evanje materialne dol‘nosti,

– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut,
ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz pristoj-
nosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan. Odlo~itev o tem sprej-
me z ve~ino glasov vseh ~lanov.
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30. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob-

~inskega sveta. ̂ e to stori, mora navesti razloge za zadr‘anje
take odlo~itve na seji ob~inskega sveta.

@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga ob~inske-
mu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.

^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom prene{ena na ob~ino, mora ‘upan opozoriti pristoj-
no ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odlo~i-
tve.

31. ~len
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v ve~jem

obsegu ogro‘eno ‘ivljenje in premo‘enje ob~anov, ob~inski
svet pa se ne more pravo~asno sestati, lahko ‘upan sprejme
za~asne nujne ukrepe. Te mora predlo‘iti v potrditev ob~in-
skemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

32. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in njegovih delovnih teles, sej nadzornega odbora pa le na
njegovo povabilo.

33. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in po nje-

govem pooblastilu opravlja posamezne zadeve iz njegovega
podro~ja in ga nadome{~a v njegovi odsotnosti. V primeru,
da ima ob~ina dva pod‘upana, ‘upan dolo~i, kateri od njiju
ga nadome{~a v njegovi odsotnosti ali zadr‘anosti. ̂ e ‘upan
ne sprejme odlo~itve v zvezi s tem, ga nadome{~a starej{i od
njiju.

4. Nadzorni odbor

34. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

35. ~len
Nadzorni odbor ima predsednika in dva ~lana.
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed

ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste

kandidatov z ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja na podlagi predlogov najmanj ~etrtine
~lanov ob~inskega sveta, zainteresiranih organizacij v ob~ini
ali najmanj 15 volivcev v ob~ini. V primeru, da kandidatna
lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se na isti seji imenuje-
jo ~lani nadzornega odbora posami~no. ^e tudi na ta na~in
niso imenovani vsi ~lani, lahko najmanj ~etrtina ~lanov sveta
predlaga imenovanje manjkajo~ih ~lanov, ki jih svet imenuje
posami~no na isti ali naslednji seji.

Predsednika imenujejo ~lani nadzornega odbora izmed
sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov na svoji prvi seji, ki jo
skli~e ‘upan.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, ob~inski uradniki, ~lani poslovodstev organizacij,
ki so uporabniki prora~unskih sredstev in drugi javni uslu‘-
benci.

5. Delovna telesa ob~inskega sveta

36. ~len
Ob~inski svet imenuje stalna ali za~asna delovna telesa.
Stalna delovna telesa ob~inskega sveta so:
– odbor za prora~un in finance
– odbor za prostorsko na~rtovanje, komunalno infra-

strukturo in stanovanjska vpra{anja
– odbor za gospodarstvo
– odbor za kmetijstvo
– odbor za turizem
– odbor za {olstvo, {port in kulturo
– odbor za zdravstvo in socialno varstvo
– odbor za varstvo okolja, narave in kulturne dedi{~ine
– odbor za lokalno samoupravo in povezovanje v regijo
– komisija za delitveno bilanco in premo‘enje
– komisija za statut, pro{nje in prito‘be
– komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja.

37. ~len
Ob~inski svet lahko imenuje tudi druga stalna ali ob~a-

sna delovna telesa izmed ~lanov ob~inskega sveta in ob~a-
nov.

Mandat stalnih delovnih teles je enak mandatu ob~in-
skega sveta.

Delovna telesa ob~inskega sveta imajo predsednika,
podpredsednika in tri ~lane, razen odbora za prostorsko na~r-
tovanje, komunalno infrastrukturo in stanovanjska vpra{anja,
ki ima predsednika, podpredsednika in pet ~lanov.

38. ~len
Delovna telesa sveta v okviru svojega delovnega po-

dro~ja pripravljajo predloge in jih posredujejo svetu v obrav-
navo in sprejem.

Delovna telesa sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
ob~inskega sveta in mu dajejo mnenja in predloge.

Delovno podro~je delovnih teles se praviloma dolo~i z
odlokom.

Delovna telesa lahko opravljajo tudi druge zadeve, ki
jim jih poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti, ~eprav niso
dolo~ene z odlokom.

Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v
odlo~anje posameznemu delovnemu telesu z dvetretjinsko
ve~ino navzo~ih ~lanov.

39. ~len
Predsednika, podpredsednika in ~lane delovnih teles

imenuje ob~inski svet izmed svojih ~lanov in ob~anov, s tem,
da mora biti najmanj en ~lan delovnega telesa imenovan
izmed ob~anov. Predsednik posameznega delovnega telesa
se imenuje praviloma izmed ~lanov sveta, pri ~emer je po-
trebno upo{tevati zastopanost politi~nih strank v ob~inskem
svetu.

Komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
in komisijo za statut, pro{nje in prito‘be, komisijo za delitve-
no bilanco in premo‘enje in odbor za prora~un in finance, pa
imenuje ob~inski svet samo izmed ~lanov ob~inskega sveta.
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40. ~len
O imenovanju delovnih teles, razen komisije za man-

datna vpra{anja, volitve in imenovanja in komisije za statut,
pro{nje in prito‘be, ki ju svet imenuje na svoji prvi seji na
predlog, ki ga lahko poda vsak ~lan ob~inskega sveta, se
glasuje na podlagi liste kandidatov, ki jo dolo~i komisija za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.

Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali naj-
manj trije ~lani sveta. Kandidate iz vrst ob~anov lahko pred-
lagajo zainteresirane organizacije v ob~ini ali najmanj 15
volivcev v ob~ini.

^e je predlaganih ve~ kandidatov kot je ~lanov v posa-
meznem delovnem telesu, imajo prednost uvrstitve na listo
kandidati iz razli~nih politi~nih strank, ki so zastopane v
ob~inskem svetu, in sicer v sorazmerju z zastopanostjo strank
v svetu.

Predsednik, podpredsednik in ~lani delovnih teles so
imenovani, ~e je za kandidatno listo glasovala ve~ina vseh
~lanov ob~inskega sveta.

^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji imenujejo ~lani delovnih teles posami~no. ̂ e na ta
na~in niso imenovani vsi ~lani posameznega delovnega tele-
sa, lahko najmanj trije ~lani sveta predlagajo imenovanje
manjkajo~ih ~lanov delovnih teles, ki jih svet nato imenuje
posami~no na isti ali naslednji seji.

Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo in
vodi njegovo delo. Podpredsednik pomaga predsedniku pri
njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravlja posa-
mezne zadeve iz delovnega podro~ja delovnega telesa.

41. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~in-

ski svet izre~e nezaupnico svojemu delovnemu telesu. Ne-
zaupnico lahko izre~e le tako, da obenem z ve~ino glasov
vseh ~lanov sveta imenuje delovno telo v novi sestavi.

Posamezen ~lan delovnega telesa, oziroma delovno telo
v celoti lahko tudi odstopi. Odstop mora biti obrazlo‘en. V
tem primeru mora delovno telo, oziroma ~lan opravljati svojo
funkcijo do imenovanja novega delovnega telesa, oziroma
~lana.

Delovno telo se razre{i po istem postopku kot se imenuje.

6. Svet krajevnih skupnosti

42. ~len
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih

skupnosti v ob~ini.
Svet sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti.

43. ~len
Svet KS lahko daje mnenja in predloge ob~inskemu

svetu, njegovim delovnim telesom, nadzornemu odboru in
‘upanu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nana{ajo
na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se
nana{ajo na ob~inski prora~un, na razvoj ob~ine in na pro-
storsko ureditev ob~ine.

Svet KS lahko zahteva od ob~inskega sveta, da ponovno
obravnava in odlo~i o spremembi statuta ali o odloku, s
katerim je uredil zadevo iz prej{njega odstavka. To zahtevo
lahko svet KS poda najkasneje v petnajstih dneh od sprejema
takega akta. Odlo~itev o taki zahtevi sprejme svet KS z
ve~ino ~lanov sveta KS. O zahtevi lahko ob~inski svet odlo~i
najkasneje v treh mesecih.

7. Organi krajevnih skupnosti

44. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Mandat sveta krajevne skupnosti traja {tiri leta, oziroma

do izteka mandata ob~inskega sveta. Redne volitve v svete
krajevnih skupnosti so isto~asno kot redne volitve v ob~inski
svet. Prve volitve v svete krajevnih skupnosti so v enem letu
po uveljavitvi tega statuta. Volitve so v skladu z zakonom o
lokalnih volitvah.

Podrobnej{o organizacijo in delo krajevne skupnosti
ureja statut krajevne skupnosti, ki ga sprejme svet krajevne
skupnosti z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta v treh
mesecih po konstituiranju sveta.

45. ~len
Krajevne skupnosti v okviru svojih pristojnosti lahko

sodelujejo pri opravljanju tudi v naslednjih zadevah:
– neposredno izvajajo volilna opravila v zvezi z volitva-

mi svetov krajevnih skupnosti,
– podajajo mnenje ob~inskemu svetu v zvezi z uporabo

stavbnih zemlji{~ in rabo ostalega prostora, varstva narave in
kulturne dedi{~ine,

– obravnavajo prostorske izvedbene akte, ki zadevajo
obmo~je krajevne skupnosti in v zvezi s tem sprejemajo
ustrezne sklepe in jih posredujejo pristojnemu ob~inskemu
organu,

– izdajajo mnenja v zvezi z izdajo lokacijskih dovo-
ljenj,

– skrbijo za varstvo okolja v krajevni skupnosti,
– skrbijo za urejanje poljskih poti,
– skrbijo za vzpodbujanje in razvoj ljubiteljske kulturne

dejavnosti v krajevni skupnosti,
– opravljajo druge naloge, ki jih nanjo prenese ob~ina.

8. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

46. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

47. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za

eno ali ve~ krajevnih skupnosti, oziroma naselij.

48. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih

ob~inskih organov,
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem

delu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

49. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem

poro~ilu,
– razpravlja o delu svojega predstavnika v svetu krajev-

nih skupnosti
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov

svoje skupnosti,
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– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

50. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini skli~e ‘upan na lastno pobudo,

na pobudo ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet od-
stotkov volivcev v ob~ini. Zbor ob~anov v krajevni skupnosti
ali naselju skli~e predsednik krajevne skupnosti ali ‘upan na
lastno pobudo ali tudi na pobudo najmanj pet odstotkov
volivcev v tej skupnosti, oziroma naselju. Zbor ob~anov je
sklep~en, ~e je na njem navzo~ih najmanj 5% volivcev v
ob~ini, oziroma krajevni skupnosti ali naselju. Po preteku
ene ure je zbor ob~anov sklep~en, ~e je prisotnih najmanj 2%
volivcev. Odlo~itve sprejema z ve~ino glasov navzo~ih vo-
livcev.

51. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset procentov volivcev v
ob~ini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

52. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

53. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{e svetovalni

referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da
se ugotovi volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be 51. in 52. ~lena tega statuta.

54. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih orga-
nov.

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

54.a ~len
Operativno strokovno vodenje civilne za{~ite in drugih

sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ v ob~ini izvajajo poveljnik
in {tab civilne za{~ite ob~ine ter poverjeniki za civilno za{~i-
to. V ta namen pripravljajo ocene ogro‘enosti in na~rte za{~i-
te in re{evanja.

Poveljniki in poverjeniki za civilno za{~ito iz prej{njega
odstavka so za svoje delo odgovorni ‘upanu in nadrejenim
poveljnikom civilne za{~ite. Pri vodenju za{~ite, re{evanja in
pomo~i imajo tudi posebna pooblastila.

IV. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

55. ~len
V ob~inski upravi se kot upravni organ ustanovi ob~in-

ski sekretariat, v okviru katerega se ustanovijo notranje orga-
nizacijske enote za posamezna podro~ja.

Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad, v okvi-
ru katerega se lahko ustanovijo oddelki ali sekretariati za
izvajanje dolo~enih nalog uprave.

Podrobnej{a organizacija ob~inske uprave je na predlog
‘upana dolo~ena z odlokom o ustanovitvi, organizaciji in
delovnem podro~ju organov ob~inske uprave.

56. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob-

~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski
svet.

@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-
nih aktov poslovanja.

57. ~len
Za delovanje organov ob~inske uprave je tajnik odgovo-

ren ‘upanu.

58. ~len
Upravne in strokovne naloge ob~ine opravljajo tajnik in

zaposleni v ob~inski upravi, ki jih imenuje, oziroma sprejme
v delovno razmerje in razporedi ‘upan, na podlagi na~rta
delovnih mest, ki ga na predlog ‘upana sprejme ob~inski
svet. O imenovanju, oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan, oziroma po nje-
govem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

59. ~len
Zaposleni v ob~inski upravi so upravi~eni do pla~e, ki

jo v skladu z zakonom ter na~rtom delovnih mest, dolo~i
‘upan.

60. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, sklepe, odredbe, pra-

vilnike in navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,

kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

61. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
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62. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih dolo~enih z zakonom.

63. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

64. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobraz-
bo.

Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

65. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

66. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnem postopku odlo~a ob~in-

ski svet.
O izlo~itvi tajnika v upravnem postopku odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe v upravnem postopku odlo~a

‘upan.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

67. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju nadzoruje zako-

nitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni de-
lavci ob~inske uprave.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

68. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

69. ~len
Ob~ina Diva~a organizira javne slu‘be na naslednjih

podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje in vzdr‘evanje javnih poti, povr{in za pe{ce

in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– urejanje in vzdr‘evanje ulic, trgov in cest, ki niso

razvr{~ene med magistralne in regionalne ceste,
– urejanje in vzdr‘evanje javnih tr‘nic in javnih parki-

ri{~,
– oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omre‘ja, ki

zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
– oskrba s teko~im naftnim plinom ali zemeljskim pli-

nom iz plinovodnega omre‘ja,
– oskrba naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
– upravljanje in vzdr‘evanje stanovanj in poslovnih pro-

storov v lasti Ob~ine Diva~a,
– varstvo pred po‘ari.

70. ~len
Ob~ina Diva~a skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.

71. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja

ob~ina javna podjetja in javne gospodarske in druge javne
zavode, podeljuje koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v
okviru ob~inske uprave.

72. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

73. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~nine in premi~-

ne stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober go-

spodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odsvojitvi premi~-

nin in nepremi~nin.
Odsvojitev nepremi~nin je mo‘na, kadar se zanjo opre-

deli dve tretjini ~lanov ob~inskega sveta.

74. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
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75. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~un ob~ine.

76. ~len
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovanimi odhodki.

V ra~un financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

77. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

78. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan. Odred-

bodajalec prora~una je ‘upan, njegova namestnika pa imenu-
je ob~inski svet. V zvezi z izvajanjem prora~una se odredbo-
dajalca in namestnika sproti obve{~a.

79. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~i-
ne, lahko pa se najame posojilo najve~ do 5 procentov spreje-
tega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~un-
skega leta. O najetju posojila odlo~a ob~inski svet.

80. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve v skladu z zakonom.

Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na predlog
‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine 2 procenta letnih dose‘enih prihodkov iz bilan-
ce prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

81. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinskih {kodljivcev;

2. za pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~;

3. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

4. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega odstavka tega ~lena odlo~a
ob~inski svet.

Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

82. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni

in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja ter sred-
stva rezerv.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un.

Zaklju~ni ra~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.

83. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

84. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

Ob~ina se lahko zadol‘i le v obsegu, ki ne presega deset
procentov zagotovljene porabe ob~ine v letu pred letom za-
dol‘evanja, odpla~ilo glavnice in obresti pa v posameznem
letu odpla~ila ne sme prese~i pet procentov zagotovljene
porabe.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

85. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5 procentov zagotovljene porabe v letu, v
katerem se daje poro{tvo.

O dajanju poro{tev odlo~a ob~inski svet.

86. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– dodeljena sredstva po‘arne takse.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.

87. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
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– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in
onesna‘evanje okolja

– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni,
– renta na lokacijo profitnih podjetij.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovo uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski

svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.

88. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

89. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje organ ob~inske uprave,

dolo~en v odloku o ustanovitvi, organizaciji in delovnem
podro~ju organov ob~inske uprave.

Njegovo delo nadzorujejo ‘upan, tajnik in nadzorni od-
bor.

VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti ob~ine

90. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in

navodila kot splo{ne pravne akte.
Delovna telesa lahko sprejmejo poslovnik za svoje delo

in izdajajo pravilnike.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

91. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

92. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

93. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

94. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

95. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njegovega izvr{evanja.

96. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

97. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

98. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta in

‘upan, delovna telesa ob~inskega sveta, svet krajevnih skup-
nosti ali najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-
skega sveta.

99. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

100. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

101. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~la-

nom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo
sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

102. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.

V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu pred-
loga odloka, ~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo. Na
koncu ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu odloka
in o predlogu odloka v celoti.

103. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj ‘upan z amandmaji.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etr-
tina ~lanov ob~inskega sveta.
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104. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so dolo~eni za
po{iljanje predloga odloka in za vlaganje amandmajev.

Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka. Amand-
ma lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta in ‘upan,
oziroma predlagatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za-
~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.

105. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka, naslov odloka in

odlok v celoti je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na
kateri je navzo~ih najmanj polovico, ve~ina ~lanov, glasuje
ve~ina navzo~ih ~lanov.

106. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen statuta in ob-

~inskega prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni
obravnavi.

107. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po
objavi (~e ni v njih druga~e dolo~eno). Za njihovo objavo
skrbi ‘upan.

3. Posami~ni akti ob~ine

108. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a

ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

109. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stop-
nji ‘upan.

O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

110. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.

111. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

112. ~len
@upan oziroma ob~inski svet lahko kot stranka v uprav-

nem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s
katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblastveni nadzor. Uprav-
ni spor lahko spro‘ita tudi, ~e osebe javnega in zasebnega
prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na
{kodo javnih koristi ob~ine.

113. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

114. ~len
Delovna telesa so dol‘na za potrebe ob~inskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.

Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh in
to:

– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti;
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti;
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

115. ~len
Ob~ina Diva~a se lahko pove‘e z drugimi ob~inami v

{ir{o lokalno skupnost – pokrajino zaradi uresni~evanja skup-
nih koristi svojega prebivalstva.

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob-
~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini lahko izvede
referendum.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

116. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:

– skrb za graditev in vzdr‘evanje komunalnih, energet-
skih, prometnih in drugih infrastrukturnih objektov, pomem-
bnih za pokrajino ter objektov {olstva, zdravstva, kulture,
socialnega skrbstva, pomembnih za razvoj regije, ki presega-
jo obvezne naloge republike na tem podro~ju;

– skrb za funkcioniranje teh dejavnosti;
– skrb v zvezi z zbiranjem in odstranjevanjem komunal-

nih odpadkov ter urejanja odplak;
– varovanje okolja z napravami regionalnih zmogljivo-

sti;
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred na-

ravnimi in drugimi nesre~ami
– pomo~ ob~inam pri opravljanju njihovih nalog.
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117. ~len
Ob~ina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in

drugimi nesre~ami sodeluje z drugimi ob~inami ter v ta na-
men zdru‘uje sredstva in organizira skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.

118. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so
tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med
kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje
ponovi.

119. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih

~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.

X. SPREMEMBA STATUTA

120. ~len
Pobudo za spremembo statuta lahko poda najmanj ~etr-

tina ~lanov ob~inskega sveta, ‘upan, svet krajevnih skupnosti
in 5% volivcev v ob~ini. O uvedbi postopka za spremembo
statuta odlo~a ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~la-
nov. Na podlagi sprejetega sklepa o uvedbi postopka za
spremembo statuta pripravi komisija za statut, pro{nje in
prito‘be predlog sprememb statuta in ga posreduje ob~inske-
mu svetu. Ob~inski svet obravnava predlog sprememb statuta
in ga sprejme ter da v javno razpravo. Po kon~ani javni
razpravi pripravi komisija predlog za drugo obravnavo in ga
poda v obravnavo in sprejem ob~inskemu svetu.

Sprememba statuta je sprejeta, ~e zanjo glasuje dve
tretjini vseh ~lanov ob~inskega sveta.

Posamezne dolo~be statuta se lahko raz~lenijo z odlo-
kom, ki se sprejme po istem postopku kot statut in ima isto
veljavo kot statut.

XI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

121. ~len
Odloki in drugi splo{ni akti pomembni za delovanje

ob~ine morajo biti sprejeti najkasneje v roku enega leta po
sprejemu tega statuta, razen odloka o ustanovitvi, organizaci-
ji in delovnem podro~ju organov ob~inske uprave in poslov-
nika ob~inskega sveta, ki morata biti sprejeta v roku trideset
dni od sprejema tega statuta.

122. ~len
Odloke in druge ob~inske predpise, ki jih je potrebno

objaviti se objavijo v uradnem glasilu.

123. ~len
Do sprejema novih predpisov, ki bodo dolo~ali naloge

in pristojnosti na posameznih podro~jih, veljajo sprejeti od-
loki in drugi akti, ki jih je sprejela Skup{~ina ob~ine Se‘ana
in Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Se‘ana in niso v nasprotju z
zakonom in tem statutom.

124. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

ob~ine Se‘ana {t. 011-1/78-1 z dne 14.10.1983 (Uradne obja-
ve, {t. 25/83, 1/90, 25/90 in 13/93), statutarni sklepi ob~in-
skega sveta ob~ine Diva~a z dne 23.12.1994 in dolo~be za~a-
snega poslovnika ob~inskega sveta, ki so v nasprotju s tem
statutom.

125. ~len
Ta statut za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Diva~a, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Diva~a
Drago [kamperle l. r.

JESENICE

1841.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS in Uradni
list RS, {t. 14/95) je Ob~inski svet ob~ine Jesenice na 6. seji
dne 26. 5. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Jesenice

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ob~ina je ozemeljsko zaklju~ena lokalna enota, ki je

ustanovljena na podlagi zakona o ustanovitvi ob~in in dolo~i-
tvi njihovih obmo~ij.

2. ~len
Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru

ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr-
{uje naloge, ki so nanjo prenesene s podro~nimi zakoni, ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristoj-
nost dr‘ava.

3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in preko organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in

sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalni-
mi samoupravnimi skupnostmi.

4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
tridesetih dneh.

5. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom ali odlokom prenese

opravljanje dolo~enih nalog iz ob~inske pristojnosti na kra-
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jevne skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi us-
trezna sredstva.

6. ~len
Ob~ina Jesenice sodeluje z drugimi ob~inami za oprav-

ljanje skupnih zadev po na~elih prostovoljnosti, solidarnosti
in vzajemnosti.

Ob~ina Jesenice se lahko povezuje v pokrajino.

II. OBMO^JE IN DELI OB^INE

7. ~len
Obmo~je Ob~ine Jesenice obsega mesto Jesenice z na-

selji: Sava, Podme‘aklja, Plav‘, Javornik, Koro{ka Bela in
Podko~na ter primestna naselja Blejska Dobrava, Breg, Brez-
nica, Doslov~e, Hru{ica, Javorni{ki Rovt, Ko~na, Lipce, Mo-
ste, Planina pod Golico, Plav{ki Rovt, Potoki, Prihodi, Rodi-
ne, Selo pri @irovnici, Smoku~, Vrba, Zabreznica in
@irovnica.

Ob~inski svet z odlokom dolo~i na~in obele‘evanja me-
je ob~ine.

8. ~len
Ob~ina je pravna oseba.
Sede‘ Ob~ine Jesenice je na Jesenicah, Cesta M. Tita

78.
Ob~ino kot pravno osebo zastopa ‘upan.

9. ~len
Ob~ina Jesenice ima svoj grb. Opis in uporabo grba

dolo~a ob~inski odlok.

10. ~len
Ob~ina ima svoj pe~at, ki je okrogle oblike in standard-

ne velikosti. Na zgornjem obodu pe~ata je besedilo: Ob~ina
Jesenice, v sredini grb Ob~ine Jesenice, v spodnjem oboku pa
sede‘ ob~ine.

11. ~len
Praznik ob~ine Jesenice se dolo~i z odlokom.

12. ~len
Ob~ina Jesenice podeljuje zaslu‘nim posameznikom ter

pravnim osebam priznanja in nagrade ob~ine.
Vrste, pogoje in na~in podeljevanja priznanj in nagrad

dolo~i ob~ina z odlokom.

13. ~len
V ob~ini so Krajevne skupnosti Staneta Bokala, Cirila

Tav~arja, Mirka Roglja-Petka, Sava, Podme‘aklja, Javornik
Koro{ka Bela, Blejska Dobrava, Hru{ica, Planina pod Golico
in @irovnica.

Ustanovitev nove oziroma ukinitev obstoje~e krajevne
skupnosti v ob~ini je mo‘na, ko se v naselju za to na referen-
dumu odlo~i ve~ kot polovica udele‘encev referenduma.

Krajevna skupnost ima svoj statut, ki ga potrdi ob~inski
svet.

14. ~len
Krajevne skupnosti v skladu s tem statutom izvajajo

naloge iz prenesene pristojnosti, in sicer:
– del nalog iz pristojnosti gospodarskih javnih slu‘b,
– del nalog s podro~ja varstva okolja,
– del nalog s podro~ja {porta, kulture,
– s podro~ja povezovanja ob~anov v dru{tva,

– s podro~ja civilne za{~ite.
Pravice in obveznosti natan~neje dolo~a statut krajevne

skupnosti.

15. ~len
Krajevne skupnosti pridobivajo sredstva za izvajanje

nalog iz svoje pristojnosti iz prispevkov krajanov, daril in iz
dejavnosti, ki jih krajevna skupnost opravlja.

Naloge, ki jih izvaja v imenu in za ra~un ob~ine, se
financiranjo iz ob~inskega prora~una.

Kadar nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu s
sredstvi, ki so lastnina ob~ine, ali sredstvi, ki so del ob~in-
skega prora~una, nastopa v imenu in za ra~un ob~ine.

 16. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje sveta kra-

jevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo inte-
rese prebivalcev te skupnosti. ^e svet krajevne skupnosti ne
poda mnenja v tridesetih dneh, odlo~a ob~inski svet po svoji
presoji.

Mnenje krajevne skupnosti ne obvezuje ob~inskega sve-
ta pri njegovem odlo~anju.

III. NALOGE OB^INE

 17. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom in
zakonom, zlasti pa:

1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– sprejema na~rt razvoja ob~ine,
– sprejema prostorske plane,
– predpisuje lokalne davke,
– ureja upravljanje s komunalnimi objekti in napravami,
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge

javne povr{ine,
– ureja javni red v ob~ini,
– ureja delovanje ob~inske uprave,
– ureja ob~inske javne slu‘be,
– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem ob~i-

ne,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi  se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,
– ureja poimenovanja ulic, trgov, cest, poti ipd.,
– sprejema na~rt varstva pred po‘arom v ob~ini,
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni,
– v okviru svojih pristojnosti ureja podro~je varstva

okolja, naravne, kulturne in tehni~ne dedi{~ine;
2. pospe{uje:
– razvoj podjetni{tva, kmetijstva in turizma,
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, os-

novnega varstva otrok in dru‘ine, varstvo socialno ogro‘e-
nih, invalidov in ostarelih,

– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno in kulturno dejavnost,

– razvoj {porta in rekreacije,
– razvoj po‘arne varnosti in gasilstva,
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter dejavnosti

za prepre~evanje in bla‘itev posledic naravnih in drugih ne-
sre~,

– ukrepe za varovanje okolja;
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3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– upravlja lokalne javne slu‘be,
– vodi javna in druga podjetja,
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro,
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi,
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti,
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost,
– gradi komunalne objekte in naprave,
– gradi parkiri{~a ter {portne in rekreacijske objekte in

naprave,
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene,
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta in njegovih or-

ganov,  ‘upana, nadzornega odbora in ob~inske uprave ter
organov krajevnih skupnosti,

– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovne-
ga izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
socialnega varstva, otro{kega varstva in zdravstvenega var-
stva,

– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska de-
javnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom in dru-
ge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj ob~ine,

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost in gasilstvo,
– zagotavlja sredstva za opravljanje pokopali{ke, po-

grebne in mrli{ko-ogledne slu‘be,
– subvencionira vzdr‘evanje spominskih obele‘ij,
– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,

slu‘be in druge operativne sestave za za{~ito, re{evanje in
pomo~,

– organizira po‘arno stra‘o, ko je razgla{ena pove~ana
nevarnost po‘arov v naravnem okolju ter izvaja druge ukrepe
za varstvo pred po‘arom,

– organizira sistem alarmiranja,
– gradi in vzdr‘uje javna zakloni{~a na obmo~jih, kjer

je obvezna graditev zakloni{~,
– zagotavlja nujna sredstva za za~asno nastanitev in

oskrbo ogro‘enih prebivalcev,
– podpira raziskave in uvedbo ukrepov za izbolj{anje

varstva okolja;
5. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine,
– komunalne objekte in naprave,
– objekte in naprave za odpadne in padavinske vode,
– sredstva za za{~ito, re{evanje in pomo~,
– {portne objekte in naprave, ki so v lasti ob~ine;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine,
– spodbuja celostni razvoj pode‘elja,
– spodbuja vklju~evanje mladih v {ir{e dru‘bene proce-

se,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov,
– ureja na~in postavitve in vzdr‘evanja spominskih obe-

le‘ij,
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugi-

mi nesre~ami,
– spodbuja raz{irjanje naravovarstvenih znanj,
– spodbuja racionalno rabo energije in naravnih virov,

– spodbuja razvoj naravi prijaznih, gospodarskih, re-
kreacijskih in {portnih dejavnosti;

7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje ob primerih elementarnih in dru-

gih nesre~,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– izvensodno poravnavo sporov,
– spremljanje nevarnosti ter obve{~anje in alarmiranje

prebivalstva o prete~ih nevarnostih,
– zveze za potrebe za{~ite, re{evanja in pomo~i,
– za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in drugih

nesre~ah,
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov civilne za-

{~ite za osebno in vzajemno za{~ito oziroma re{evanje in
pomo~,

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~;
8. pridobiva, nadzira in razpolaga:
– z vsemi vrstami ob~inskega premo‘enja,
– s sredstvi za delovanje in razvoj ob~ine;
9. sklepa pogodbe:
– o pridobivanju, prodaji, prenosu, najemu ali zakupu

premi~nin in nepremi~nin v lasti ob~ine,
– o koncesijah,
– o uporabi javnih dobrin,
– pogodbe z dru{tvi in drugimi organizacijami o oprav-

ljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite, re{evanja in
pomo~i,

– o drugih razmerjih, v katere stopa ob~ina;
10. pomaga:
– pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju mobili-

zacije,
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev

v vojni.

18. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni

svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost,
– varstvo pred nalezljivimi boleznimi,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo iz lokalnih omre‘ij,
– oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje komunalnih objektov in na-

prav,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2833[t. 38 – 30. VI. 1995

– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic, trgov in
otro{kih igri{~;

– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma in trgovine,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov,
– prodaja obrazcev in tiskovin za potrebe ob~anov v

postopkih, ki jih vodi ob~ina,
– izvajanje finan~nih strokovnotehni~nih opravil za zu-

nanje uporabnike.

19. ~len
Ob~ina opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no

funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na
podlagi pisne zahteve od upravljalcev zbirk podatke o fizi~-
nih osebah, ki imajo v ob~ini stalno ali za~asno prebivali{~e
in o fizi~nih osebah, ki imajo v ob~ini nepremi~nine, ter
podatke o pravnih osebah, ki imajo sede‘ ali premo‘enje
oziroma del premo‘enja v ob~ini.

20. ~len
Ob~ina predpisuje davke in druge ob~inske dajatve.

IV. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

21. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan, nadzorni odbor

in ob~inska volilna komisija.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno, razen ‘upana, ki jo opravlja poklicno.
S posebnim aktom se dolo~i izpla~evanje sejnin ~lanom

organov ob~ine oziroma uresni~evanje drugih pravic za ~as
opravljanja funkcije.

22. ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upan in tajnik ob~i-

ne so ob~inski funkcionarji.

23. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

24. ~len
Delo organov ob~ine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu organov ob~ine, z navzo~nostjo ob~anov in predstavni-
kov javnih ob~il na sejah organov ob~ine ter na druge na~ine,
ki jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.

Izjemoma so lahko seje organov ob~ine zaprte za jav-
nost.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih organov ob~ine, ki so zaupne narave. O tem odlo~a
organ ob~ine sam.

25. ~len
Organi ob~ine so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah nav-

zo~a ve~ina njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet

26. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– voli in razre{uje predsednika in podpredsednika ob-

~inskega sveta,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje enega pod‘u-

pana;
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~la-

ne komisij in odborov ob~inskega sveta,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave

glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno po-

dro~je ob~inske uprave,
– daje soglasje k imenovanju vi{jih upravnih delavcev,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin, ~e o tem v

skladu s tem statutom ne odlo~a ‘upan,
– odlo~a o najemu dolgoro~nih posojil,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode, gospo-

darske javne slu‘be in izvaja ustanoviteljske pravice,
– ustanavlja re‘ijske obrate,
– podeljuje koncesije,
– dolo~a davke in prispevke v skladu z zakonom,
– dolo~a pogoje za priklju~evanje na komunalne napra-

ve in pogoje kori{~enja komunalnih storitev,
– dolo~a ceno za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ata zakon in ta

statut,
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin,
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred

naravnimi in drugimi nesre~ami,
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi

in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter

na~in njunega delovanja v vojni,
– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi

sredstvi po‘arnega sklada.

27. ~len
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-

stojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o
teh zadevah odlo~a drug organ ob~ine.
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28. ~len
Ob~inski svet ima 30 ~lanov.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi.

Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodjo notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo poob-
lastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

Nih~e in nikoli nima pravice svetnika zaradi njegovega
glasovanja klicati na odgovornost.

29. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani Republike Slovenije,

ki imajo v ob~ini stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.

30. ~len
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat:
– ~e izgubi volilno pravico,
– ~e postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije,
– ~e je s pravnomo~no sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, dalj{o od {est mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~in-
skega sveta,

– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki
ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,

– ~e odstopi.
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat z dnem, ko

ob~inski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prej{njega
odstavka.

Neglede na dolo~bo 30. ~lena zakona o lokalnih voli-
tvah, v primerih prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve
do pete alinee prvega odstavka tega ~lena, nadomesti ~lana
ob~inskega sveta, ki mu preneha funkcija, naslednji kandidat
z iste liste kandidatov. ^e takega kandidata ni, ga nadomesti
kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela
lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni
enoti.

^e ~lan ob~inskega sveta odstopi, se opravijo nado-
mestne volitve v skladu z dolo~ili zakona o lokalnih volitvah.

31. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan novoizvoljenega ob~in-
skega sveta.

32. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in

najve~ dva podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje, podpisuje akte, ki jih sprejme ob~inski svet in
skrbi za izvajanje statuta in poslovnika.

Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njego-
vega delovnega podro~ja.

33. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga najmanj {est ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov. Izvoljen je kandidat, ki je pri drugem
glasovanju dobil ve~ glasov.

Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
deset ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog za
razre{itev glasuje ve~ kot polovica vseh ~lanov sveta.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

Volitve predsednika in podpredsednika ob~inskega sve-
ta so tajne.

34. ~len
Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku

pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in oprav-
lja druge zadeve po nalogu predsednika.

Sekretarja imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.

35. ~len
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vo-

denju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov,
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.

36. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na zahtevo najmanj osmih ~lanov sveta, ali na zahtevo
nadzornega odbora.

Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
zahtevo ‘upana.

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
dveh mesecih.

Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo.

Dnevni red predlagajo tudi vsi tisti, ki zahtevajo sklic
seje sveta. O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet.

37. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih

~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut ne dolo~a druga~e.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

dolo~ata zakon ali ta statut ali kadar tako zahteva najmanj
osem ~lanov sveta.

38. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
organov ob~ine.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

3. Delovna telesa ob~inskega sveta

39. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, vo-

litve in imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanov ob~inskega
sveta.
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40. ~len
Ob~inski svet lahko imenuje tudi druge komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. ^lane komisije in odborov
imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta, lahko pa tudi izmed
drugih ob~anov.

Predsednik komisije ali odbora mora biti ~lan ob~inske-
ga sveta.

41. ~len
Komisija in odbori ob~inskega sveta obravnavajo zade-

ve iz dolo~ene pristojnosti ob~inskega sveta in mu dajejo
mnenja in predloge.

4. Nadzorni odbor

42. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,
– nadzoruje namenskost in gospodarnost porabe sred-

stev ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

43. ~len
Nadzorni odbor ima sedem ~lanov.
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed

ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani z ve~ino glasov

navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta. Kandidate dolo~i komisi-
ja za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja na podlagi
predlogov najmanj osmih ~lanov ob~inskega sveta.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

5. @upan

 44. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega pod‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitah, pod‘upana pa

na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet z ve~ino glasov
vseh ~lanov.

45. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
@upan predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un

ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz
pristojnosti ob~inskega sveta ter skrbi za izvajanje odlo~itev
ob~inskega sveta.

@upan se ima pravico in dol‘nost udele‘evati sej ob~in-
skega sveta in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali
izredne seje ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje
dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta.

46. ~len
Mandatna doba ‘upana traja {tiri leta.
Glede prenehanja mandata ‘upana se primerno uporab-

ljajo dolo~be 37.a ~lena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o lokalni samoupravi.

47. ~len
@upan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo-

{nih aktov ob~ine.

@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob~inske-
mu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.

^e se odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki
je z zakonom poverjena ob~ini, ‘upan opozori pristojno mini-
strstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.

48. ~len
@upan se ima pravico udele‘evati sej delovnih teles

ob~inskega sveta, sej nadzornega odbora pa le na povabilo.

49. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga na-

dome{~a v odsotnosti ali ob zadr‘anosti. @upan lahko poob-
lasti pod‘upana za opravljanje posameznih nalog iz svojih
pristojnosti.

V primeru, da ‘upanu funkcija iz kakr{nihkoli razlogov
preneha, je do izvolitve novega ‘upana izvr{evalec prora~una
pod‘upan.

50. ~len
Funkciji ‘upana in pod‘upana nista zdru‘ljivi s funkcijo

~lanov ob~inskega sveta in ~lanov nadzornega odbora ter z
delom v ob~inski upravi kot tudi ne s funkcijami in deli iz
tretjega odstavka 37.b ~lena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o lokalni samoupravi.

^e je ~lan ob~inskega sveta izvoljen za ‘upana, mu
preneha mandat ~lana ob~inskega sveta.

^e je ~lan ob~inskega sveta imenovan za pod‘upana v
~asu opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije ~lana
ob~inskega sveta. V tem ~asu opravlja funkcijo ~lana ob~in-
skega sveta naslednji kandidat z iste liste kandidatov. ^e
takega kandidata ni, opravlja funkcijo ~lana ob~inskega sveta
kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela
lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni
enoti.

6. Organi krajevnih skupnosti

51. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebi-

vali{~em v krajevni skupnosti za {tiri leta. Volitve v svete
krajevnih skupnosti vodijo in izvajajo ob~inska volilna komi-
sija in volilne komisije krajevnih skupnosti, ki jih imenujejo
sveti.

Za volitve ~lanov svetov krajevnih skupnosti se smisel-
no uporabljajo dolo~be zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo
za volitve v ob~inski svet v ob~ini kot v eni volilni enoti.

52. ~len
Svet krajevne skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru

nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~-

be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
Svet krajevne skupnosti podrobneje uredi na~in svojega

dela s poslovnikom.

53. ~len
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed sebe predsednika

in podpredsednika.
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Strokovno in administrativno pomo~ pri delu krajevne
skupnosti zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.

7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

54. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

Zbor ob~anov

55. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino, ali pa za

eno ali ve~ krajevnih skupnosti.
Vabilo za zbor ob~anov je potrebno objaviti najmanj

deset dni pred zborom ob~anov v sredstvih javnega obve{~a-
nja.

56. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih

organov ob~ine,
– razpravlja o poro~ilih organov ob~ine o njihovem de-

lu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

57. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem

poro~ilu,
– razpravlja o delu organov ob~ine z vidika interesov

svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

58. ~len
Zbore ob~anov skli~e ‘upan ali na lastno pobudo ali na

pobudo ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstot-
kov volivcev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa
tudi na pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupno-
sti ali na pobudo njenega sveta.

Referendum

59. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

Ob~inski svet mora odlo~itev referenduma upo{tevati in
odlo~iti skladno z njegovim izidom.

60. ~len
Postopek za izvedbo referenduma izpeljejo organi, ki

vodijo lokalne volitve.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

Svetovalni referendum

61. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o

posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.

Svetovani referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be 59. in 60. ~lena tega statuta.

Ljudska iniciativa

62. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva

izdajo novega, ali razveljavitev splo{nega akta ali druge od-
lo~itve iz pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob-
~inskih organov.

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

V. OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave

63. ~len
Organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave do-

lo~i ob~inski svet na predlog ‘upana.

64. ~len
Ob~insko upravo usmerja in nadzoruje ‘upan.
Delo ob~inske uprave vodi tajnik, ki ga na predlog

‘upana imenuje ob~inski svet.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-

nih aktov poslovanja.

65. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja

zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

66. ~len
Ob~inska uprava je organizirana v ob~inskem uradu, ki

ima posamezne notranje organizacijske enote. Te enote se
dolo~ijo z aktom o organizaciji in delovnem podro~ju ob~in-
ske uprave.
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Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske
dejavnosti na svojem podro~ju.

67. ~len
Tajnik je za svoje delo odgovoren ‘upanu.

68. ~len
Naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji upravni,

upravni in strokovno tehni~ni delavci.

69. ~len
Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo predpisi o

delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v dr‘avni
upravi.

70. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdaja ob~inski svet.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,

kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

71. ~len
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh iz

lastne pristojnosti in iz prenesene pristojnosti dr‘ave.

72. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene pristojnosti dr‘ave odlo~ajo uradne osebe po zako-
nu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih,
dolo~enih z zakonom.

O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na
prvi stopnji ob~inska uprava, na drugi stopnji pa ‘upan, ~e ni
za posamezne primere z zakonom dolo~eno druga~e.

73. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti dr‘ave in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom dolo~eno druga~e.

74. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh skladno s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

75. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
pristojnosti dr‘ave in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je oziroma njegov organ v sestavi.

76. ~len
O izlo~itvi ‘upana iz upravnega postopka odlo~a ob~in-

ski svet.
O izlo~itvi tajnika iz upravnega postopka odlo~a ‘upan.

O izlo~itvi uradne osebe iz upravnega postopka odlo~a
‘upan, ~e pa upravo vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo-
~a o izlo~itvi uradnih oseb iz upravnega postopka tajnik.

VI. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

77. ~len
Na obmo~ju Ob~ine Jesenice se kot javne slu‘be oprav-

ljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih voda in

odvajanje  padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr-

{in, pe{ poti in drugih javnih poti ter otro{kih igri{~,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omre‘ij,
– oskrbo s toplotno energijo iz lokalnega omre‘ja,
– oskrbo industrijskih porabnikov z vodo ter oskrbo

naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
– urejanje pokopali{~ in oddajanje prostorov za grobove

v najem,
– pogrebne storitve,
– urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvr{~ene med

magistralne in regionalne ceste,
– urejanje in vzdr‘evanje javnih tr‘nic in sejmi{~,
– urejanje odprtih in pokritih javnih parkiri{~,
– javno razsvetljavo v naseljih, ki obsega razsvetljavo

prometnih in drugih javnih povr{in v naseljih,
– upravljanje, vzdr‘evanje in obnovo vodopreskrboval-

nih objektov in naprav,
– upravljanje, vzdr‘evanje in obnovo kanalizacijskih in

ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih
slu‘b,

– zatiranje insektov in {kodljivih glodalcev,
– plakatiranje, reklamne napise in okrasitve naselij,
– urejanje in vzdr‘evanje prometne signalizacije in pro-

metnih re‘imov,
– mestni potni{ki promet,
– varstvo pred po‘ari,
– upravljanje, vzdr‘evanje in obnova {portnih objektov

in naprav, ki so v lasti ob~ine,
– in druge dejavnosti s podro~ja varstva okolja, ki so v

pristojnosti ob~ine.

78. ~len
Ob~ina zagotavlja gospodarske javne slu‘be v nasled-

njih oblikah:
– v re‘ijskem obratu,
– v javnogospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– s podeljevanjem koncesij,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zaseb-

nega prava.

79. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.
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VII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

80. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober go-

spodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi nepremi~-

nin.
O pridobitvi in odtujitvi premi~nin ob~inske uprave,

zavodov in javnih podjetij odlo~ajo ‘upan, predstojniki zavo-
dov in direktorji javnih podjetij na podlagi programa, ki ga
potrdi ob~inski svet.

81. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov,

taks, pristojbin, nadomestil, od{kodnin in drugih dajatev
skladno z zakonom, iz sredstev dr‘ave in iz zadol‘itev ob~i-
ne.

82. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Ob~inski svet sprejme prora~un in zaklju~ni ra~un za

posamezno leto z odlokom.

83. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom ob~ine dolo~eno druga~e.

84. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~i-
ne, ali najame kratkoro~no posojilo do najve~ 5% sprejetega
prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega
leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.

85. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov v vi{ini najmanj 0,5% prihodka.
Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na predlog
‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i praviloma vsak mesec in
preneha, ko dose‘e rezerva 2% letnih dose‘enih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

86. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne oziroma
ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje epide-
mij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci,

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja,
4. za pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. to~ke prej{njega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sred-
stva iz 2. to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1., 3. in 4. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet, o uporabi sredstev iz 2. to~ke pa ‘upan.

@upan odlo~a o uporabi sredstev za namene iz 1. in 4.
to~ke prvega odstavka tega ~lena do zneska, dolo~enega v
odloku o prora~unu Ob~ine Jesenice.

87. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Ob~ina lahko izda vrednostne papirje.
Ob~ina se lahko zadol‘uje v tujini na podlagi zakona.

88. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.

89. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dati poro{tvo za izpolnitev obveznosti jav-

nih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.

90. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov od dohodnine v vi{ini, dolo~eni z zakonom.

91. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– dodeljena sredstva po‘arne takse,
– drugi prihodki, dolo~eni z odloki in zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Neglede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski

svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.

92. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje finan~no-ra~unovodska

slu‘ba.
Delo finan~no-ra~unovodske slu‘be nadzorujeta ‘upan

ali tajnik in nadzorni odbor.

VIII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti ob~ine

93. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta.
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Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.

Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-
ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

94. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

95. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta, postopek za sprejem odlokov in dru-
gih aktov ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti ob~inskega
sveta.

96. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

97. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen, ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

98. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

99. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

100. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

2. Veljavnost aktov

101. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pri~nejo
veljati naslednji dan po objavi, ~e ni v njih dolo~eno druga~e.

3. Posami~ni akti ob~ine

102. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti odlo~a ob~ina o upravnih stvareh iz

lastne pristojnosti, iz prenesene pristojnosti ter na podlagi
javnih pooblastil.

103. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave, v upravnem postopku odlo~a na drugi stop-

nji ‘upan, ~e ni z odlokom ali drugim aktom dolo~eno druga-
~e.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

IX. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

104. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine, oziroma ~e se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine
posega v njene pravice.

105. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor Republike Slo-
venije ali Vlada Republike Slovenije s svojimi predpisi ure-
jata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti ob~ine.
Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali druga ob~ina posega v
njeno pristojnost.

106. ~len
@upan po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stran-

ka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in
ukrepe, s katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblastni nadzor.
Upravni spor lahko spro‘i tudi, ~e osebe javnega in zasebne-
ga prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na
{kodo javnih koristi ob~ine.

107. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih, oziroma ~e so z ‘e izdanimi akti, prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

108. ~len
Odbori in komisije ob~inskega sveta so dol‘ni za potre-

be ob~inskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih
se predpisov na dr‘avni ravni, ki zadevajo koristi ob~ine in
pokrajine. Na tej podlagi oblikuje ob~inski svet svoje mne-
nje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru Republike Slovenije.

X. POVEZOVANJE OB^INE V [IR[O LOKALNO
SKUPNOST, POKRAJINO IN DRUGO SODELOVANJE

109. ~len
Ob~ina Jesenice se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi

ob~inami v {ir{o lokalno skupnost ali pokrajino zaradi ure-
sni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.

Pokrajina se ustanovi, spremeni ali ukine z zakonom na
podlagi odlo~itve ob~inskih svetov, sprejetih z dvetretjinsko
ve~ino vseh ~lanov.

Odlo~itev o vklju~itvi ali izklju~itvi ob~ine v {ir{o lo-
kalno skupnost ali pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetret-
jinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini lahko izvede
referendum.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v {ir{o lokal-
no skupnost ali pokrajino se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih
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bo ob~ina prenesla na {ir{o lokalno skupnost ali pokrajino. S
potrditvijo statusa {ir{e lokalne skupnosti ali pokrajine ob-
~inski svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti
{ir{e lokalne skupnosti ali pokrajine.

110. ~len
Na {ir{o lokalno skupnost ali pokrajino prenesene lokal-

ne zadeve {ir{ega pomena, za katere ob~ina daje soglasje
{ir{i lokalni skupnosti ali pokrajini, in so dolo~ene s statu-
tom, so:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest,
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred na-

ravnimi in drugimi nesre~ami,
– urejanje zadev s podro~ja medob~inske infrastrukture.

111. ~len
@upan je ~lan pokrajinskega sveta po funkciji, ostale

~lane pa izvoli ob~inski svet izmed svojih ~lanov, na tajnem
glasovanju. Izvoljeni so tisti predlagani kandidati, ki so dobi-
li najve~ glasov. Med kandidati, ki so dobili enako {tevilo
glasov, se glasovanje ponovi.

112. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih

~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.

XI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

113. ~len
Statut in spremembe statuta se sprejemajo kot to dolo~a

poslovnik o delu Ob~inskega sveta ob~ine Jesenice. Predlog
za spremembo statuta lahko predlaga najmanj 10 ~lanov ob-
~inskega sveta.

114. ~len
Predpise in druge splo{ne akte, predvidene s tem statu-

tom, je potrebno sprejeti v roku enega leta po uveljavitvi tega
statuta.

V tem roku je potrebno uskladiti predpise in druge
splo{ne akte ob~ine z dolo~bami tega statuta.

115. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

Ob~ine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 19/82 in
1/85) in na njegovi podlagi sprejeti predpisi, kolikor niso
skladni s tem statutom.

116. ~len
Ta statut za~ne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 021-29/94
Jesenice, dne 26. maja 1995.

@upan
Ob~ine Jesenice

Dr. Bo‘idar Brudar, dipl. in‘. l. r.

[O[TANJ

1842.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) je Ob~inski svet
ob~ine [o{tanj na 5. seji dne 18. 5. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine [o{tanj

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta statut dolo~a ureditev Ob~ine [o{tanj.
S tem statutom se v Ob~ini [o{tanj (dalje v besedilu:

ob~ina), urejajo splo{ne dolo~be, obmo~je in deli ob~ine,
naloge ob~ine, organi ob~ine, ob~inska uprava, ob~inske jav-
ne slu‘be, premo‘enje in financiranje ob~ine, varstvo ter
razmerja do dr‘ave in drugih lokalnih skupnosti, razne oblike
sodelovanja ter druga splo{na vpra{anja, pomembna za ob~i-
no.

2. ~len
Ob~ina je temeljna lokalna samoupravna skupnost.
Ob~ina skrbi za uresni~evanje in varovanje pravic ter

koristi svojih ob~anov. V okviru ustave in zakonov samostoj-
no opravlja svoje zadeve in izvr{uje naloge, ki jih s soglas-
jem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.

3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini ne-

posredno in preko organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in

sodeluje z drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalnimi skupnost-
mi v skladu s svojimi in skupnimi interesi in v skladu z
zakonom.

4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
tridesetih dneh.

5. ~len
Ob~ina je oseba javnega prava s pravico posedovati,

pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premo‘enja.
Sede‘ ob~ine je v [o{tanju, Trg svobode 12.

6. ~len
Ob~ina ima svoj grb in zastavo, ki ju dolo~i z odlokom.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki vsebuje grb ob~ine in ime

ob~ine. Rabo pe~ata dolo~i z odlokom.
Ob~ina dolo~i svoj praznik z odlokom.
Ob~ina je v naravi ozna~ena s prometnimi in nepromet-

nimi znaki. Neprometne znake dolo~i z odlokom.
Ob~ina podeljuje zaslu‘nim ob~anom, pravnim osebam

in organizacijam naziv ~astnega ob~ana, nagrade in druga
priznanja v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme  svet ob~ine.

7. ~len
Obmo~je ob~ine obsega obmo~ja naslednjih naselij: Bele

Vode, Dru‘mirje, Florjan, Gaberke, Lokovica, Ravne, Skor-
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no pri [o{tanju, [entvid nad Zavodnjem, [o{tanj, Topol{ica
in Zavodnje.

8. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb ki se

nana{jo na interese prebivalcev o‘jih delov ob~ine,  lahko
krajani naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo krajev-
no skupnost.

Pogoj za ustanovitev krajevne skupnosti je po naravi
zaokro‘en del obmo~ja ob~ine, obstoj prostorskih, zgodovin-
skih, upravnih, gospodarskih in kulturnih razlogov in ~e je to
v interesu ob~anov dela ob~ine. Ti interesi se zlasti nana{ajo
na:

– rabo prostora;
– komunalno opremljenost in vzdr‘evanje komunalne

infrastrukture;
– delovanje na podro~ju kulture, {porta, rekreacije;
– delovanje dru{tev.
Odlo~itev o oblikovanju krajevne skupnosti je sprejeta

na referendumu, ~e zanjo glasuje ve~ina tistih, ki so se refe-
renduma udele‘ili.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane sveta ob~ine.

Krajevne skupnosti nimajo statusa pravnih oseb.

9. ~len
Svet ob~ine lahko s sklepom prenese opravljanje dolo-

~enih zadev iz ob~inske pristojnosti krajevnim skupnostim,
zlasti pa:

– upravljanje objektov, ki jih uporabljajo za skupne po-
trebe;

– skrb za urejanje krajevne skupnosti;
– organiziranje in vodenje del skupnega pomena, ki se

sofinancirajo iz sredstev prora~una;
– skrb za vzdr‘evanje krajevnih cest v krajevnih skup-

nostih;
– zbiranje osnov in podatkov za pripravo ob~inskega

prora~una;
– skrb za kulturne, {portne in druge prireditve.
Za te namene dolo~i  svet ob~ine ustrezna sredstva v

prora~unu ob~ine.
Pred odlo~anjem o zadevah, ki se nana{ajo na interese

prebivalcev samo ene krajevne skupnosti, pridobi  svet ob~i-
ne njihovo mnenje.

Podrobnej{a ureditev krajevnih skupnosti in njihove
pristojnosti se dolo~ijo z odlokom.

10. ~len
Ob~ina se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina sodeluje z drugimi ob~inami za opravljanje skup-

nih zadev na na~elih prostovoljnosti in solidarnosti.
Ob~ina sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih

dr‘av in z mednarodnimi organizacijami drugih dr‘av.

II. NALOGE OB^INE

11. ~len
Ob~ina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-

mena dolo~ene z zakonom in statutom, v okviru teh pa zlasti:
1. na podro~ju normativnega urejanja:
– predpisuje lokalne davke;
– ustanavlja ob~inske sklade in upravlja z njimi;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge

javne povr{ine;

– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
– ureja javni red v ob~ini;
– ureja delovanje ob~inske uprave;
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem ob~i-

ne;
– dolo~a prekr{ke in kazni za prekr{ke, s katerimi se

kr{ijo predpisi ob~ine;
– dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospe{uje:
– organiziranost socialnega skrbstva, pred{olskega var-

stva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘e-
ne, invalide in ostarele;

– vzgojo, izobra‘evanje in raziskovalno, informacijsko-
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no ter kulturno dejav-
nost;

– {port in rekreacijo;
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter dejavnosti

za prepre~evanje in bla‘itev naravnih in drugih nesre~;
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– ustanavlja in nadzira vodenje javnih in drugih podje-

tij;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi;
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne ceste in javne poti v skladu z

zakonom;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
– omogo~a delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje sveta ob~ine, ‘upana, komisij ter

ob~inske uprave;
– omogo~a izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovno-

{olskega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture,
{porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega
varstva in drugih dejavnosti;

– omogo~a subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be, (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge de-
javnosti);

– zagotavlja po‘arno varnost;
– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mr-

li{koogledne slu‘be;
– zagotavlja delovanje krajevnih skupnosti;
– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,

slu‘be in druge operativne sestave za za{~ito, re{evanje in
pomo~ ter organizira in izvaja ukrepe za varstvo pred po‘ari;

– zagotavlja izvajanje drugih dejavnosti po odlo~itvi
sveta ob~ine;

5. vzdr‘uje:
– vodovodne, energetske in druge komunalne objekte;
– sredstva za za{~ito, re{evanje in pomo~;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj kulture, rekreacije in {porta;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~;
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– skrbi za varstvo pred onesna‘evanjem zraka, vode in
tal, varstvo pred hrupom ter urejeno zbiranje odpadkov;

– razvija dejavnost za varstvo pred naravnimi in drugi-
mi nesre~ami na svojem obmo~ju;

7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje v primerih elementarnih nesre~;
– obve{~anje prebivalcev o stanju onesna‘enja okolja;
– nadzor nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– varstvo naravnih in kulturnih spomenikov lokalnega

pomena;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja;
– s sredstvi za razvoj in delovanje ob~ine;
9. sklepa pogodbe o:
– pridobivanju in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin;
– koncesijah;
– uporabi javnega dobra;
– drugih razmerjih, v katera vstopa.

12. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice;
– razgrinjanje volilnih imenikov;
– volitve predstavnikov lokalnih skupnosti v Dr‘avni

svet;
– ob~insko upravno nadzorstvo;
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev;
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja;
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine;
– dolo~anje pogojev za uporabo in prodajo stavbnih

zemlji{~;
– odlo~anje o rabi prostora;
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo;
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje;
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine;
– ukrepe za za{~ito okolja;
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj v skladu

z zakonom;
– izdajanje uporabnih in obratovalnih dovoljenj v skla-

du z zakonom;
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost;
– dolo~anje komunalnih dejavnosti lokalnega pomena;
– organizacijo dimnikarske slu‘be;
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij;
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja;
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih, energetskih in

ekolo{kih objektov;
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov;
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine;
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom;
– urejanje lokalnega prometa;
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva,

turizma in podjetni{tva;
– varstvo potro{nikov;
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje;
– dolo~anje parkirnih povr{in, na~in parkiranja, prepo-

vedi parkiranja;
– predpisovanje prometne ureditve;
– urejanje lokalnega potni{kega prometa;
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj;

– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ na domu;
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov;

13. ~len
Ob~ina opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no

funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na
podlagi pisne zahteve statisti~ne in eviden~ne podatke od za
to pristojnih organov.

14. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja;
– davek na dedi{~ine in darila;
– davek na dobitke od iger na sre~o;
– davek na promet nepremi~nin;
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,

stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte;
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega

premo‘enja;
– takse, pristojbine in druge dajatve skladno z zakonom.

III. ORGANI OB^INE

Skupne dolo~be

15. ~len
Organi ob~ine so:
– svet ob~ine;
– ‘upan;
– nadzorni odbor.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-

ma nepoklicno.
O poklicnem opravljanju funkcije ~lanov organov ob~i-

ne, odlo~a  svet ob~ine.

16. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

17. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstav-
nikov javnih ob~il na sejah sveta ob~ine, z izdajanjem javne-
ga glasila in uradnega lista Ob~ine [o{tanj ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a poslovnik sveta ob~ine. Uredni{ki odbor
uradnega lista in javnega glasila ob~ine imenuje  svet ob~ine.

Za dajanje uradnih informacij o delu organov ob~ine so
pristojni: ‘upan, pod‘upan, predsednik sveta ob~ine, pod-
predsednik sveta ob~ine in predsednik nadzornega odbora,
vsak iz podro~ja pristojnosti organa, ki ga zastopa.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave. O zaupnosti
dokumentov odlo~a  svet ob~ine, ~e z zakonom ni druga~e
dolo~eno.

18. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.

Svet ob~ine

19. ~len
Svet ob~ine je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Svet ob~ine ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine;
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– sprejema odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema poslovnik za svoje delo;
– sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– potrjuje za~asne nujne ukrepe;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– ustanavlja komisije sveta ob~ine ter imenuje in razre-

{uje njihove ~lane;
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora;
– imenuje in razre{uje pod‘upana in tajnika ob~ine na

predlog ‘upana;
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote;
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin;
– nadzoruje delo komisij, ‘upana, pod‘upana in ob~in-

ske uprave, glede izvr{evanja odlo~itev sveta ob~ine;
– na predlog ‘upana sprejema organizacijo in delovno

podro~je ob~inske uprave ter nadzoruje njeno delo;
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila;
– razpisuje referendum;
– daje pobude za sklic zbora ob~anov;
– dolo~a nagrado oziroma pla~o funkcionarjem ob~ine

~lanom komisij in ~lanom nadzornega odbora;
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode, javne

gospodarske slu‘be in sklade;
– imenuje oziroma daje soglasje k imenovanju direktor-

jev javnih zavodov, javnih podjetij in gospodarskih dru‘b, ~e
v aktu o ustanovitvi ni druga~e dolo~eno;

– imenuje predstavnike lokalne skupnosti v organe jav-
nih zavodov, javnih podjetij, skladov, javnih gospodarskih
dru‘b, ~e v aktu o ustanovitvi ni druga~e dolo~eno;

– daje koncesije;
– dolo~a prispevke za opravljene komunalne storitve;
– daje soglasja k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog;
– daje mnenja k imenovanju na~elnikov upravnih enot;
– podeljuje priznanja in nagrade;
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ata zakon in ta

statut.

20. ~len
Svet ob~ine odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pristoj-

nostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

21. ~len
Svet ob~ine se voli po zakonu.
Svet ob~ine se voli na podlagi splo{ne in enake volilne

pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-

no prebivali{~e.
Svet ob~ine se voli po proporcionalnem na~elu.
Svet ob~ine ima dvajset ~lanov.

22. ~len
^lani sveta ob~ine so funkcionarji in opravljajo svojo

funkcijo nepoklicno. Za svoje delo dobivajo nadomestilo, ki
se dolo~i z odlokom.

23. ~len
Funkcija ~lana sveta ob~ine ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, pod‘upana, tajnika ob~ine in ~lana nadzornega odbo-
ra, kot tudi ne z delom v ob~inski upravi.

Funkcija ~lana sveta ob~ine tudi ni zdru‘ljiva s funkcijo
na~elnika upravne enote Velenje in vodji notranjih organiza-

cijskih enot v upravni enoti Velenje, kot tudi ne z delom v
dr‘avni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{u-
jejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo ozi-
roma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

Funkcija ~lana sveta ob~ine tudi ni zdru‘ljiva z vode-
njem v  javnih podjetij in zavodih, ki s svojim delom delujejo
na podro~ju ob~ine in so financirani ali sofinancirani iz pro-
ra~una ob~ine.

24. ~len
V primerih prenehanja funkcije ~lana sveta ob~ine iz

razlogov, navedenih v prej{njem ~lenu, nadomesti ~lana sve-
ta ob~ine, ki mu preneha funkcija, naslednji kandidat z iste
liste kandidatov. ̂ e takega kandidata ni, ga nadomesti kandi-
dat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista
najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni
enoti.

25. ~len
Svet ob~ine se konstituira na prvi seji.
Prvo sejo sveta ob~ine skli~e dotedanji predsednik sveta

ob~ine. Do izvolitve novega predsednika sveta ob~ine vodi
sejo najstarej{i ~lan sveta.

26. ~len
Svet ob~ine izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in

podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja  svet ob~ine, ga sklicuje,

vodi njegove seje in zlasti:
– sklicuje seje sveta;
– predlaga dnevni red sej sveta;
– spremlja delo delovnih teles sveta;
– podpisuje akte iz pristojnosti sveta;
– preverja uradne informacije iz pristojnosti sveta ob~i-

ne pred objavo;
– opravlja druge naloge, ki mu jih nalagata statut ob~ine

in poslovnik sveta.
Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu,

ga v odsotnosti nadome{~a in po njegovem pooblastilu oprav-
lja posamezne zadeve z njegovega delovnega podro~ja.

27. ~len
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vo-

denju sej sveta ob~ine in njegovih komisij zagotavlja ‘upan z
zaposlenimi v ob~inski upravi.

Za opravljanje teh del lahko  svet ob~ine imenuje sekre-
tarja sveta ob~ine. ̂ e sekretar opravlja svoje delo na podlagi
delovnega razmerja, sklene delovno razmerje v ob~inski upra-
vi, kar dolo~i v poslovniku sveta ob~ine. Sekretar  sveta mora
imeti praviloma visoko ali vi{jo izobrazbo upravne ali pravne
smeri.

28. ~len
Kandidata za predsednika sveta ob~ine lahko predlaga

najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.

Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje najmanj polovica vseh ~lanov sveta.
Predsednik lahko odstopi. Odstop mora predlo‘iti v pisni
obliki in ga obrazlo‘iti. Predsednik  sveta, ki predlo‘i odstop
mora opravljati svojo funkcijo do izvolitve novega predsed-
nika.
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Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik in sekretar sveta.

Kandidiranje in na~in glasovanja se podrobneje uredi v
poslovniku  sveta ob~ine.

29. ~len
Svet ob~ine se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsed-

nik sveta ob~ine na lastno pobudo. Predsednik mora sklicati
sejo sveta na zahtevo sveta, delovnih teles sveta, nadzornega
odbora ali na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov. Zahteva mora
biti pisno utemeljena.

Svet ob~ine dela na rednih in izrednih sejah. Redne seje
sveta ob~ine so praviloma enkrat na mesec.

Predsednik mora sklicati sejo sveta ob~ine tudi na zah-
tevo ‘upana.

Dnevni red seje sveta predlaga predsednik sveta na last-
no pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnev-
ni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahte-
vati sklic sveta skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu
dnevnega reda odlo~i svet.

Na vsaki seji sveta ob~ine mora biti dolo~en ~as, naj-
manj pa pol ure, rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo
~lani sveta ter za odgovore nanje.

30. ~len
Seje sveta ob~ine so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene izklju~itev

javnosti.
^lani ob~inskih komisij in ‘upan imajo pravico priso-

stvovati sejam sveta ob~ine. @upan, predstavniki delovnih
teles in ob~inske uprave so se na zahtevo sveta ob~ine dol‘ni
udele‘iti seje sveta in odgovarjati na vpra{anja ~lanov sveta.

31. ~len
Svet ob~ine veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~i-

na njegovih ~lanov.
Svet ob~ine sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih ~la-

nov, razen ~e  zakon ali ta statut dolo~ata druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

dolo~ata zakon ali ta statut in kadar to zahteva najmanj
~etrtina ~lanov sveta.

32. ~len
Svet ob~ine ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov, delovnih teles, nadzornega odbora, ob-
~inske uprave in krajevnih svetov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

Delovna telesa

33. ~len
Delovna telesa  sveta ob~ine so ob~inske komisije.
Ob~inske komisije so stalna in za~asna delovna telesa.

V vsaki komisiji mora biti vsaj en ~lan  sveta ob~ine, ~e ni s
statutom druga~e dolo~eno.

Komisije imajo predsednika in praviloma {tiri ~lane.

34. ~len
Ob~inske komisije ustanovi  svet ob~ine s sklepom, s

katerim se dolo~i njena sestava in delovno podro~je. Ob~in-
ske komisije lahko svoje delovanje podrobneje dolo~ijo s
poslovnikom.

35. ~len
Svet ima naslednje stalne ob~inske komisije:
– komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki jo sestavljajo ~lani sveta;
– komisijo za pripravo statuta ob~ine in poslovnika sve-

ta Ob~ine [o{tanj;
– komisijo za prostor in okolje;
– ob~insko volilno komisijo;
– komisijo za pro{nje, prito‘be in varstvo potro{nikov;
– komisija za izvensodno poravnavo sporov.
Svet lahko za re{evanje dolo~enih zadev imeuje za~asne

komisije z dolo~enimi nalogami.

36. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja volitve in imenovanja

zlasti:
– predlaga predloge za potrditev mandatov ~lanov sve-

ta;
– razpisuje in pripravlja predloge imenovanj za direk-

torje javnih podjetij in slu‘b, direktorjev javnih  zavodov in
za predstavnike ob~ine v upravnih odborih javnih podjetij;

– pripravi predlog svetu ob~ine o nadomestilu oziroma
pla~i ob~inskih funkcionarjev, ~lanov delovnih teles sveta,
nadzornega odbora in organov krajevnih skupnosti;

– pripravlja mnenja o imenovanju na~elnika uprave eno-
te;

– daje ‘upanu pobude za razre{itev predstojnikov ob-
~inske uprave;

– daje ‘upanu mnenje o kandidatih za zasedbo delovnih
mest v ob~inski upravi, ~e to ‘upan zahteva,

– potrjuje predloge za delovno uspe{nost ob~inskih funk-
cionarjev.

37. ~len
Komisija za pripravo statuta  ob~ine in poslovnika sveta

Ob~ine [o{tanj zlasti:
– pripravlja statut ob~ine in poslovnik sveta ob~ine ter

spremembe in dopolnitve teh.

38. ~len
Komisija za prostor in okolje pripravlja in obravnava

zlasti:
– prostorske plane ob~ine;
– prostorske izvedbene akte;
– stanovanjsko politiko ob~ine;
– pravice najemnikov stanovanj;
– zadeve s podro~ja varstva okolja;
– pristojnim organom predlaga re{itve.

39. ~len
Ob~inska volilna komisija razpisuje, pripravlja in vodi

volitve v ob~ini po zakonu.

40. ~len
Komisija za pro{nje, prito‘be in varstvo potro{nikov

zlasti:
– obranava pro{nje in prito‘be, ki jih na svet ali komisi-

jo naslovijo ob~ani ali organi ob~ine ali republike;
– obravnava varstvo potro{nikov;
– obravnava varstvo javnih dobrin;
– pristojnim organom predlaga re{itve in ukrepe.

Nadzorni odbor

41. ~len
Nadzorni odbor {teje pet ~lanov.
Nadzorni odbor:
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– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una,

– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-
skih sredstev.

Nadzorni odbor najmanj dvakrat na leto poro~a svetu
ob~ine o svojih ugotovitvah.

42. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje svet ob~ine izmed

ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste

kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov sveta ob~ine.
Listo kandidatov predlo‘i predsednik sveta ob~ine na

podlagi predlogov krajevnih skupnosti, ~lanov sveta ob~ine,
zainteresiranih organizacij, ob~anov in politi~nih strank.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani sveta ob-
~ine, delavci ob~inske uprave in drugi javni uslu‘benci ter
~lani poslovodstev, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

@upan

43. ~len
Ob~ina ima ‘upana in pod‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah.
Pod‘upana imenuje  svet ob~ine z ve~ino glasov vseh

~lanov sveta, na predlog ‘upana.

44. ~len
@upan ima pristojnosti, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
@upan poleg tega opravlja zlasti naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino;
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev sveta ob~ine

in ob~inskih komisij;
– vodi, nadzoruje, usmerja delo ob~inske uprave;
– zadr‘i izvajanje nezakonite odlo~itve sveta ob~ine;
– odreja za~asne nujne ukrepe iz pristojnosti sveta v

izrednih razmerah;
– vodi ob~insko upravo;
– predlaga svetu imenovanje tajnika ob~ine;
– predlaga svetu organizacijo in delovno podro~je ob-

~inske uprave;
– dolo~a sistematizacijo delovnih mest v ob~inski upra-

vi;
– odlo~a o popolnitvi delovnih mest v ob~inski upravi;
– posreduje odloke iz prenesene dr‘avne pristojnosti

ministrstvu;
– odgovarja za izvr{evanje prora~una ob~ine;
– je odredbodajalec za  uporabo sredstev prora~una;
– predlaga svetu odloke in druge akte iz pristojnosti

sveta ob~ine;
– predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine;
– predlaga svetu v sprejem zaklju~ni ra~un prora~una

ob~ine;
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih aktov ob~i-

ne;
– preverja uradne informacije iz svoje pristojnosti pred

objavo.
Sprejete nujne ukrepe iz pete alinee tega ~lena predlo‘i

‘upan v potrditev  svetu ob~ine takoj, ko se ta lahko sestane.

45. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve sve-

ta ob~ine ali ob~inskih komisij. ^e to stori, mora navesti
razloge za zadr‘anje take odlo~itve na seji sveta ob~ine ozi-
roma ob~inske komisije.

^e se odlo~itev sveta oziroma komisije nana{a na zade-
ve, ki je bila z zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozo-
riti pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimer-
nost odlo~itve.

46. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu. @upan

lahko pooblasti pod‘upana za opravljanje posami~nih nalog
iz svoje pristojnosti.

Pod‘upan nadome{~a ‘upana v primeru njegove odsot-
nosti ali zadr‘anosti.

47. ~len
@upan, pod‘upan, ~lani  sveta ob~ine in tajnik ob~ine so

ob~inski funkcionarji.
Funkciji ‘upana in pod‘upana nista zdru‘ljivi s funkcijo

~lana sveta ob~ine, ~lanov nadzornega odbora ter z delom v
ob~inski upravi.

^e je ~lan sveta ob~ine imenovan za pod‘upana ali
tajnika ob~ine, v ~asu te funkcije ne more opravljati funkcije
~lana sveta ob~ine.

Funkcija tajnika ob~ine in naloge sekretarja sveta ob~i-
ne se izklju~ujejo.

48. ~len
@upan, pod‘upan, predsednik sveta, podpredsednik sve-

ta in vsi ~lani sveta ob~ine podpi{ejo sve~ano izjavo, ki se
glasi:

Izjavljam, da bom vestno in odgovorno opravljal svojo
dol‘nost in da bom ravnal po ustavi in zakonih Republike
Slovenije. Pri tem si bom prizadeval za napredek in razvoj
Ob~ine [o{tanj.

Organi krajevnih skupnosti

49. ~len
Organ krajevne skupnosti je krajevni svet.
Krajevni svet imenuje zbor ob~anov krajevne skupno-

sti, potrdi pa  svet ob~ine.

50. ~len
Krajevni svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki

jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Krajevni svet podrobneje uredi na~in svojega dela s

svojim pravilnikom.

51. ~len
Krajevni svet izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in

podpredsednika.
Krajevni svet lahko imenuje tajnika, ki pomaga pred-

sedniku sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja
druge poobla{~ene naloge.

IV. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV

52. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih za-

devah so:
– zbor ob~anov,
– referendum,
– ljudska iniciativa.
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Zbor ob~anov

53. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za

eno ali ve~ krajevnih skupnosti.

54. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine;
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti;
– razpravlja o lokalni problematiki;
– razpravlja o delu sveta ob~ine, ‘upana in drugih ob-

~inskih organih;
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem

delu;
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine;
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

55. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma njegovem

poro~ilu,
– predlaga imenovanje krajevnega sveta,
– potrjuje na~rt dela krajevne skupnosti,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov

svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

56. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini skli~e ‘upan na lastno pobudo ali

na pobudo sveta ob~ine ali na zahtevo najmanj pet odstotkov
volivcev v ob~ini.

Zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa krajevni svet ali
predsednik krajevnega sveta na pobudo najmanj pet odstot-
kov volivcev v tej krajevni skupnosti.

Zbor ob~anov je sklep~en, ~e se ga udele‘i najmanj ena
tretjina volivcev ob~ine, ~e je sklican zbor ob~anov v ob~ini,
oziroma ena tretjina volivcev v krajevni skupnosti, ~e je
sklican zbor ob~anov v krajevni skupnosti.

Referendum

57. ~len
Svet ob~ine lahko o dolo~enem aktu ali drugi odlo~itvi

razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati,
~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v ob~ini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane sveta ob~ine.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

58. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena s tem statutom, veljajo dolo~be zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se
smiselno uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih voli-
tvah.

59. ~len
Svet ob~ine lahko razpi{e svetovalni referendum o

posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za celo ob~ino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahetvo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.

Ljudska iniciativa

60. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti sveta ob~ine oziroma drugih ob~inskih organov.

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
sveta ob~ine, mora ta zahtevo uvrstiti na prvo naslednjo sejo,
o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski inciativi, ki ureja ljudsko iniciativo.

V. OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave

61. ~len
Organizacija ob~inske uprave se na predlog ‘upana do-

lo~i z odlokom.

62. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
Po pooblastilu lahko ob~insko upravo vodi tajnik ob~i-

ne, ki ga imenuje  svet ob~ine na predlog ‘upana.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

sveta ob~ine odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob~i-

ne, ~e ga za to pooblasti ‘upan. Tajnika ob~ine, ki ima
praviloma vi{jo ali visoko stopnjo izobrazbe upravne ali prav-
ne smeri, na predlog ‘upana imenuje svet ob~ine za en man-
dat, ki traja {tiri leta.

63. ~len
Upravne naloge ob~ine opravlja ob~inska uprava.
Ob~inska uprava zagotavlja javnost dela ter obve{~a-

njem ob~anov z opravljanjem informacijske dejavnosti na
svojem obmo~ju.

64. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik ob~i-

ne in zaposleni v ob~inski upravi.
Tajnik ob~ine je za svoje delo odgovoren ‘upanu.

65. ~len
Delavci ob~inske uprave so upravi~eni do pla~e, ki jo v

skladu z zakonom ter na~rtom delovnih mest in pravilnikom
o nagrajevanju dolo~i ‘upan.

Sredstva za delo uprave se dolo~ijo v ob~inskem prora-
~unu na predlog ‘upana.

66. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdajata  svet ob~ine in ‘upan.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,

kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
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67. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja ob-

~inska uprava.
Ob~inska uprava odlo~a tudi o upravnih stvareh iz pre-

nesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil,
~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

68. ~len
V upravnem postopku o upravnih stareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih dolo~enih z zakonom.

69. ~len
Tajnik ob~ine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpi-
sov o upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

70. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje teh
zadev in ima ustrezno strokovno izobrazbo in opravljen preiz-
kus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postop-
ku, v skladu z zakonom.

71. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itve ‘upana je
dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

72. ~len
O izlo~itvah uradnih oseb, ki vodijo upravne postopke

odlo~ajo:
– o izlo~itvi ‘upana odlo~a  svet ob~ine;
– o izlo~itvi tajnika ob~ine odlo~a ‘upan;
– o izlo~itvi uradne osebe v upravi odlo~a ‘upan, ~e pa

upravo vodi po pooblastilu ‘upana tajnik ob~ine, odlo~a o
izlo~itvi tajnik.

Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

73. ~len
Ministrstva vsako na svojem podro~ju nadzorujejo za-

konitosti splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan,  svet ob~ine in poobla{~eni de-
lavci ob~inske uprave.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

74. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali  svet ob~ine pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

75. ~len
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov organov ob-

~ine odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

VI. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

76. ~len
Ob~ina organizira javne gospodarske slu‘be na nasled-

njih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda;
– ravnanje s komunalnimi odpadki;
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in;
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr-

{in, vklju~no s pripadajo~o opremo in objekti;
– urejanje in vzdr‘evanje javnih in {portnorekreacijskih

objektov;
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka;
– oskrbe z energetskimi viri za ogrevanje;
– na drugih podro~jih skladno z zakonom.

77. ~len
Ob~ina skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo;
– plakatiranje in okra{evanje naselij;
– izobe{anje zastav;
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost;
– urejanje lokalnih cest;
– deratizacijo in dezinfekcijo;
– urejenost spomenikov in obele‘ij.
– druga javna dela po zakonu.

78. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja

ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske upra-
ve.

79. ~len
Svet ob~ine z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Svet ob~ine lahko z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje, posamezen javni zavod ali drugo dru‘bo v skladu z
zakonom.

VII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

80. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober

gospodar.
Svet ob~ine odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in

nepremi~nin.

81. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom in tem
statutom.
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82. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovanimi odhodki.

V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

83. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidene za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

84. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan.

85. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve prora-
~una ob~ine ali najame posojilo v vi{ini najve~ 5% sprejetega
prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega
leta. O najetju posojila odlo~a svet ob~ine.

86. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katerih izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj do 0,5%
prihodka. Odstotek izlo~anja dolo~i  svet ob~ine na predlog
‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine 2% letni dele‘ dose‘enih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

87. ~len
Rezerva se uporablja:
– za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, kot

so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne oziro-
ma ekolo{ke nasre~e, epidemije oziroma prepre~evanje epi-
demij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

– za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki pri-
tekajo neenakomerno;

– za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prej{njega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sred-
stva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezervo do konca
leta.

O uporabi sredstev iz prve in tretje alinee to~ke prvega
odstavka odlo~a svet.

Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene prve alinee prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

88. ~len
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet prora~un,

sprejme svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.

V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.

Svet ob~ine sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora-
~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra
leta, za katerega se sprejme zaklju~ni ra~un.

Zaklju~ni ra~un prora~una predlo‘i svetu ob~ine ‘upan
do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

89. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

90. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

O zadol‘itvi odlo~a  svet ob~ine.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

91. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le v soglasju z ustanoviteljem.
O soglasju odlo~a  svet ob~ine.
Ob~ine smejo dati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.

92. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov dohodnine v vi{ini, dolo~eni z zakonom.

93. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– druge takse po zakonu,
– pristojbine,
– od{kodnine zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozdov,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki po zakonu.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.

94. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
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95. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje ob~inska uprava.
Delo ob~inske uprave, ki opravlja finan~no poslovanje,

nadzoruje ‘upan ali po njegovem pooblastilu tajnik ob~inske
uprave in nadzorni odbor.

VIII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

Splo{ni akti ob~ine

96. ~len
Svet ob~ine sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

sveta ob~ine.
Svet ob~ine sprejema odloke, odredbe, pravilnike in

navodila kot splo{ne pravne akte.
Odredbe, pravilnike in navodila za izvajanje ob~inskih

odlokov lahko sprejme ‘upan.
Svet ob~ine sprejema prostorske in druge plane razvoja

ob~ine, prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una ob~ine.

97. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

98. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme  svet ob~ine z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih svetnikov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

99. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

100. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

101. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

102. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

103. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Prora~un ob~ine se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov sveta ob~ine.

Zaklju~ni ra~un prora~una se sprejme na enak na~in, kot
prora~un.

Postopek za sprejem odloka

104. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta ob~ine, ‘upan,

ob~inska komisija ali najmanj pet odstotkov volivcev v ob~i-
ni.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta
ob~ine.

105. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, besedilo

~lenov in obrazlo‘itev.
Obrazlo‘itev obsega razloge za sprejem odloka, oceno

stanja, cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih
posledic, ki jih bo imel sprejem odloka.

106. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavi predloga odloka na sejah sveta ob~ine.

107. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom sveta

ob~ine in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka najmanj
sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka.

Svet ob~ine razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

108. ~len
V prvi obravnavi odloka se razpravlja o razlogih, ki

zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter temeljnih
re{itvah predloga odloka.

V drugi obravnavi razpravlja  svet ob~ine po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko  svet ob~ine kon~a razpravo o posameznih ~lenih predlo-
ga odloka, ~lani sveta ob~ine o njem glasujejo. Na koncu
~lani sveta ob~ine glasujejo {e o naslovu odloka in o predlo-
gu odloka v celoti.

109. ~len
Kadar to zahtevajo izredne razmere v ob~ini, naravne

nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odloka,
lahko  svet ob~ine sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

O uporabi hitrega postopka odlo~i  svet ob~ine na za~et-
ku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.

110. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani sveta ob~ine in pred-
lagatelji z amandmaji.

@upan lahko predlaga amandma tudi, kadar ni predlaga-
telj odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom sveta najmanj en
dan pred dnem, dolo~enim za sejo sveta ob~ine, na kateri bo
obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amand-
ma.

Na sami seji lahko predlo‘i amandma najmanj ena ~etr-
tina ~lanov sveta ob~ine, in sicer do sprejema dnevnega reda
seje.
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111. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti

je sprejet, ~e zanj na seji sveta, na kateri je navzo~a najmanj
polovica ~lanov, glasuje najmanj ve~ina navzo~ih ~lanov.

112. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega

prora~una, razpravlja in odlo~a svet na eni obravnavi.

113. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v Uradnem listu ob~ine in pri~nejo veljati petnajsti
dan po objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.

Posami~ni akti ob~ine

114. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh, in

sicer:
– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti,
– o upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti,
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

115. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih

posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih
v upravnih stvareh v upravnih postopkih.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izda ob~inska
uprava v upravnem postopku, odlo~a na drugi stopnji ‘upan.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, izdane o upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

IX. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

116. ~len
Svet ob~ine ali ‘upan lahko vlo‘ita zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine brez pooblastil oziroma soglasja ob~ine
posega v njene pravice.

117. ~len
Svet ob~ine ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim so-

di{~em spor o pristojnosti, ~e dr‘avni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmere, ki so po ustavi in zakonih v pristoj-
nosti ob~ine. Enako lahko postopata, ~e pokrajina ali druga
ob~ina posegajo v njeno pristojnost.

118. ~len
@upan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘i tudi, ~e
osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

119. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali stranski intervent, ~e bi lahko bile v teh postopkih
oziroma so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice in koristi
ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

120. ~len
Delovna telesa sveta in ‘upan so dol‘ni za potrebe sveta

ob~ine oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov,
ki se ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi obliku-
je svet ob~ine svoje mneje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.

X. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE

121. ~len
Ob~ina se zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega

prebivalstva lahko pove‘e z drugimi sosednjimi ob~inami v
{ir{o lokalno skupnost.

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme  svet
ob~ine z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

O odlo~itvi sveta ob~ine se lahko v ob~ini razpi{e refe-
rendum.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine  svet ob~ine do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

122. ~len
Na pokrajino prenese lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za ketere ob~ina daje soglasje pokrajini, ki so dolo~ena s
pokrajinskim statutom in so zlasti:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem podro~ju;

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav;
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.

123. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli svet ob~ine izmed svo-

jih ~lanov ali ob~anov na tajnem glasovanju. Izvoljeni so tisti
predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med kandi-
dati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje ponovi.

124. ~len
Svet ob~ine lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~la-

nov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh ali
ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje zadev
{ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ̂ e zahteva to ve~ina
navzo~ih ~lanov sveta ob~ine, se lahko o takem povezovanju
izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova volja.

XI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

125. ~len
Pobudo za spremembo in dopolnitev statuta ob~ine lah-

ko predlaga vsak ~lan sveta ob~ine, ‘upan ali komisija za
pripravo statuta ob~ine in poslovnika sveta ob~ine.

Pobuda je sprejeta, ~e je zanjo glasovala ve~ina vseh
~lanov  sveta.

Predlog za obravnavo pripravi komisija za pripravo sta-
tuta Ob~ine [o{tanj in poslovnika  sveta ob~ine.

Spremembe in dopolnitve statuta ter statutarne sklepe
sprejme svet ob~ine po enakem postopku kot ta statut.

126. ~len
Delo, organizacija  sveta ob~ine in razmerja med organi

ob~ine je podrobneje opredeljeno v poslovniku sveta Ob~ine
[o{tanj, ki mora biti dan dan v obravnavo trideset dni po
pri~etku veljavnosti statuta Ob~ine [o{tanj.
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127. ~len
Mejo med Ob~ino [o{tanj in Mestno ob~ino Velenje, ki

poteka po obmo~ju, ki je znotraj obmo~ja s posebnim statu-
som zaradi odkopavanja premoga, je potrebno uskladiti in
dokon~no re{iti v roku dveh let od pri~etka veljavnosti tega
statuta.

128. ~len
V Ob~ini [o{tanj so ustanovljene krajevne skupnosti

Bele Vode, Gaberke, Lokovica, Ravne, Skorno-Florjan, [o-
{tanj, Topol{ica in Zavodnje-[entvid.

Navedene krajevne skupnosti se morajo konstituirati v
skladu s tem statutom najkasneje do 31. 12. 1995.

Ob~ina je pravni naslednik celotnega premo‘enja, vseh
pravic, obveznosti in financ prej{njih pravnih oseb – krajev-
nih skupnosti prvega odstavka tega ~lena.

Svetom krajevnih skupnosti, ki delujejo na dan veljav-
nosti tega statuta, se mandat podalj{a do imenovanja krajev-
nih svetov, vendar ne dlje kot do 31. 12. 1995.

Odlok o podrobnej{i ureditvi krajevnih skupnosti v Ob-
~ini [o{tanj mora biti sprejet do 30. 11. 1995.

129. ~len
V roku {estih  mesecev od pri~etka veljavnosti tega

statuta, mora predsednik sveta predlagati svetu ob~ine listo
kandidatov za ~lane nadzornega odbora po tem statutu.

130. ~len
Ob~ina [o{tanj je pravni naslednik prej{nje Ob~ine Ve-

lenje za vse pravice in nepremi~nine, ki se nahajajo na po-
dro~ju sedanje Ob~ine [o{tanj.

Vse pravice in nepremi~nine, ki so bile do 1. 1. 1995 v
posesti in lasti prej{nje ob~ine Velenje in vseh pravnih oseb,
ustanovljenih na podlagi statuta Ob~ine Velenje (pre~i{~eno
besedilo) (Uradni vestnik ob~ine Velenje, {t. 15/91), zlasti
javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in se nahajajo na
podro~ju Ob~ine [o{tanj ter krajevnih skupnosti prej{nje ob-
~ine Velenje na podro~je sedanje Ob~ine [o{tanj, so v lasti in
posesti Ob~ine [o{tanj.

Vsakr{ni promet nepremi~nin (prodaja, najemi, nakupi
ipd.) in ki so v lasti Ob~ine [o{tanj in bi jih po 16. 1. 1995
opravljala katerakoli pravna oseba s sede‘em na obmo~ju
biv{e Ob~ine Velenje ali organ Mestne ob~ine Velenje, brez
pisnega soglasja ustreznega organa Ob~ine [o{tanj, je ne-
veljaven.

131. ~len
V roku dveh let po pri~etku veljavnosti tega statuta

preneha veljavnost vseh aktov prej{nje Ob~ine Velenje za
podro~je Ob~ine [o{tanj, ki do tega ~asa {e niso bili nado-
me{~eni z drugimi akti ob~ine ali niso bili razveljavljeni s
statutarnim sklepom ob~ine z dne 16. 1. 1995 (Uradni list
RS, {t. 7/95), odloki ob~ine ali tem statutom.

Predpise, pogodbe in druge akte, ki jih je do 31. 12.
1994 sprejemal Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Velenje in jih
podpisal predsednik Izvr{nega sveta Skup{~ine ob~ine Vele-
nje, lahko pred iztekom roka iz prvega odstavka tega ~lena za
Ob~ino [o{tanj spreminja ali razveljavlja ‘upan ob~ine.

132. ~len
S pri~etkom veljavnosti tega statuta se preneha uporab-

ljati statut Ob~ine Velenje – pre~i{~eno besedilo (Uradni
vestnik ob~ine Velenje, {t. 15/91), za  Ob~ino [o{tanj v
celoti, ter preneha veljavnost statutarnega sklepa Ob~ine [o-
{tanj (Uradni list RS, {t. 7/95 in Uradni list ob~ine [o{tanj, {t.
3/95) in statuti Krajevnih skupnosti Bele Vode, Gaberke,

Lokovica, Ravne, Skorno-Florjan, [o{tanj, Topol{ica in Za-
vodnje-[entvid.

133. ~len
Ta statut pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. ST-016/95
[o{tanj,  dne 7. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [o{tanj
Franc Pe~ovnik dipl. str. in‘. l. r.

TURNI[^E

1843.

Na podlagi ustave Republike Slovenije (Uradni list RS,
{t. 33/91-I) in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi  (Urad-
ni list RS, 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, U-I-13/94-95, 45/94
– odlo~ba US RS, U-I-144-18 in Uradni list RS, {t. 57/94 ter
14/95) je Ob~inski svet ob~ine Turni{~e na 6. seji dne 9. 5.
1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Turni{~e

I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE

1. ~len
Ob~ina Turni{~e je temeljna lokalna samoupravna skup-

nost, v kateri njeni ob~ani uresni~ujejo in zagotavljajo pogo-
je za svoje ‘ivljenje, uresni~ujejo in usklajujejo skupne inte-
rese in potrebe ter opravljajo druge zadeve lokalnega zna~aja.

Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru
ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr-
{uje naloge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristoj-
nost dr‘ava.

2. ~len
Ob~ina uresni~uje lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in prek organov ob~ine.
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
30 dneh.

3. ~len
Ob~ina Turni{~e je pravna oseba javnega prava. Sede‘

ob~ine je v Turni{~u, [tefana Kova~a 73.
Ob~ina Turni{~e ima svoj pe~at. Pe~at je okrogle oblike

z napisom “Turni{~e” v sredini ter besedilom “Ob~ina Tur-
ni{~e” na obodu pe~ata.

4. ~len
Ob~ina Turni{~e ima svoj ob~inski praznik, ki  ga dolo-

~i ob~inski svet z odlokom.
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5. ~len
Ob~ina Turni{~e ima svoj grb, ki se naknadno vpi{e ali

ga dolo~i svet z odlokom.

6. ~len
Ob~ina Turni{~e lahko podeljuje naziv ~astnega ob~ana

ter druga priznanja in nagrade posameznikom, kakor tudi
raznim organizacijam ter dru{tvom za uspehe pri razvoju
ob~ine.

7. ~len
Obmo~je ob~ine Turni{~e je dolo~eno z zakonom. Meje

ob~ine se lahko spremenijo ob pogojih in postopku, ki jih
dolo~a zakon.

Obmo~je ob~ine Turni{~e obsega obmo~ja naslednjih
naselij:

1. Gomilica
2. Nedelica
3. Renkovci
4. Turni{~e.

8. ~len
Zaradi uresni~evanja skupnih nalog se ob~ina po na~e-

lih prostovoljnosti in solidarnosti lahko povezuje in sodeluje
z drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalnimi skupnostmni ter
lahko v ta namen zdru‘uje sredstva in ustanavlja z njimi
skupne organe, organizacije in slu‘be za opravljanje zadev
skupnega pomena in za zadovoljevanje skupnih potreb.

9. ~len
V ob~ini so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:
1. Gomilica, ki obsega obmo~je naselja Gomilica
2. Nedelica, ki obsega obmo~je naselja Nedelica
3. Renkovci, ki obsega obmo~je naselja Renkovci
4. Turni{~e, ki obsega obmo~je naselja Turni{~e.

10. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.

11. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov

krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadenejo
interese prebivalcev samo te skupnosti.

II. NALOGE OB^INE

12. ~len
Ob~ina samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve

javnega pomena, ki so dolo~ene s tem statutom in zakoni. Za
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja ob~ina zla-
sti naslednje naloge:

– upravlja z ob~inskim premo‘enjem,
– omogo~a pogoje za gospodarski razvoj ob~ine,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-

~anje najemnega socialnega sklada stanovanj,
– o okviru svojih pristojnosti ureja, opravlja in skrbi za

lokalne javne slu‘be,
– skrbi za slu‘be socialnega skrbstva, za pred{olsko

varstvo, za osnovno varstvo otrok in dru‘in, za osnovno
zdravstveno varstvo, za socialno ogro‘ene, invalide in osta-
rele,

– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, varstvo kulturne in naravne dedi{~ine, za zbi-
ranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti
varstva  okolja,

– ureja in vzdr‘uje vodovodne  in energetske komunal-
ne naprave,

– skrbi za vzgojnoizobra‘evalno, raziskovalno, infor-
macijsko, dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no, kulturno
in drugo dejavnost na svojem obmo~ju,

– skrbi za razvoj {porta in rekreacije,
– gradi, vzdr‘uje in ureja lokalne javne ceste, javne

poti, rekreacijske in druge javne povr{ine,
– nadzoruje krajevne prireditve,
– organizira komunalno-redarsko slu‘bo in skrbi za red

v ob~ini,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~,
– zagotavlja izvensodno poravnavo sporov,
– organizira pomo~ in re{evanje za primere elementar-

nih in drugih nesre~,
– organizira opravljanje pokopali{ke in pogrebne slu‘-

be,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kate-

rimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sprejema statut ob~ine in druge splo{ne akte,
– organizira ob~insko upravo,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,
– sodeluje v stalni konferenci slovenskih lokalnih

skupnosti, v svetu evropskih ob~in in regij,
– sodeluje s tujimi partnerskimi in drugimi ob~inami na

podro~ju kulture, gospodarstva, sociale in {porta,
– sodeluje v programih Evropske unije.

13. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitek od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,

stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega

premo‘enja,
– dolo~a takse, pristojbine in povra~ila,
– dolo~a prispevek za uporabo stavbnega zemlji{~a.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

14. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni od-

bor. Organi ob~ine lahko imenujejo odbore, komisije ali dru-
ga delovna telesa za obravnavo posameznih vpra{anj.

^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-
ma neprofesionalno.

15. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
Sveti krajevnih skupnosti se volijo za {tiri leta.
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16. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstav-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a statut in poslovnik
ob~inskega sveta.

Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu in o delu
ob~inskih odborov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih odborov, ki so zaupne narave.

17. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a ve~ kot polovica njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet

18. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh pravi-

cah in dol‘nostih v ob~ini.
Ob~inski svet izvr{uje svoje pravice in dol‘nosti v skla-

du z ustavo, zakoni, tem statutom ter svojimi odloki in drugi-
mi splo{nimi akti.

19. ~len
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in duge akte ob~ine,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un prora-

~una,
– ustanavlja ob~inske odbore ter voli in razre{uje njiho-

ve ~lane,
– imenuje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– voli in razre{uje pod‘upana na predlog ‘upana,
– nadzoruje delo odborov, ‘upana in pod‘upana,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske

uprave ter nadzoruje njeno delo,
– dolo~a na~rt delovnih mest ob~inske uprave na pred-

log ‘upana,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin, ~e ni s tem statutom druga~e dolo~eno,
– odlo~a o najemu ob~inskih posojil, izdajanju garancij.

20. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju predstoj-

nikov republi{kih organov pristojnih za ob~ino.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pri-

stojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o
teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

21. ~len
Ob~inski svet ima 13 ~lanov.
@upan, pod‘upan,  ~lani nadzornega odbora ter ob~in-

ski uradniki in drugi javni uslu‘benci v ob~ini ne morejo biti
~lani ob~inskega sveta.

22. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.

Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~in stal-
no prebivali{~e.

Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina  razdeli na dve

volilni enoti:
1. volilna enota obsega naselji Turni{~e in Renkovci,
2. volilna enota obsega naselji Gomilica in Nedelica.

23. ~len
^lan sveta ima pravice in dol‘nosti dolo~ene z zako-

nom, tem statutom ter poslovnikom sveta.

24. ~len
^lan sveta ima dol‘nost udele‘evati se sej sveta. O

svoji odsotnosti s seje sveta ter o razlogih zanjo mora ~lan
sveta obvestiti predsednika sveta.

25. ~len
^lan sveta ima pravico glasovati o odlo~itvah sveta,

dajati pobude in predloge ter postavljati vpra{anja izvr{ilnim
organom sveta.

26. ~len
^lan sveta ima pravico in dol‘nost izre~i se, v katerem

odboru ali delovnem telesu ‘eli sodelovati. Kot ~lan odbora
ali delovnega telesa sveta ima ~lan dol‘nost udele‘evati se
njihovih sej ter o morebitni odsotnosti s seje obvestiti pred-
sednika odbora ali delovnega telesa.

^lan sveta se lahko udele‘uje sej odborov ali delovnih
teles, tudi ~e ni ~lan tega odbora, vendar o obravnavanih
vpra{anjih nima pravice glasovati.

27. ~len
^lani sveta imajo pravico do nadomestila stro{kov za

~as udele‘be na seji sveta ter sejah odborov ali delovnih teles
sveta, katerih ~lani so.

28. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve novega prdsednika ob~inske-
ga sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

29. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in pod-

predsednika sveta.
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga najmanj ~etrtina ~lanov. Kandidat je izvoljen z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta. ^e pri prvem glasovanju noben
kandidat ne dobi zahtevane ve~ine, se glasovanje ponovi
med kandidatoma, ki sta pri prvem glasovanju prejela najve~
glasov.

Predlog za razre{itev predsednika sveta lahko poda naj-
manj ~etrtina ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za
predlog za razre{itev glasuje ve~ina vseh ~lanov sveta.

30. ~len
Predsednika sveta v njegovi odsotnosti nadome{~a pod-

predsednik sveta.
Podpredsednika sveta izvoli in razre{uje ob~inski svet

po postopku, ki velja za predsednika sveta.

31. ~len
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet, sklicuje in

vodi seje sveta, skrbi za delo ob~inskega sveta po poslovniku
sveta, lahko sodeluje pri delu odborov ter delovnih teles
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sveta, sodeluje pri zadevah, ki so skupnega pomena za delo
ob~inskega sveta, podpisuje sklepe, odloke in druge akte, ki
jih sprejema ob~inski svet, ter opravlja druge naloge, ki so
mu poverjene s statutom in poslovnikom sveta.

Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.

32. ~len
Ob~inski svet ima tajnika, ki pomaga predsedniku pri

pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik o delu sveta,
odborov in delovnih teles sveta, ter  opravlja druge naloge po
nalogu predsednika ter poslovniku sveta. Tajnika imenuje
ob~inski svet.

33. ~len
Ob~inski svet se sestaja na rednih in izrednih  sejah.
Seje sveta sklicuje predsednik ob~inskega sveta na last-

no pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, ‘upana,
odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj ~etrtine
~lanov.

Predsednik mora sklicati sejo sveta praviloma enkrat
mese~no,  najmanj pa enkrat v treh mesecih.

Izredne seje sklicuje predsednik le, kadar so v zahtevi
obrazlo‘eni razlogi za sklic te seje ter prilo‘eno gradivo o
zadevah, o katerih naj svet odlo~a.

34. ~len
Dnevni red seje sveta predlaga predsednik sveta na last-

no pobudo ali na predlog vseh tistih, ki imajo pravico zahte-
vati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje.

O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet. Na vsaki seji
sveta mora biti dolo~en ~as, najmanj pa pol ure, rezerviran za
vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta predstavnikom odbo-
rov  oziroma ‘upanu, ter odgovore nanje.

35. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost

izklju~i.
^lani ob~inskih odborov in ‘upan imajo pravico prisos-

tvovati sejam ob~inskega sveta. Predstavniki ob~inskih od-
borov so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti seje
odbora in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

36. ~len
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih

~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

dolo~a zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj
~etrtina ~lanov sveta. Na~in glasovanja opredeljuje poslov-
nik sveta.

37. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

3. Delovna telesa

38. ~len
Ob~inski svet lahko za {ir{e obravnavanje posameznih

vpra{anj iz pristojnosti sveta ustanovi stalna ali za~asna de-
lovna telesa. Pristojnosti in naloge delovnih teles, ki so dolo-

~ena s tem statutom, dolo~i svet s poslovnikom sveta ali
odlokom.

Pristojnosti in naloge drugih stalnih delovnih teles ali
ob~asnih delovnih teles dolo~i svet z ustanovitvenim aktom.

39. ~len
Stalna delovna telesa ob~inskega sveta so:
– komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki {teje 3 ~lane;
– komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika sve-

ta, ki {teje 3 ~lane;
– komisija za vloge in prito‘be, ki {teje 3 ~lane.

40. ~len
Komisije delajo na svojih sejah, ki se sklicujejo po

potrebi. Komisije sklicuje in vodi predsednik komisije, ki se
imenuje izmed ~lanov komisije.

Na sejah komisije se vodi zapisnik. Zapisnik vodi tajnik
sveta.

Komisija lahko imenuje tudi podpredsednika komisije,
ki nadome{~a predsednika v njegovi odsotnosti.

Sejam komisije lahko prisostvuje tudi ‘upan, predsed-
nik sveta ter drugi ~lani sveta, vendar nimajo pravice glaso-
vanja.

Komisija lahko za strokovno obrazlago posameznih
vpra{anj povabi na sejo tudi strokovnjake s posameznega
podro~ja.

4. Ob~inski odbori

41. ~len
Ob~inski svet ima naslednje odbore:
1. Odbor za gospodarstvo
2. Odbor za infrastrukturo
3. Odbor za negospodarstvo
4. Odbor za izvensodno poravnavo sporov.

42. ~len
Odbor za gospodarstvo opravlja naloge:
– obravnava prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine;
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju pro-

ra~una;
– obravnava letni gospodarski na~rt ob~ine in spremlja

gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem;
– na zahtevo sveta daje mnenje glede vpra{anj s po-

dro~ja gospodarstva in financ iz pristojnosti ob~ine;
– ter druga vpra{anja.
Ob~inski odbor za gospodarstvo ima 7 ~lanov, ki jih

svet izvoli izmed ~lanov sveta in ob~anov.

43. ~len
Odbor za infrastrukturo opravlja naslednje naloge:
– obravnava vpra{anja varstva okolja;
– obravnava prostorske plane ob~ine in prostorske iz-

vedbene akte;
– pripravlja politiko prostorskega razvoja ob~ine in

spremlja njeno izvr{evanje;
– obravnava vpra{anja glede opravljanja in urejanja lo-

kalnih gospodarskih javnih slu‘b in daje mnenje k izbiri
koncesionarja;

– daje soglasje k manj{im odmikom od sprejetih pro-
storskih planskih aktov v zvezi s posameznim posegom v
prostor lokalnega pomena;

– obravnava vpra{anja ureditve lokalnega prometa;
– obravnava druga vpra{anja s podro~ja urbanizma.
Ob~inski odbor za infrastrukturo ima 7 ~lanov, ki jih

izvoli svet izmed ~lanov sveta in ob~anov.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2855[t. 38 – 30. VI. 1995

44. ~len
Ob~inski odbor za negospodarstvo opravlja naslednje

naloge:
– obravnava vpra{anja v zvezi z izobra‘evanjem, kultu-

ro, informacijsko-dokumentacijsko dejavnostjo in {portom
ter rekreacijo;

– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih
zavodov, ki opravljajo dru‘bene javne slu‘be lokalnega po-
mena;

– skrbi za smotrno uporabo in pove~anje najemnega
socialnega sklada stanovanj v ob~ini;

– opravlja druge zadeve s podro~ja dru‘benih slu‘b in
sociale.

Ob~inski odbor za negospodarstvo ima 9 ~lanov, ki jih
izvoli svet izmed ~lanov sveta in ob~anov.

45. ~len
Odbor za izvensodno poravnavo sporov skrbi za:
– izvensodno poravnavo sporov, ki jih vlo‘ijo ob~ani;
– izvensodno poravnavo sporov, ki mu jih odstopijo

sodi{~a.
Odbor za izvensodno poravnavo sporov ima 5 ~lanov,

ki jih izvoli ob~inski svet izmed ob~anov.

46. ~len
Ob~inski odbori so posvetovalni organi ob~inskega sve-

ta.
Ob~inski odbor v okviru svojega delovnega podro~ja:
– predlaga svetu sprejem odlo~itev iz njegove pristoj-

nosti;
– nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave;
– nadzoruje delovanje ob~inskih javnih slu‘b;
– sprejema pravilnike in druge akte;
– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta.
Ob~inski odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih

poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti.
Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v

odlo~anje ob~inskemu odboru z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

47. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~in-

ski svet izre~e nezaupnico ob~inskemu odboru.
Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obenem z ve~ino

glasov vseh ~lanov sveta izvoli nov odbor.

48. ~len
^lane ob~inskega odbora izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov in ob~anov. Predsednika ob~inskega odbora
izvolijo ~lani odbora izmed sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov
odbora.

O izvolitvi ~lanov odbora se glasuje javno na podlagi
liste kandidatov. Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih
predlagali najmanj trije ~lani sveta. Kandidate iz vrst ob~a-
nov lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije v ob~i-
ni in ob~ani.

49. ~len
^lani odbora so izvoljeni, ~e je za kandidatno listo

glasovala ve~ina ~lanov ob~inskega sveta.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji volijo ~lani odbora posami~no na podlagi javnega
glasovanja. ^e na ta na~in niso izvoljeni vsi ~lani odbora, se
lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posami~-
no glasovanje na isti seji ob~inskega sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov odbora, se glasovanje ponovi na na-
slednji seji sveta, vendar samo za manjkajo~e ~lane odbora.

5. Nadzorni odbor

50. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una;
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

51. ~len
Nadzorni odbor {teje 5 ~lanov, ki jih imenuje ob~inski

svet izmed ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste

kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sve-
ta. Listo kandidatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na
podlagi predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta,
zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ‘upan, pod‘u-
pan,  ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave, drugi
javni uslu‘benci ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so
porabniki prora~una.

6. @upan

52. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega pod‘upana
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana

pa voli ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.
@upan opravlja svojo funkcijo praviloma profesionalno.

53. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– skrbi in neposredno odgovarja za izvajanje sklepov

ob~inskega sveta in ob~inskih odborov,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz

pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan. Tako lahko
sklene tudi zbor ob~anov z ve~ino glasov vseh volivcev v
ob~ini.

54. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob-

~inskega sveta ali ob~inskega odbora. ̂ e to stori, mora nave-
sti razloge za zadr‘anje take odlo~itve na seji ob~inskega
sveta oziroma ob~inskega odbora.

^e se odlo~itev sveta oziroma odbora nana{a na zadeve,
ki je bila z zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti
pristojno ministrstvo na nezakonistost oziroma neprimernost
odlo~itve.

55. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta,

delovnih teles in ob~inskih odborov, sej nadzornega odbora
pa le na njegovo povabilo.
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56. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga na-

dome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana tudi
za upravljanje drugih nalog iz njegovega podro~ja. Pod‘upa-
na izvoli ob~inski svet na predlog ‘upana.

7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

57. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

58. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za

eno ali ve~ krajevnih skupnosti.

59. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih

ob~inskih organov,
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem

delu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

60. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobu-

do ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov
volivcev v ob~ini.

61. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

62. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

63. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o

posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be tega statuta, ki se nana{ajo na referen-
dum.

64. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih orga-
nov.

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahtev uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v  treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov, sme pristojni organ o njej odlo~ati najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahtev iz prvega odstavka tega
~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI

65. ~len
Krajevna skupnost ima svoj statut.
Statut krajevne skupnosti podrobneje dolo~a:
– pravice in dol‘nosti KS ter na~in njihovega uresni~e-

vanja;
– obmo~je, organizacijo in organe KS;
– naloge in na~in dela KS;
– vpra{anja, o katerih krajani odlo~ajo na referendumu;
– na~in zagotavljanja javnosti dela in obve{~anja;
– ter druga temeljna vpra{anja, ki so pomembna za de-

lovanje KS in ‘ivljenja krajanov v njej.

66. ~len
Organi krajevne skupnosti so predvsem:
– svet KS
– zbor ob~anov v KS
– drugi organi, ki jih dolo~a statut KS.

67. ~len
Svet KS je najvi{ji organ v krajevni skupnosti, ki odlo-

~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja
krajevna skupnost.

68. ~len
Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebi-

vali{~em v krajevni skupnosti za {tiri leta.

69. ~len
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed sebe predsednika

in podpredsednika.
Svet krajevne skupnosti imenuje tajnika, ki pomaga

predsedniku sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in oprav-
lja druge naloge po nalogu predsednika.

70. ~len
Na~in dela in naloge sveta se opredelijo v statutu KS,

katerega sprejme svet po obravnavi na zborih ob~anov KS.

71. ~len
Prebivalci KS na zborih ob~anov v KS obravnavajo

vpra{anja, ki so splo{nega pomena za ‘ivljenje in delo v KS
in v ob~ini ter dajejo predloge za re{evanje teh vpra{anj.

KS sodelujejo z ob~inskim svetom  s svetniki v ob~in-
skem svetu ter tudi preko drugih oblik medsebojnega dogo-
varjanja o interesih KS.

Ob~inski upravni organi nudijo KS vso strokovno, fi-
nan~no-servisno in administrativno-tehni~no pomo~ pri
opravljanju njihovega dela.
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V. OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave

72. ~len
Organizacija ob~inske uprave je na predlog ‘upana do-

lo~ena s tem statutom. @upan lahko predlaga spremembo
organizacije ob~inske uprave, dolo~ene s tem statutom. Po-
drobnej{a organizacija ob~inske uprave se lahko na predlog
‘upana dolo~i z odlokom.

73. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi predstojnik

ob~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski
svet.

@upan lahko pooblasti predstojnika za podpisovanje do-
lo~enih aktov poslovanja.

74. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja:
– ob~inski urad v okviru katerega se lahko ustanovijo

oddelki za izvajanje dolo~enih nalog uprave.
Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~in-

ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijsko

dejavnost na svojem podro~ju.

75. ~len
Za delo urada je predstojnik neposredno odgovoren ‘u-

panu.

76. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo vi{ji uprav-

ni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
@upan imenuje v skladu z na~rtom delovnih mest ob-

~inske uprave, ki ga sprejme ob~inski svet na predlog ‘upa-
na, vi{je upravne, upravne in strokovno tehni~ne delavce.

Vi{je upravne delavce imenuje ‘upan po predhodnem
mnenju ob~inskega  sveta.

77. ~len
Predstojnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~-

ni delavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom
ter na~rtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju, ki
ju sprejme ob~inski svet, dolo~i ‘upan.

78. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike

in navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,

kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o uprav-
nih stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

79. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja

predstojnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjuje-
jo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega
postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

80. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih dolo~enih z zakonom.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

81. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom.  Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in tem statutom.

Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

82. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti  in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

83. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi predstojnika odlo~a ‘upan.

Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

84. ~len
Ministrstvo, vsako na svojem podro~ju, nadzoruje za-

konitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni de-
lavci ob~inske uprave.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvaja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje
nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za
opravljanje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

85. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

VI. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

86. ~len
Ob~ina Turni{~e organizira javne slu‘be za opravljanje

dejavnosti, ki so z zakonom o gospodarskih javnih slu‘bah in
ob~inskim odlokom dolo~ene kot obvezne ter za opravljanje
dejavnosti, ki so dolo~ene z ob~inskim odlokom kot izbirne.
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87. ~len
Za izvajanje nalog javnih slu‘b ustanavlja ob~ina javna

podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje koncesije in
oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.

88. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

89. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober go-

spodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin.

90. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz dav-

kov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

91. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovanimi odhodki.

V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

92. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

93. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine,

~e ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

94. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~i-
ne ali najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki
mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju
posojila odlo~a ob~inski svet.

95. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov  iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se dolo~i vsako leto s prora~unom vendar najmanj 0,2%
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet
na predlog ‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezervo preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine 1% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

96. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e,  epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka se

dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.

Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

97. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni

in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega sprejema zaklju~ni prora~un.

Zaklju~ni ra~un prora~una se predlo‘i ob~inskemu sve-
tu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

98. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

99. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih slu‘b.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

100. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo. O dajanju poro{tva odlo~a ob~inski svet.

101. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravna taksa,
– posebna taksa za uporabo avtomatov zunaj igralnic.
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Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-
ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.

Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.

102. ~len
Prihodki za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni,
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo okolja in

onesna‘evanje okolja.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~in-

ski svet predpi{e, da se davek od premo‘enja ob~ine pla~uje
v vi{ini, ki je petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zako-
nom.

103. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

104. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan in nadzor-

ni odbor.

VIII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti ob~ine

105. ~len
Splo{ni akti, s katerimi ob~ina ureja zadeve iz svoje

pristojnosti so statut, odloki, odredbe, pravilniki, navodila,
prostorski in drugi plani razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in
zaklju~ni ra~un.

Postopek in na~in sprejemanja splo{nih aktov predpi{e
ob~inski svet s poslovnikom ob~inskega sveta.

106. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

107. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme svet z dvetretjinsko ve~i-

no navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in dela ob-
~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti ~lanov
ob~inskega sveta.

108. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni  na~in zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in do-
lo~a na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

109. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

110. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

111. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta  ali
odloka.

112. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un  se sprejme za prora~unsko leto, ki
se za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni
prora~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

113. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in za~nejo veljati petnajsti dan po
objavi (~e ni v njih druga~e dolo~eno).

2. Posami~ni akti ob~ine

114. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a

ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

115. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku, odlo~a na drugi stop-
nji ‘upan.

O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

O zakonitostih dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

IX. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

116. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.

117. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

118. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
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kretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravni-
mi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

119. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

120. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta

oblikovati mnenja glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.

Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh in
to:

– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti,
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti,
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

X. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE

121. ~len
Ob~ina Turni{~e se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi

ob~inami v {ir{o lokalno skupnost zaradi uresni~evanja skup-
nih koristi svojega prebivalstva.

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob-
~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini izvede referen-
dum.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

122. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasja pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.

123. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so
tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med
kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje
ponovi.

124. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih

~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.

XI. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

125. ~len
Odloki in drugi predpisi ali splo{ni akti, ki so bili spre-

jeti na osnovi statuta Ob~ine Lendava iz leta 1981 (Uradne
objave Pomurja, {t. 37/81, 29/83 in 9/86) ostanejo v veljavi
kolikor niso v nasprotju z ustavo, zakoni ali tem statutom.

Odloki in drugi predpisi ali splo{ni akti, ki so predvide-
ni s tem statutom morajo biti sprejeti najkasneje v enem letu
po uveljavitvi tega statuta.

126. ~len
Statut pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 001-5/95
Turni{~e, dne 9. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Turni{~e

Edvard [pilak, dipl. in‘. agr. l. r.

SEMI^

1844.

Ob~inski svet ob~ine Semi~ je na podlagi 29. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94
in 14/95) na 5. seji dne 19. 5. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Semi~

I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE

1. ~len
Obmo~je Ob~ine Semi~ obsega obmo~ja naslednjih na-

selij:
Blatnik pri ̂ rmo{njicah, Brezje pri Ro‘nem Dolu, Brez-

je pri Vinjem Vrhu, Brezova Reber, Brezovica pri ̂ rmo{nji-
cah, Brstovec, Cerovec pri ^re{njevcu, Coklovca, ^re{nje-
vec pri Semi~u, ^rmo{njice, Gaber pri ^rmo{njicah, Gaber
pri Semi~u, Gornje Laze, Gradnik, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri
Ro‘nem Dolu, Kal, Ka{~a, Komarna vas, Kot pri Semi~u,
Krupa, Krvav~ji Vrh, Lipovec, Maline pri [trekljevcu, Ma-
{elj, Mladica, Moverna vas, Nestoplja vas, Omota, Oskor{ni-
ca, Osojnik, Planina, Podreber, Potoki, Prapro~e, Praprot,
Preloge, Pribi{je, Pugled, Ro‘ni Dol, Sadinja vas, Sela pri
Semi~u, Sela pri Vr~icah, Semi~, Sodji Vrh, Sredgora, Sred-
nja vas, Starihov Vrh, Stranska vas pri Semi~u, [trekljevec,
Trata, Trebnji Vrh, Vavp~a vas, Vinji Vrh pri Semi~u, Vr~i-
ce, Vrta~a pri Semi~u.

2. ~len
Ob~ina varuje in deluje za koristi svojega prebivalstva.

V okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zade-
ve in izvr{uje naloge, ki so nanjo prenesene s podro~nimi
zakoni, ter naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~in-
sko pristojnost dr‘ava.
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3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju svojih nalog povezuje in

sodeluje neposredno ali preko ustreznih asociacij s sosednji-
mi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalnimi skupnostmi,
tudi z lokalnimi skupnostmi drugih dr‘av ter mednarodnimi
organizacijami lokalnih skupnosti.

4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine. Odgovoriti jim mora praviloma v
tridesetih dneh.

5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine je v Semi~u,

Semi~ {t. 33. Praznik ob~ine je dolo~en z odlokom o prazni-
ku. Ob~ina Semi~ ima svoj pe~at. Pe~at je okrogle oblike z
navedbo imena in sede‘a ob~ine. V sredini pe~ata je grb
ob~ine. Simbola ob~ine sta grb in zastava, ki simbolizirata
Ob~ino Semi~ kot lokalno samoupravno skupnost. Oba sim-
bola in njuno uporabo ureja odlok o simbolih Ob~ine Semi~.

6. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko

krajani naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo krajev-
no ali ~etrtno skupnost.

Odlo~itev po oblikovanju krajevnih skupnosti sprejme-
jo prebivalci z referendumom z ve~ino glasov tistih, ki so se
udele‘ili referenduma. Referendum je veljaven, ~e se ga je
udele‘ilo najmanj polovica volivcev obmo~ja, za katerega se
oblikuje krajevna skupnost.

Referendumsko odlo~itev z odlokom potrdi ob~inski
svet.

7. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.

8. ~len
^e so ustanovljene krajevne skupnosti, mora ob~inski

svet predhodno dobiti mnenja organov krajevne skupnosti,
kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev
samo te skupnosti.

9. ~len
Ob~ina Semi~ se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina Semi~ sodeluje z drugimi ob~inami pri upravlja-

nju skupnih zadev po na~elih prostovoljnosti in solidarnosti.

9.a ~len
Ob~ina se lahko zdru‘i z drugo ob~ino, razdeli v ve~

ob~in, del ob~ine se lahko tudi izlo~i in priklju~i k sosednji
ob~ini.

O zdru‘itvi, razdelitvi ali izlo~itvi odlo~ajo volivci, ki
so glasovali na referendumu po postopku in pod pogoji, ki so
dolo~eni z veljavnimi zakoni.

II. NALOGE OB^INE

10. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:

1. na podro~jih normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge

javne povr{ine;
– ureja javni red v ob~ini;
– ureja delovanje ob~inske uprave;
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem ob~ine;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
– dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni;
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, os-

novnega varstva otrok in dru‘ine, varstva za socialno ogro‘e-
ne, invalide in ostarele;

– vzgojno izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;

– razvoj {porta in rekreacije;
– gospodarski razvoj ob~ine;
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter dejavnosti

za prepre~evanje in bla‘itev posledic naravnih in drugih ne-
sre~;

3. na podro~ju upravljanja:
– ustanavlja javne slu‘be (zavode);
– ustanavlja javna in druga podjetja;
– daje koncesije za opravljanje javne slu‘be;
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in druge javne do-

brine;
– upravlja z lokalnimi in javnimi cestami in javnimi

potmi;
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~ar-

sko dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in od-

borov ter ob~inske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-

ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kultu-
re, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstve-
nega varsta in drugih dejavnosti;

– daje subvencije in zagotavlja teko~e transferje v gos-
podarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska
dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, dru-
ge dejavnosti);

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost, opravljanje
pokopali{ke, pogrebne in mrli{ke ogledne slu‘be;

– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,
slu‘be in druge operativne sestave za za{~ito, re{evanje in
pomo~;

– organizira po‘arno stra‘o, ko je razgla{ena pove~ana
nevarnost po‘arov v naravnem okolju ter izvaja druge ukrepe
za varstvo pred po‘arom;
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– organizira sistem alarmiranja;
– gradi javna zakloni{~a na obmo~jih, kjer je obvezna

graditev zakloni{~;
– zagotavlja nujna sredstva za za~asno nastanitev in

oskrbo ogro‘enih prebivalcev;
5. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
– sredstva za za{~ito, re{evanje in pomo~;
6. s svojimi ukrepi;
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov.
– razvija dejavnost za varstvo pred naravnimi in drugi-

mi nesre~ami;
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~;
– nadzor nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– spremljanje nevarnosti ter obve{~anje in alarmiranje

prebivalstva o prete~ih nevarnostih;
– zveze za potrebe za{~ite, re{evanja in pomo~i;
– za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in drugih

nesre~ah;
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov civilne za{-

~ite za osebno in vzajemno za{~ito oziroma re{evanje in
pomo~;

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja ob~ine;
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

primi~nin, o uporabi javnih dobrin in o drugih razmerjih, v
katere stopa ob~ina;

– pogodbe z dru{tvi in drugimi organizacijami o oprav-
ljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite, re{evanja in
pomo~i;

10. pomaga:
– pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju mobili-

zacije;
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev

v vojni.

11. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v dr‘avni

svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzor nad delom ob~inskih javnih slu‘b,
– nadzor nad javnimi prireditvami,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,

– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno javno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine, ki je v pristoj-

nosti ob~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– spremembe prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter po-

mo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem ob~inskih predpisov,
– druge zadeve, ki jih nalagajo javni predpisi.

12. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ino in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,

lovi{~a, stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega

ob~inskega premo‘enja,
– druge dajatve, ~e to dovoljujejo veljavni predpisi.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

13. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan, nadzorni odbor

in ob~inska volilna komisija.
Ob~ina ima lahko tudi svet krajevnih skupnosti, ~e so

ustanovljene. Ob~ina ima poveljnika in {tab civilne za{~ite
ob~ine ter poveljnike in {tabe civilne za{~ite sektorjev.

^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-
ma neprofesionalno.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 2863[t. 38 – 30. VI. 1995

14. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
Sveti krajevnih skupnosti se volijo za {tiri leta.

15. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstav-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslov-
nik ob~inskega sveta.

Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu in o delu
ob~inskih odborov z ob~inskim poro~evalcem, ki izide naj-
manj dvakrat letno, oziroma glede na aktualno problematiko,
o kateri sklepa ob~inski svet.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.

16. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a najmanj polovica njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet

17. ~len
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane za razvoj

ob~ine,
– potrjuje za~asne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja ob~inske odbore in komisije ter voli in

razre{uje njihove ~lane, po potrebi pa ustanavlja tudi druga
stalna in za~asna delovna telesa,

– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje in razre{uje volilno komisijo za ob~inske vo-

litve,
– nadzoruje delo odborov, ‘upana in pod‘upana,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske

uprave na predlog ‘upana
– nadzoruje delo ob~inske uprave,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin ob~ine, kolikor o tem v skladu s tem statutom ne
odlo~a ‘upan,

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana, pod‘upana

ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzor-
nega odbora ter volilne komisije,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be,

– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– dolo~i organizacije in na~in izvajanja varstva pred

naravnimi in drugimi nesre~ami;
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi

in drugimi nesre~ami;
– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter

na~in njihovega delovanja v vojni;

– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi po‘arnega sklada;

– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje enega ali ve~
pod‘upanov,

– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje tajnika ob~in-
ske uprave;

– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote;

– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-
kov javnih dobrin,

– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ata zakon in ta

statut.

18. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju predstoj-

nikov republi{kih organov, pristojnih za ob~ino.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-

stojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

19. ~len
Ob~inski svet ima 13 ~lanov.
^lani ob~inskega sveta praviloma opravljajo svojo funk-

cijo nepoklicno.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi.

Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodjo notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo poob-
lastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

20. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-

no prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.

21. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji presednik

ob~inskega sveta, do izvolitve novega predsednika ob~inske-
ga sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

22. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in

podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet, ga sklicuje

in vodi njegove seje.
Podpredsednik ob~inskega sveta pomaga predsedniku

pri njegovem delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru
zadr‘anosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne
zadeve z njegovega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet ima lahko sekretarja, ki ga imenuje ob-
~inski svet. Sekretar pomaga predsedniku pri pripravljanju in
vodenju sej sveta, vodi zapisnik na podlagi magnetograma in
opravlja druge zadeve po nalogu predsednika.

23. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
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Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov ~lanov sveta. ^e
pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane ve~i-
ne, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasu-
je o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila
najve~ glasov.

Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine svetnikov. Predsednik je razre{en, ~e za predlog za
razre{itev glasuje najmanj polovica vseh ~lanov sveta.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

24. ~len

Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-
sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na zahtevo sveta, odbora, nadzornega odbora ali na zah-
tevo najmanj ~etrtine ~lanov sveta ali pa na obrazlo‘eno
zahtevo ‘upana.

Predsednik mora sklicati sejo najmanj enkrat v treh
mesecih.

Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnev-
nega reda odlo~i ob~inski svet.

Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as,
najmanj pa pol ure, rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo
~lani sveta predstavnikom ob~inskih odborov, komisijam in
‘upanu ter za odgovore nanje.

25. ~len
Seje sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost

izklju~i.
^lani ob~inskih odborov in ‘upan imajo pravico prisos-

tvovati sejam ob~inskega sveta. Predstavniki ob~inskih od-
borov so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti seje
sveta in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

26. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih

~lanov razen, ~e zakon ali statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

dolo~ata zakon ali statut in kadar tako zahteva najmanj ~etrti-
na ~lanov sveta.

27. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in rezmerja do drugih
ob~inskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov sveta.

^lani ob~inskega sveta imajo pravico do nadomestila
materialnih stro{kov (km, dnevnica) oziroma sejnine, o ~e-
mer odlo~a svet s posebnim aktom.

27.a ~len
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat pod pogoji,

dolo~enimi v 37.a ~lenu zakona o lokalni samoupravi.

3. Ob~inski odbori

28. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore in komisi-

jo:
– odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj, ki ima pred-

sednika in 4 ~lane;
– odbor za dru‘bene dejavnosti, ki ima predsednika in 4

~lane;
– komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki ima predsednika in 2 ~lana.
Ob~inski svet lahko po potrebi imenuje tudi druga stal-

na ali ob~asna delovna telesa. Naloge teh dolo~i svet s skle-
pom o imenovanju.

29. ~len
[tevilo ~lanov drugih delovnih teles dolo~i ob~inski

svet ob imenovanju. Predsednike in ~lane ob~inskih odborov
ter drugih delovnih teles imenuje ob~inski svet izmed svojih
~lanov in ob~anov, ~lane komisije za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja pa samo izmed ~lanov sveta. Predsed-
nik in ~lani so izvoljeni, ~e je zanj glasovala ve~ina ~lanov
ob~inskega sveta.

30. ~len
Komisije in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega

delovnega podro~ja v skladu s statutom ob~ine in poslovni-
kom ob~inskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
ob~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in pred-
loge.

Ob~inski odbor lahko opravlja tudi druge zadeve, ki mu
jih poveri ob~inski svet.

Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v
odlo~anje ob~inskemu odboru z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

31. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta lahko ob~inski

svet izre~e nezaupnico ob~inskemu odboru.
Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obenem z ve~ino

glasov vseh ~lanov sveta izvoli nov odbor.

32. ~len
Ob~inski svet odlo~i z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov,

ali bo glasovanje javno ali tajno.
O izvolitvi ~lanov odbora se glasuje na podlagi liste

kandidatov. Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali
najmanj trije ~lani sveta. Kandidate iz vrst ob~anov lahko
predlagajo tudi zainteresirane organizacije v ob~ini in ob~a-
ni. ^e je predlaganih ve~ kandidatov, kot je potrebno, se
upo{teva njihova strokovnost in poznavanje problematike, ki
se nana{a na odbor.

33. ~len
^lani odbora so izvoljeni, ~e je za kandidatno listo

glasovala ve~ina ob~inskega sveta.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji volijo ~lani odbora posami~no na podlagi javnega
glasovanja. ^e na ta na~in niso izvoljeni vsi ~lani odbora, se
lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posami~-
no glasovanje na isti seji ob~inskega sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov odbora, se glasovanje ponovi na na-
slednji seji sveta, vendar samo za mankajo~e ~lane odbora.
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4. Nadzorni odbor

34. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

35. ~len
Nadzorni odbor, ki je sestavljen iz predsednika in dveh

~lanov, imenuje ob~inski svet izmed ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste

kandidatov z ve~ino glasov ~lanov ob~inskega sveta. Listo
kandidatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na podlagi
predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta, zainte-
resiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

5. @upan

36. ~len
Ob~ina ima ‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah.
@upan opravlja svojo funkcijo praviloma neprofesional-

no.
Mandatna doba ‘upana traja 4 leta.
Prenehanje mandata in razlogi zanj so opredeljeni z

zakonom.

37. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un in za-

klju~ni ra~un, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega
sveta, predlaga organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave;

– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta;
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih

aktov ob~ine;
– vodi ob~insko upravo;
– predlaga ob~inskemu svetu v imenovanje tajnika ob-

~inske uprave;
– dolo~a sistematizacijo delovnih mest v ob~inski upra-

vi in odlo~a o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega raz-
merja zaposlenih v ob~inski upravi;

– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre~ami, za uresni~evanje za{~itnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~;

– imenuje poveljnike in {tabe civilne za{~ite ob~ine in
sektorjev ter poverjenike za civilno za{~ito;

– sprejme na~rte za{~ite in re{evanja;
– dolo~i dru{tva, gospodarske dru‘be, zavode in druge

organizacije, ki opravljajo javno slu‘bo oziroma naloge za{-
~ite, re{evanja in pomo~i;

– vodi za{~ito, re{evanje in pomo~;
– dolo~i ostale gospodarske dru‘be, zavode in druge

organizacije na obmo~ju ob~ine, ki morajo izdelati na~rte
za{~ite in re{evanja;

– ugotavlja in razgla{a stopnjo po‘arne ogro‘enosti v
naravnem okolju na obmo~ju ob~ine;

– odredi evakuacijo ogro‘enih in prizadetih prebivalcev
ter dolo~i lastnike in uporabnike stanovanjskih hi{, ki morajo
za~asno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogro‘ene osebe;

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se ob~in-
ski svet ne more sestati;

– predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev
delavcev oziroma dr‘avljanov na delovno dol‘nost oziroma
na dol‘nost v civilni za{~iti ter uresni~evanje materialne
dol‘nosti. Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge
iz pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan. Tako lahko
sklene tudi zbor ob~anov z ve~ino glasov vseh volivcev v
ob~ini;

– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.

38. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,

~e meni, da je neustaven in nezakonit, in predlaga ob~inske-
mu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi seji, pri ~emer
mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet vztraja
pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa lahko vlo‘i
pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove skladnosti z
ustavo in zakonom.

^e se odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki
je bila z zakonom prenesena na ob~ino, ‘upan opozori pri-
stojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost ta-
ke odlo~itve.

39. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in ob~inskih odborov ter komisije za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja in drugih delovnih teles, sej nadzorne-
ga odbora pa le na njegovo povabilo.

40. ~len
@upana nadome{~a v njegovi odsotnosti pod‘upan. Pod-

‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu. @upan lahko poob-
lasti pod‘upana tudi za opravljanje posameznih nalog iz nje-
gove pristojnosti.

Pod‘upana, ki ga imenuje in razre{uje ob~inski svet na
predlog ‘upana, je lahko tudi ob~an druge ob~ine.

40.a ~len
Funkcija ‘upana in pod‘upana nista zdru‘ljivi s funkci-

jo ~lanov ob~inskega sveta in ~lanov nadzornega odbora ter
delom v ob~inski upravi, kot tudi ne s funkcijami in deli iz
tretjega odstavka 37.b ~lena zakona o lokalni samoupravi.

40.b ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upan in tajnik ob~i-

ne so ob~inski funkcionarji.

6. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

41. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

42. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali za njen

del.

43. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
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– lahko razpravlja o spremembah statuta ob~ine po pred-
hodnem sprejemu sklepa na ob~inskem svetu,

– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti,

– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih
ob~inskih organov,

– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem
delu,

– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej,
– razpravlja o krajevni problematiki.

44. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov voliv-
cev v ob~ini.

45. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

46. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

47. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o

posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.

Rezultatu svetovalnega referenduma ne zavezujejo ob-
~inskih organov.

Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 46. ~lena tega statuta.

48. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih orga-
nov.

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

7. Organi krajevnih skupnosti

49. ~len
V primeru ustanovitve krajevnih skupnosti je potrebno

dolo~iti njihove pristojnosti.

IV. OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave

50. ~len
Organizacija in delovno podro~je ob~inske uprave dolo-

~i ob~inski svet na predlog ‘upana z odlokom.
Sistematizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~a

‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja

zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

Polo‘aj zaposlenih v ob~inski upravi urejajo predpisi o
delovnih razmerjih, ki veljajo za delavce v dr‘avnih organih.

51. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan. Po pismenem pooblastilu

‘upana jo lahko vodi tudi tajnik, ki ga imenuje ob~inski svet
na predlog ‘upana.

@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren ob~inskemu svetu.

Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob-
~inske uprave.

@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-
nih aktov poslovanja.

52. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik,

upravni in strokovno-tehni~ni delavci.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja

zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

53. ~len
Tajnik, upravni in strokovno-tehni~ni delavci so upravi-

~eni do pla~e, kot dolo~ajo predpisi, ki veljajo za funkcionar-
je oziroma delavce v dr‘avnih organih.

54. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta.

Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

Uprava upravlja tudi informacijske dejavnosti na svo-
jem obmo~ju (preko tiskovne konference enkrat letno).

55. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
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56. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih, dolo~enih z zakonom.

57. ~len
Tajnik je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o

splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o uprav-
nem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

58. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanje v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za oprav-
ljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in tem statutu. Praviloma je to
tajnik ob~ine.

Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

59. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

60. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo

vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.

Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

61. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju nadzoruje zako-

nitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni de-
lavci ob~inske uprave.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

62. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovijo, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne

ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

63. ~len
Ob~ina Semi~ organizira javne slu‘be na naslednjih

podro~jih:
1. oskrba z vodo in vzdr‘evanje vodovodnih sistemov;
2. zbiranje in odvajanje odpadnih in padavinskih vod s

~i{~enjem;
3. vzdr‘evanje ~isto~e v naseljih, in sicer:
– ~i{~enje javnih povr{in,
– zbiranje smeti in odpadkov,
– odvoz smeti in odpadkov na deponijo;
4. urejanje in vzdr‘evanje sanitarne deponije:
– deponiranje odpadkov,
– urejanje in vzdr‘evanje deponije,
– druge dejavnosti deponije;
5. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka;
6. varstvo pred po‘ari, za{~ita, re{evanje.
Zaradi smotrnosti se lahko dolo~ene slu‘be poverijo

javni slu‘bi v sosednjih ob~inah.

64. ~len
Ob~ina Semi~ skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo,
– druge lokalne zadeve javnega pomena.

65. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja

ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske upra-
ve.

66. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno podjetje
ali posamezni javni zavod.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

67. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gos-

podar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin.

68. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom ter
prispevkov ob~anov in gospodarskih dru‘b.
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69. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.

V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

70. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabljajo, ~e so izpolnje-
ni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

71. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

72. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje dohodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali se najame posojilo v vi{ini najve~ 5% sprejetega prora~u-
na, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O
najetju posojila odlo~a ‘upan.

73. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5%
prihodka.

Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na pred-
log ‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine 2% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

74. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~.
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno;
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.

Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

75. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.

V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.

Zaklju~ni prora~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do
konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

76. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

77. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za finanaciranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
Ob~ina se lahko zadol‘uje le v obsegu, ki ne presega

10% zagotovljene porabe ob~ine v letu pred letom zadol‘e-
vanja, odpla~ilo glavnice in obresti v posameznem letu ne
sme prese~i 5% zagotovljene porabe.

78. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.

79. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– dodeljena sredstva po‘arne takse.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov od dohodnine v vi{ini, dolo~eni z zakonom.

80. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{odnina zaradi spremembe namembnosti kmetijske-

ga zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski

svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
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81. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo v

primeru, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

82. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzoruje ‘upan ali tajnik in

nadzorni odbor.

VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti ob~ine

83. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, pravilnike in navodila

kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo

in izdaja pravilnike.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

84. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

85. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

86. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

87. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

88. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

89. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

90. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

91. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-

pan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volivcev v
ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-
skega sveta.

92. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

93. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

94. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~la-

nom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj petnajst dni pred dnem, dolo~enim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

95. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.

V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu pred-
loga odloka, ~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo. Na
koncu ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu odloka
in o predlogu odloka v celoti.

96. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Po hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za-
~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.

97. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etr-
tina ~lanov ob~inskega sveta.
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98. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti

je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na kateri je
navzo~ih najmanj polovica ~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih
~lanov.

99. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega

prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obrav-
navi.

100. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po
objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.

3. Posami~ni akti ob~ine

101. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a

ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

102. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku, odlo~a na drugi stop-
nji ‘upan.

O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU Z DR@AVO IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

103. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine, oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine
posega v njene pravice.

104. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopata, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno urejenost.

105. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
kretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega ali zasebnega prava z dokon~nimi upravni-
mi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

106. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih prizadete pravice in koristi ob~ine, dolo~ene z
ustavo in zakoni, oziroma, ~e se je to z izdanimi akti ‘e
zgodilo.

107. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta

oblikovati mnenja glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.

Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh, in
sicer:

– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti;
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti;
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

108. ~len
Ob~ina Semi~ se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi

ob~inami v {ir{o lokalno skupnost, pokrajino, zaradi uresni-
~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob-
~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini lahko izvede
referendum.

Odlo~itev je na referendumu sprejeta, ~e se za to odlo~i
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statuta pokrajine ob~inski svet do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

109. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere daje soglasje pokrajini in so dolo~ene s pokrajin-
skim statutom, so:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,

– gradnja in financiranje komunalnih objektov in na-
prav,

– gradnja in financiranje medob~inskih cest,
– druge zadeve javnega pomena,
– izvajanje nalog skupnega pomena pred naravnimi in

drugimi nesre~ami.

110. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov in ‘upana. Izvoljeni so tisti predlagani kandida-
ti, ki so dobili najve~ glasov. Med kandidati, ki so dobili
enako {tevilo glasov, se glasovanje ponovi.

111. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih

~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali v zvezo
dveh ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.
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X. KON^NE DOLO^BE

112. ~len

Operativo strokovno vodenje civilne za{~ite in drugih
sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ v ob~ini izvajajo poveljnik
in {tab civilne za{~ite ob~ine, poveljniki in {tabi civilne
za{~ite sektorjev ter poverjeniki za civilno za{~ito. V ta na-
men pripravljajo ocene ogro‘enosti in na~rte za{~ite in re{e-
vanja.

Poveljniki in poverjeniki za civilno za{~ito iz prej{njega
odstavka so za svoje delo odgovorni ‘upanu in nadrejenim
poveljnikom civilne za{~ite. Pri vodenju za{~ite, re{evanja in
pomo~i imajo tudi posebna pooblastila.

112.a ~len
Ob~ine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in

drugimi nesre~ami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen
zdru‘ujejo sredstva in organizirajo skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.

113. ~len
Ob~inski svet mora do 30. 9. 1995 po prevzemu funkci-

je urediti medsebojna premo‘enjsko pravna razmerja med
novonastalo Ob~ino Semi~ in Ob~ino ^rnomelj.

114. ~len
Do sprejetja ustreznih odlokov ali drugih aktov se smi-

selno uporabljajo veljavni odloki in akti Ob~ine ̂ rnomelj, ki
niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.

115. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 013-2/95
Semi~, dne 19. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Semi~
Anton Malen{ek, dipl. in‘. l. r.

1. ~len
Javni zavod za izvajanje spremljevalnih dejavnosti, ki

je bil ustanovljen z odlokom o razdelitvi VIZ [marje pri
Jel{ah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v Ob~i-
ni [marje pri Jel{ah, ki ga je sprejela Skup{~ina ob~ine
[marje pri Jel{ah na seji dne 17. 12. 1991 se razdeli na {tiri
dele, ki jih statusno opredelijo ob~ine - pravne naslednice
biv{e Ob~ine [marje pri Jel{ah, ter tako preneha.

2. ~len
Ob~ine Kozje, Pod~etrtek, Roga{ka Slatina, Rogatec in

[marje pri Jel{ah prevzamejo ustanoviteljske pravice na de-
lih zavoda za svoja obmo~ja in v skladu s potrebami vzgoj-
noizobra‘evalnih zavodov na svojem obmo~ju organizirajo
dejavnost, ki jo je do sedaj opravljal zavod za izvajanje
spremljevalnih dejavnosti.

3. ~len
Zaradi organiziranja dejavnosti po ob~inah kot to izhaja

iz 2. ~lena tega odloka deluje zavod v nespremenjeni obliki
do 30. 6. 1995.

4. ~len

S 1. 7. 1995 prevzamejo ob~ine za organiziranje izvaja-
nja dejavnosti, ki jo je do sedaj opravljal javni zavod za
izvajanje spremljevalnih dejavnosti, delavce tega zavoda, ki
so opravljali ra~unovodska dela za vse vzgojnoizobra‘evalne
zavode in vzgojnovarstveni zavod v naslednjem {tevilu:

– ob~ina [marje pri Jel{ah 3 delavke;
– ob~ina Roga{ka Slatina in Rogatec skupaj 4 delavke;
– ob~ina Pod~etrtek 2 delavki.
Ob~ina Kozje ne prevzame nobenega delavca.
Direktor zavoda za izvajanje spremljevalnih dejavnosti

postane tehnolo{ki vi{ek. Ob~ine Kozje, Pod~etrtek, Roga-
{ka Slatina, Rogatec in [marje pri Jel{ah zagotovijo sredstva
za odpravnino, ki mu pripada ob upokojitvi v skladu z zako-
nom, po kriteriju {tevila prebivalcev.

5. ~len
O delitvi premo‘enja, ki se izvede po bilanci na dan 30.

6. 1995 se dogovorijo ob~ine Kozje, Pod~etrtek, Roga{ka
Slatina, Rogatec in [marje pri Jel{ah, najkasneje v {estih
mesecih po sprejemu odloka.

6. ~len
Ta odlok za~ne veljati, ko dajo nanj soglasje ob~ine

Kozje, Pod~etrtek, Roga{ka Slatina ter Rogatec in naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 061-1/95
[marje pri Jel{ah, dne 25. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Vincencij Habjan, dipl. jur. l. r.

[MARJE PRI JEL[AH

1845.

Na podlagi 3., 51. in 54. ~lena zakona o zavodih (Uradni
list RS, {t. 12/91) in 100.a ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 45/94, 57/94 in 14/95) je
Ob~inski svet ob~ine [marje pri Jel{ah na 5. redni seji dne
25. 5. 1995 sprejel

O D L O K
o razdelitvi javnega zavoda za izvajanje spremljevalnih

dejavnosti
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REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1846.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. to~ke sklepa Izvr{nega
sveta Skup{~ine Republike Slovenije, {t. 114-02/90-17/11-8
z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, {t. 22/91-I in 66/94) in 9.
~lena zakona o organizaciji in delovnem podro~ju ministr-
stev (Uradni list RS, {t. 71/94), Ministrstvo za notranje zade-
ve objavlja

Z N E S K E
povra~il, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v

dr‘avnih organih

Za mesec julij 1995 zna{ajo:
1. mese~ne nagrade za obvezno prakso:
– u~encem 6.683 SIT;
– {tudentom 13.684 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 32.614 SIT;
– za 20 let delovne dobe 48.920 SIT;
– za 30 let delovne dobe 65.227 SIT;
3. solidarnostne pomo~i 65.227 SIT;
4. regres za prehrano med delom 10.161 SIT;
5. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveni-

ji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.768 SIT;
– 8 do 12 ur 2.540 SIT;
– nad 12 ur 5.081 SIT;
6. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.441 SIT;
– brez ra~una 1.524 SIT;
7. kilometrina 23 SIT;
8. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni

mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilo-
meter 11,50 SIT;

9. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 18.290 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 22.354 SIT;
10. terenski dodatek 1.067 SIT.

[t. 0510/8-142/122-1/95
Ljubljana, dne 26. junija 1995.

Andrej [ter l. r.
Minister

za notranje zadeve

Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e – 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)

1847.

Na podlagi prvega odstavka 20. ~lena zakona o statisti~-
nih raziskovanjih, pomembnih za republiko (Uradni list SRS,
{t. 11/88) objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

P O R O ^ I L O
o gibanju pla~ za april 1995

Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje februar–april
1995 zna{a 101.610 SIT.

Povpre~na mese~na neto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje februar–april
1995 zna{a 65.227 SIT.

[t. 052-35-13/95
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Zavod Republike Slovenije
za statistiko

Toma‘ Banovec l. r.
Direktor

VSEBINA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
1838. Uredba o za~asni uporabi sporazuma med

Slovenijo in dr‘avami EFTE 1713

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

1846. Zneseki povra~il, nadomestil in drugih pre-
jemkov za zaposlene v dr‘avnih organih 1872

1847. Poro~ilo o gibanju pla~ za april 1995 2872

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
1839. Statut Ob~ine Bre‘ice 2810
1840. Statut Ob~ine Diva~a 2818
1841. Statut Ob~ine Jesenice 2830
1842. Statut Ob~ine [o{tanj 2840
1843. Statut Ob~ine Turni{~e 2851
1844. Statut Ob~ine Semi~ 2860
1845. Odlok o razdelitvi javnega zavoda za izvaja-

nje spremljevalnih dejavnosti ([marje pri
Jel{ah 2871

Stran


