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VLADA

1988. Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči
z uporabo zrakoplovov

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije za izvrševanje zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94)

U R E D B O
o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z

uporabo zrakoplovov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se določajo pogoji, postopki in načini

izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ter iskanja z uporabo
zrakoplovov ob naravnih in drugih nesrečah, pri nudenju
človekoljubne pomoči ter opravljanju nujnih prevozov v
zdravstvu.

Zrakoplovi po tej uredbi so državna (vojaška, policijska,
carinska) in civilna letala ter helikopterji, ki so opremljeni za
opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka oziroma njihova
uporaba za te naloge ni v nasprotju z navodili proizvajalcev.
Vojaški zrakoplovi pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in
pomoči ne smejo nositi nabite oborožitve.

2. člen
Naloge iz prejšnjega člena opravlja letalsko in drugo

strokovno osebje ter pripadniki in člani reševalnih služb ter
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Letalsko in drugo strokovno osebje iz prejšnjega od-
stavka mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo, strokovno
usposobljenost in pooblastila za opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči ter ustrezna potrdila oziroma dovoljenja
za opravljanje teh nalog.

Pripadniki in člani reševalnih služb ter drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč iz prvega odstavka tega člena,
morajo imeti ustrezno strokovno usposobljenost v skladu s
to uredbo.

Pri nalogah iz prejšnjega člena lahko sodelujejo tudi
tisti, ki opravljajo v skladu s predpisi policijske, sodne ali
druge strokovne naloge ob nesrečah. Zanje se smiselno

uporabljajo določbe te uredbe, ki urejajo usposabljanje za
uporabo zrakoplovov, vendar se jim ne izdajo potrdila, pred-
pisana s to uredbo.

3. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in

drugih nesrečah z uporabo zrakoplovov lahko izvajajo tudi
zrakoplovi drugih držav in njihove reševalne službe v skladu
z zakonom in meddržavnimi sporazumi. O vključitvi zrako-
plovov drugih držav v izvajanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči mora organ, ki za pomoč zaprosi drugo državo, brez
odlašanja obvestiti tudi Ministrstvo za notranje zadeve.

Vodenje izvajanja nalog ob uporabi zrakoplovov drugih
držav in njihovih reševalnih služb se izvaja v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

4. člen
Zrakoplovi, s katerimi se opravljajo naloge po tej ured-

bi, ter potrebno letalsko in drugo strokovno osebje se v
izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči vključujejo po
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

5. člen
Zrakoplovi, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in

pomoči, lahko po predhodni najavi pristojni kontroli letenja
letijo med opravljanjem teh nalog pod predpisano najmanjšo
višino, nad prepovedanimi območji in pristajajo izven leta-
lišč, če je za izvenletališke pristanke letalsko osebje uspo-
sobljeno.

Mesto izvenletaliških pristankov določi vodja interven-
cije ali reševalne odprave oziroma od njega pooblaščena
oseba. O dejanskem pristanku odloča vodja zrakoplova.

Prostor za izvenletališki pristanek določi vodja zrako-
plova na podlagi normativov, določenih v navodilih za upora-
bo zrakoplova in v skladu z usposobljenostjo posadke.

6. člen
Zrakoplovi, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in

pomoči, so lahko opremljeni s posebno opremo, kot so
elektromotorna vitla, podvesne kljuke, nosila, kontejnerji,
visokotlačne naprave za gašenje, zdravstvena oprema, in z
drugo opremo v skladu z navodili proizvajalca.

Zrakoplovi iz prejšnjega odstavka morajo imeti sredstva
zvez, ki omogočajo radijske zveze med posadko in vodjem
reševalne intervencije ali odprave na zemlji ter druge zveze v
skladu s to uredbo.
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Zrakoplovi, ki sodelujejo pri zahtevnih nalogah zaščite,
reševanja in pomoči, kot je reševanje v gorah in drugih
zahtevnih razmerah, morajo imeti praviloma vgrajene napra-
ve za registracijo pogovorov in naprave za registracijo para-
metrov leta.

7. člen
Z zrakoplovi, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in

pomoči, je dovoljeno prevažati reševalne pse, če so uspo-
sobljeni za prevažanje z zrakoplovi. Vodniki morajo imeti
med vstopom, med vožnjo in med izstopom iz zrakoplova
pse na povodcih. Psi morajo imeti nagobčnike.

Reševalni psi se lahko tudi spuščajo ali dvigajo v zrako-
plov z elektromotornim vitlom ali vrvjo, če so za to usposob-
ljeni.

8. člen
Vodja zrakoplova, ki opravlja naloge zaščite, reševanja

in pomoči, ima vsa pooblastila in odgovornosti, kot jih pred-
pisi določajo za vodjo zrakoplova.

Če pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči
sodeluje več zrakoplovov istega lastnika ali uporabnika, mo-
ra tisti, ki jim določi naloge, določiti vodjo letenja, ki vodi
ostale zrakoplove med izvajanjem nalog. Pooblaščeni vodja
letenja je odgovoren tudi za usklajevanje dela z vodjo inter-
vencije in z zrakoplovi drugih lastnikov ali uporabnikov, če ti
sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v
isti nesreči.

II. POSTOPKI IN NAČIN IZVAJANJA NALOG ZAŠČITE,
REŠEVANJA IN POMOČI

9. člen
V letalsko-operativnih priročnikih se določijo normalni

postopki, postopki v sili, odgovornosti in pristojnosti letal-
skega in drugega strokovnega osebja ter reševalcev na zem-
lji, postopki dela med izvajanjem reševanja, osnovne in po-
možne zveze ter najnujnejša obvezna skupna in osebna
oprema za:

– izvidovanje ob naravnih in drugih nesrečah,
– reševanje v gorah in drugih zahtevnih terenskih raz-

merah (soteske, razgiban teren, voda, led ipd.),
– reševanje z žičnic,
– reševanje z visokih stavb,
– gašenje požarov,
– prevoz reševalcev ali reševalnih ekip,
– prevoz poškodovanih in obolelih oziroma mrtvih v

nesrečah,
– prevoz poškodovanih in obolelih med bolnišnicami,
– prevoz reševalne opreme in človekoljubne pomoči.
Postopki, odgovornosti, pristojnosti, zveze in oprema

iz prejšnjega odstavka morajo biti enotni glede na vrsto
naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki se izvaja, ter glede
na vrsto zrakoplova, ne glede na to, ali se uporablja državni
ali civilni zrakoplov, in ne glede na lastnika ali uporabnika
zrakoplova.

Usklajenost in enotnost letalsko-operativnih priročni-
kov iz prvega odstavka tega člena ugotavlja Uprava Republi-
ke Slovenije za zračno plovbo. V primeru dvoma uprava
imenuje posebno strokovno komisijo, ki jo poleg predstavni-

kov uprave sestavljajo pooblaščeni predstavniki policije, Slo-
venske vojske, Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanja, pristojne reševalne službe in po potrebi predstav-
niki Ministrstva za zdravstvo.

10. člen
Z letalsko-operativnimi priročniki iz prejšnjega člena

morajo biti usklajeni priročniki, navodila, instrukcije in drugi
akti za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči z uporabo
zrakoplovov naslednjih reševalnih služb:

– gorske reševalne službe,
– gasilske službe,
– jamarske reševalne službe,
– podvodne reševalne službe,
– kinološke reševalne službe,
– Civilne zaščite.
V skladu s prejšnjim odstavkom morajo biti usklajeni

tudi priročniki, navodila, inštrukcije in drugi akti za izvajanje
zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov, ki jih
uporablja policija, Slovenska vojska ali zdravstvena služba.

Usklajenost iz prvega odstavka tega člena potrjuje Upra-
va Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki po potrebi
za oceno usklajenosti imenuje komisijo, sestavljeno v skla-
du s tretjim odstavkom prejšnjega člena. Usklajenost iz prejš-
njega odstavka pa potrjuje pristojno ministrstvo. O usklaje-
nosti se izda potrdilo.

11. člen
V priročnikih, navodilih in drugih aktih za izvajanje zašči-

te, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov, mora biti
razdelano zlasti naslednje:

– vstop in izstop iz zrakoplova med pristankom, lebde-
njem ali naslonitvijo na eno smučko,

– razporeditev reševalcev in reševalne opreme med
prevozom,

– pristojnosti in odgovornosti letalskega in drugega
strokovnega osebja, reševalcev-letalcev in drugih reševal-
cev,

– postopki v sili,
– spuščanje po vrvi oseb in reševalnih psov,
– nošenje tovora na podvesni kljuki,
– spuščanje in dviganje z elektomotornim vitlom oseb,

reševalnih psov in reševalne opreme,
– izbira mesta izvenletališkega pristanka,
– vodenje zrakoplova z vizualnimi signali,
– obvezna najnujnejša skupna in osebna oprema.
Poleg postopkov iz prejšnjega odstavka se določijo

tudi postopki, značilni in potrebni glede na določeno vrsto
nalog zaščite, reševanja in pomoči.

III. VODENJE ZRAKOPLOVOV Z VIZUALNIMI SIGNALI

12. člen
Vodenje zrakoplovov se izvaja s sredstvi zvez in z vi-

zualnimi signali (v nadaljnjem besedilu: vizualni znaki) v skla-
du s to uredbo.

Vodenje zrakoplova z vizualnimi znaki lahko izvaja le
reševalec, ki je za to usposobljen in ki ga določi vodja
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intervencije ali reševalne odprave. Vodenje zrakoplova z
vizualnimi znaki se izvaja podnevi z znaki, ki so določeni v
prilogi te uredbe in so njen sestavni del. Reševalec mora
imeti opravljen izpit in pooblastilo za parkerja-signalista, ki
ga izda Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo.

Reševalec iz prejšnjega odstavka mora imeti v času, ko
vodi zrakoplov z vizualnimi znaki, na čeladi prevleko rumeno
fluorescentne barve.

Reševalec, ki opravlja vodenje zrakoplova z vizualnimi
znaki, mora stati na koncu predvidenega mesta za izvenleta-
liški pristanek s hrbtom obrnjen proti vetru.

IV. REŠEVANJE V GORAH

13. člen
Pri reševanju v gorah mora biti v času reševanja vzpo-

stavljena radijska zveza med vodjo reševalne odprave, reše-
valcem-letalcem in posadko zrakoplova.

Mesto pristanka zrakoplova izbira reševalec-letalec, ki
ga določi vodja reševalne odprave.

Vodenje zrakoplova z vizualnimi znaki izvaja reševalec-
letalec, ki ga določi vodja reševalne odprave.

14. člen
Z elektromotornim vitlom v zrakoplovu se lahko istoča-

sno spuščata ali dvigata največ dve osebi, razen če ni z
navodili proizvajalcev določeno drugače.

Z elektromotornim vitlom iz prejšnjega odstavka je pre-
povedano prenašati tovor.

Med uporabo elektromotornega vitla je prepovedano
prenašanje tovora na podvesni kljuki.

Vizualne znake pri spuščanju ali dviganju z elektromo-
tornim vitlom operaterju vitla v zrakoplovu lahko daje izključ-
no reševalec-letalec ali zdravnik-letalec, ki se spušča ali
dviga z vitlom oziroma spremlja ponesrečenca.

15. člen
Spuščanje reševalcev z njihovo opremo iz zrakoplova

po vrvi se izvaja le, če ni izvedljiv drug način izkrcanja.
Spuščanje reševalcev, ki se izvaja z vrvmi na obeh

straneh zrakoplova, se izvaja simetrično tako, da se istoča-
sno spušča po en ali več reševalcev na vsaki strani zrakoplo-
va.

Med spuščanjem po vrvi je prepovedano prenašanje
tovora na podvesni kljuki.

Z vrvmi za spuščanje reševalcev je prepovedano pre-
našanje tovora.

Vizualni znak, da je spuščanje po vrvi končano, daje
tehniku-letalcu izključno reševalec, ki se je spustil po vrvi,
če je reševalcev več, pa njihov vodja, ki se mora spustiti
zadnji.

16. člen
Vodja reševalne odprave mora imeti v času reševanja z

zrakoplovom prek čelade prevleko oranžno fluorescentne
barve, reševalec-letalec, pooblaščen za vodenje zrakoplova
z vizualnimi znaki, pa prevleko rumeno fluorescentne barve.

17. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi pri reševanju

v soteskah, reševanju z visokih stavb, z žičnic, iz vode in v
drugih zahtevnih terenskih razmerah.

V. GAŠENJE POŽAROV

18. člen
Vodja intervencije določi mesto za zajem vode iz rezer-

voarja, ki mora biti na ravnem in suhem zemljišču, dostopno
za dovoz vode za gašenje, v oddaljenosti 100 m, zlasti v
smeri vetra pa ne sme biti višjih preprek.

Če zrakoplov zajema vodo za gašenje iz odprtih stoje-
čih ali tekočih voda, mesto za zajem vode za gašenje izbere
vodja zrakoplova na predlog vodje intervencije.

Vodja intervencije določi reševalca, ki je pristojen za
vodenje zrakoplova z vizualnimi znaki in reševalca, ki je
pristojen za organizacijo in fizično zavarovanje mesta odvze-
ma vode za gašenje. V polmeru 50 m od mesta zajema vode
za gašenje ne sme biti nepooblaščenih oseb niti preprek, če
z navodili za uporabo zrakoplova niso določeni zahtevnejši
pogoji.

Pri večjih požarih ali več požarih na istem območju
vodja intervencije imenuje gasilca, ki praviloma iz določene-
ga zrakoplova usmerja gašenje, vendar vodji zrakoplova ni
nadrejen.

19. člen
Odmetavanje hidrokontov in druge opreme za gašenje

iz zrakoplova je dovoljeno v oddaljenosti 50 m od gasilcev in
drugih reševalcev.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za od-
metavanje vode za gašenje iz posebnih namenskih vreč ali
posod za gašenje.

Odmetavanje večjih količin vode za gašenje iz posebej
prirejenih zrakoplovov je dovoljeno le v oddaljenosti najmanj
100 m od gasilcev in drugih reševalcev.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri ga-
šenju z visokotlačnimi napravami, pri čemer se varnostna
razdalja določi glede na moč in smer delovanja take na-
prave.

Vodja intervencije je dolžan pred začetkom opravljanja
nalog iz tega člena o tem obvestiti gasilce in druge reševal-
ce, ki sodelujejo pri gašenju.

VI. USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE,
REŠEVANJA IN POMOČI Z UPORABO ZRAKOPLOVOV

20. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu s to ured-

bo lahko opravlja letalsko in drugo strokovno osebje, ki ima
poleg potrebne strokovne izobrazbe in usposobljenosti tudi
potrdilo o strokovni usposobljenosti za izvajanje teh nalog.
Potrdilo izda:

– pristojni organ Ministrstva za notranje zadeve za poli-
ciste,

– pristojni organ Ministrstva za obrambo za pripadnike
Slovenske vojske in druge delavce Ministrstva za obrambo,

– strokovna komisija, ki jo imenuje Uprava Republike
Slovenije za zračno plovbo za drugo letalsko in drugo stro-
kovno osebje.

21. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu s to ured-

bo lahko opravljajo pripadniki reševalnih služb in drugih sil
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za zaščito, reševanje in pomoč, ki imajo potrdilo o strokovni
usposobljenosti. Potrdilo izda:

– pristojni organ Gorske reševalne službe za gorske
reševalce,

– pristojni organ Ministrstva za zdravstvo za zdravstve-
no osebje,

– pristojni organ Ministrstva za obrambo za pripadnike
Slovenske vojske,

– pristojni organ Ministrstva za notranje zadeve za poli-
ciste,

– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
za pripadnike in člane drugih reševalnih služb ter sil za
zaščito, reševanje in pomoč.

Organi iz prejšnjega odstavka kopije pooblastil o stro-
kovni usposobljenosti pošljejo v sedmih dneh tudi Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Potrdilo o usposobljenosti se praviloma izda za eno
leto in se po dopolnilnem usposabljanju lahko podaljšuje za
enako časovno obdobje.

22. člen
Programe usposabljanja za pridobitev potrdil o strokov-

ni usposobljenosti za opravljanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči iz prejšnjih dveh členov določa organ, ki izdaja
potrdila o usposobljenosti. Vsebina programov mora biti
usklajena s priročniki, navodili, instrukcijami in drugimi akti
za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo
zrakoplovov iz 9., 10. in 11. člena te uredbe.

23. člen
Skupinsko usposabljanje ali izvajanje vaj letalskega in

drugega strokovnega osebja ter pripadnikov in članov reše-
valnih služb in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se
lahko izvaja le po vnaprej pripravljenem programu ali elabo-
ratu, ki ga potrdi vodja usposabljanja ali vaje.

Program ali elaborat iz prejšnjega odstavka mora obse-
gati najmanj:

– namen in cilj usposabljanja,
– predpostavke, pod katerimi se izvaja usposabljanje,

ter kraj in čas usposabljanja,
– metodološka navodila,
– načrt posamičnih in skupnih priprav letalskega in

drugega strokovnega osebja ter reševalcev,
– potek usposabljanja,
– načrt zvez,

– načrt zavarovanja in drugih varnostnih ukrepov,
– odgovorne osebe za izvedbo usposabljanja, vključno

z odgovornimi osebami za izvedbo posameznih tem ali učnih
vprašanj,

– analizo usposabljanja.
Če se usposabljanje iz prvega odstavka tega člena

izvaja kot sestavni del skupnih vaj sil za zaščito, reševanje in
pomoč, se elaborat za usposabljanje izdela po predpisih, ki
veljajo za priprave in organizacijo vaj za zaščito, reševanje in
pomoč.

24. člen
Prepovedano je vsako usposabljanje med izvajanjem

dejanskih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Prepovedano je istočasno usposabljanje letalskega in

drugega strokovnega osebja ter reševalcev, če je namen
takega usposabljanja pridobitev potrdil o usposobljenosti za
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s to
uredbo.

Prepovedano je istočasno usposabljanje dveh ali več
članov iste posadke zrakoplova.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Letalsko-operativne priročnike, priročnike, navodila, in-

strukcije in druge akte za izvajanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči z uporabo zrakoplovov je potrebno uskladiti s to
uredbo v treh mesecih po njeni uveljavitvi.

26. člen
Zrakoplovi, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in

pomoči, morajo imeti sredstva zvez v skladu s prvim odstav-
kom 13. člena te uredbe v šestih mesecih od dneva njene
uveljavitve.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 812-00/98-1
Ljubljana, dne 28. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 46 / 19. 6. 1998 / Stran 3261

Zap. št. Znak Izvedba Pomen

1. Roki sta iztegnjeni vstran in navzgor
v obliki črke “Y”.

Pristani: tudi “DA” kot odgovor na
vprašanje.

2. Kot pod zap. št. 1, v roki je ruta ali
trak.

Kot pod zap. št. 1, prikaz smeri in
moči vetra.

3. Ena roka je iztegnjena navzdol in v
stran, druga navzgor in v stran.

Ne pristani: tudi kot odgovor “NE”
na vprašanje.

4. Roki dvigujemo iz odročenja v
prekrižan položaj nad glavo.

Pojdi mimo, ne pristajaj.

Priloga

ZNAKI
za vodenje zrakoplovov
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Zap. št. Znak Izvedba Pomen

5. Roki sta iztegnjeni v predročenju,
dlani sta obrnjeni navzgor, maha-
mo proti obrazu in čez rame.

Bliže – naprej.

6. Roki sta v višini obraza, dlani obrn-
jeni proti helikopterju, mahamo v
predročenje.

Proč – nazaj.

7. Iztegnjeni roki v odročenju in miru-
jeta.

Lebdi; tudi prenehaj s spuščanjem
– “STOJ”.

8. Roki iz odročenja dvigujemo, dlani
so obrnjene navzgor.

Gor, dviguj se.

9. Roki iz odročenja spuščamo, dlani
obrnjene navzdol.

Dol, spuščaj se.
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Zap. št. Znak Izvedba Pomen

10. Leva (desna) roka je odročena, z
drugo roko zamahujemo proti
odročeni roki.

Pomakni se levo (desno).

11. Dvignjen palec (pazi, da je znak
viden, tudi če je helikopter
navpično nad nami).

O. K., vse je v redu.

12. Palec je obrnjen navzdol (pazi, da
je znak viden, tudi če je helikopter
navpično nad nami).

Ni v redu.

13. Z levo ali desno roko polkrožimo v
vodoravnem odročenju.

Takoj prenehaj z dvigovanjem
(spuščanjem).
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1989. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3.
člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) ter
prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

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

uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

1. člen
V 4. členu uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti

trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
(Uradni list RS, št. 86/97) se besedilo ”prilogi 1 k tej uredbi,
ki je” nadomesti z besedilom “v prilogah 1 in 4 k tej uredbi, ki
sta”.

2. člen
V prvem in tretjem odstavku 5. člena se besedi “priloge

1” nadomestita z besedami “prilog 1 in 4”.

3. člen
Za prvim odstavkom 6. člena se doda novi drugi odsta-

vek, ki glasi:

“Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru
posamezne carinske kvote, določene v prilogi 4 k tej uredbi,
vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj
najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.”

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedi “prejšnjega odstavka” nadomestita z beseda-
mi “prvega in drugega odstavka tega člena”.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

4. člen
V 7. členu se beseda “tretjega” nadomesti z besedo

“četrtega”.

5. člen
V drugi alinei 10. člena se besedi “priloge 1” nadomesti-

ta z besedami “prilog 1 in 4”.

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 333-03/98-1
Ljubljana, dne 4. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.

Priloga 4

Tarifna oznaka (1) Poimenovanje Carinska kvota za
II. polletje 1998
(v tonah)

0604

0604 10

0604 91

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave,
mahovi in li�aji, primerni za �opke ali za okras, sve�i, posu�eni, pobarvani,
beljeni, impregnirani ali drugaèe pripravljeni

�  Mahovi in li�aji
� Drugo:
� � sve�e

50

50
0702 00 00 Paradi�nik, sve� ali ohlajen 1500
0703
0703 10

Èebula, �alotka, èesen, por, druge u�itne èebulnice; sve�a ali ohlajena
� Èebula in �alotka 350

0704

0704 90

Zelje, cvetaèa, koleraba, ohrovt in druge u�itne kapusnice, sve�e ali
ohlajene
� Drugo 500

0707 00 Kumare in kumarice, sve�e ali ohlajene 100
0709
0709 60

0709 60 100
Ex.:

0709 60 910
0709 60 950
0709 60 990

0709 60 100

Druge vrtnine, sve�e ali ohlajene
� Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta

� � sladke
rdeèa kurtovska paprika za industrijsko predelavo

� � druge:
� � �  za proizvodnjo kapsicina ali barvil na bazi capsicum oljnjih smol
� � � za industrijsko proizvodnjo eteriènih olj ali smol
� � � drugo

� � sladke:
rdeèa kurtovska paprika za industrijsko predelavo

500

1500
0710

0710 21 000
0710 80

Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene

� � grah
� Druge vrtnine

50
100
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0713
0713 33

Su�ene stroènice v zrnu, olu�èene ali neolu�èene ali zdrobljene
� � navadni fi�ol, v�tev�i beli (Phaseolus vulgaris) 60

0806
0806 10

Grozdje, sve�e ali suho
�  Sve�e 2000

0807
0807 11 000
0807 19 000

Dinje, lubenice in papaja, sve�e
� � lubenice
� � drugo

2500

0809

0809 10 00

Marelice, èe�nje in vi�nje, breskve (vkljuèno z nektarinami), slive, trnulje,
sve�e
� Marelice 100

0904

0904 20

Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum ali
Pimenta
� paprika rodu Capsicum ali Pimenta, suha, zdrobljena ali zmleta 70

0909
0909 50

Seme jane�a, baldrijana, komarèka, orientalske kumine in brina
�  Seme komarèka in brinove jagode 500

1006
1006 30

Ri�
� Ri�, manj bru�en ali dobro bru�en, tudi poliran ali glaziran 250

1207
1207 91

Drugo oljno seme in plodovi, vkljuèno z zdrobljenimi
� � makovo seme 70

1211

1211 90

Rastline in njihovi deli (vkljuèno semena in plodovi), sve�i ali su�eni, rezani ali
celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji,
farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene

� Drugo 150
1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih u�itnih klavniènih proizvodov ali

krvi; sestavljena �ivila na osnovi teh proizvodov
30

1704
170490

Sladkorni proizvodi (vkljuèno z belo èokolado), brez kakava
� Drugo 60

1806 Èokolada in druga �ivila, ki vsebujejo kakav 150
1905

1905 30

Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali
brez njega; hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, ri�ev papir in
podobni izdelki
� Sladki biskviti, vaflji in oblati 450

2001

2001 10 000

2001 90 700

Vrtnine, sadje in drugi u�itni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali
ocetni kislini

� Kumare in kumarice
�  Drugo
� � sladke paprike

350

100
2002 Paradi�nik, pripravljen ali konzerviran kako drugaèe, razen s kisom ali ocetno

kislino
300

2005

2005 90
2005 90 100
2005 90 300
2005 90 500
2005 90 600
2005 90 800

2005 90 700

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugaèe, razen v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. �t. 2006
� Druge vrtnine in me�anice vrtnin
� � plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta
� � kapre
� � okrogle artièoke
� � korenje
� � drugo

� � me�anice vrtnin (npr. ajvar)

350

250
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mo�t) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez

dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih
300

2204 Vino iz sve�ega grozdja, vkljuèno ojaèena vina; grozdni mo�t, razen tistega iz
tar. �t. 2009

110 000 hl

2208

2208 20

2208 20 260
2208 20 860

Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80% vol%; �ganja, likerji in druge
alkoholne pijaèe

� Alkoholne pijaèe, dobljene z destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga
ali grozdnih tropin

� � � Grappa
� � � � Grappa

50

2401
2401 10

Tobak, surov ali nepredelan; tobaèni odpadki
� Tobak, neotrebljen 750

2402
2402 20

Cigarete, cigarilosi in cigarete iz tobaka in tobaènih nadomestkov
� Cigarete, ki vsebujejo tobak 50

(1) Kjer je navedena tarifna �tevilka (�tirimestna tarifna oznaka) se carinska  stopnja �prosto� uporablja za vse tarifne pod�tevilke
(�estmestne oziroma devetmestne oznake) v okviru navedene tarifne �tevilke.

Ex.: Blago oznaèeno z opombo Ex. ni vkljuèeno v navedeno tarifno �tevilko.
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1990. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim
družbam za namene sanacije

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in v zvezi s
šesto alineo prvega odstavka 7. člena in drugo alineo prve-
ga odstavka 9. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih
iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95), v zvezi z uredbo
o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za
namene sanacije (Uradni list RS, št. 11/98) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih
za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam

za namene sanacije

1. člen
Naslov uredbe o kriterijih za dodeljevanje posojil go-

spodarskim družbam za namene sanacije (Uradni list RS, št.
11/98) se dopolni tako, da glasi:

»Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodar-
skim družbam in za kapitalske naložbe v gospodarske druž-
be za namene sanacije.«

2. člen
1. člen se spremeni tako, da glasi:
»S to uredbo se določa natančnejše kriterije za dode-

ljevanje posojil in za kapitalske naložbe pravnim osebam iz
uporabe dela kupnin za sanacijo podjetij in gospodarstva iz
sredstev, s katerimi razpolaga Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti.«

3. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedo »posojila«

dodajo besede »in dokapitalske naložbe«.
V drugem odstavku se za besedo »posojila« dodajo

besede »in za kapitalske naložbe.«

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

dodajo besede »in za kapitalske naložbe«.
Besedilo tretje alinee drugega odstavka 3. člena se

spremeni tako, da glasi:
»– odplačevanje glavnice: v enakih četrtletnih obrokih

s pričetkom najkasneje po štirih letih od črpanja posojila«.

5. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »posojil«

dodajo besede »in za kapitalske naložbe«.

6. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki glasi:

»4.a člen
Sredstva iz uporabe dela kupnin se lahko uporabijo

tudi za kapitalske naložbe v gospodarske družbe.
Za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka morajo biti

izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je gospodarska družba v skladu s sklepom Vlada

Republike Slovenije vključena v program prestrukturiranja
podjetij v okviru Slovenske razvojne družbe d.d. in če pro-
gram prestrukturiranja predvideva kapitalizacijo posojil Re-
publike Slovenije v kapitalski delež;

– da se gospodarska družba po standardni klasifikaciji
uvršča med dejavnosti, za katere je Vlada Republike Slovenije
sprejela ustrezne sklepe o ukrepih za izboljšanje poslovanja v
intenzivnih panogah slovenske predelovalne industrije;

– druge gospodarske družbe, ki jim je bilo v skladu z
pogoji in merili javnega razpisa Ministrstva za gospodarske
dejavnosti za dodeljevanje posojil odobreno posojilo in ne
spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti med delovno
intenzivne panoge.

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra pristoj-
nega za gospodarske dejavnosti izdaja sklep o posameznih
kapitalskih naložbah v gospodarske družbe po tej uredbi.«

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 446-06/98-2
Ljubljana, dne 4. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1991. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda ‘Filmski studio Viba
film’

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na
64. seji dne 4. junija 1998 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa

o ustanovitvi javnega zavoda “Filmski studio
Viba film”

1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega zavoda “Filmski studio

Viba film” (Uradni list RS, št. 4/94) se v prvem členu črta drugi
odstavek.

2. člen
Besedilo 3. člena se nadomesti z novim besedilom, ki

se glasi:
“Zavod izvaja naslednje dejavnosti:
– O/92.11 snemanje filmov
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve
– K/74.84 druge poslovne dejavnosti
– K/71.34 dajanje drugih strojev in opreme v najem
– I/60.24 cestni tovorni prevoz
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod opravlja

zlasti naslednje naloge:
– organiziranje in izvedba tehničnih storitev pri izdelova-

nju filmov vseh vrst,
– zagotavljanje scenske tehnike in gradbenoscenskega

servisa,
– zagotavljanje filmske snemalne tehnike ter svetlobne-

ga parka,
– zagotavljanje prostorskih kapacitet za snemanje v studiu,
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– nudenje osnovnih infrastrukturnih in prostorskih uslug
producentom neposredno med realizacijo filmskega projekta,

– zagotavljanje tehničnih storitev za obdelavo filmskega
traku v fazi postprodukcije,

– vzdrževanje in posodabljanje filmskih tehničnih kapa-
citet,

– posojanje kostumov in dekorja,
– nastopanje v pravnem prometu s tehničnimi sredstvi,

potrebnimi za filmsko produkcijo.

3. člen
Besedilo 6. člena se nadomesti z novim besedilom, ki

se glasi:
“Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Repub-

like Slovenije (trije člani),
– predstavniki delavcev zavoda (trije člani),
– predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane jav-

nosti (trije člani), pri čemer imenujejo po enega Filmski sklad
Republike Slovenije, Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo ter Radiotelevizija Slovenija.

Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut za-
voda.

Mandat članov sveta traja pet let. Člani sveta imajo lahko
več zaporednih mandatov.”

4. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 8. člena se nado-

mesti z naslednjim besedilom:
“Direktorja imenuje in razrešuje minister za kulturo. Mini-

ster pred imenovanjem izvede postopek javnega razpisa.
Direktor ima petletni mandat in je lahko po poteku man-

data ponovno imenovan.”

5. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
“Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna
– s prodajo svojih storitev drugim uporabnikom
– iz dobička podjetij, ki jih zavod v soglasju z ustanovite-

ljem ustanovi z razvojem možnosti v okviru dejavnosti zavoda
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, na način in pod

pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.”

6. člen
Besedilo 13. člena se nadomesti z novim besedilom, ki

se glasi:
“Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih za-

vod prevzema v skladu z letnim programom dela in finančnim
načrtom, s katerim je soglašal minister za kulturo in sicer
največ do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s kate-
rim upravlja zavod in so v lasti ustanovitelja.

Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s
sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last usta-
novitelja.

Zavod vsako leto pripravi program dela, finančni načrt in
zaključni račun zavoda ter jih posreduje ustanovitelju v so-
glasje.”

7. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

lom:
“Svet zavoda in strokovni svet morata biti imenovana

najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do
takrat opravljata njune naloge sveta v dosedanji sestavi.

Statut zavoda mora biti usklajen s tem sklepom najpoz-
neje v treh mesecih po imenovanju novega sveta zavoda.”

8. člen
Črta se 15. člen.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 643-01/98-1
Ljubljana, dne 4. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1992. Sklep o postavitvi častnega konzula v Kuala
Lumpurju

Na podlagi 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike
Slovenije

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v Kuala Lumpurju

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Kuala Lum-

purju se postavi
Dato’ Mohamed Sulaiman.

2. člen
Ministrstvo za zunanje zadeve opravi vse potrebno za

izvršitev tega sklepa.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/97-7
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1993. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Kuala Lumpurju

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94, 23/96 in
47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada
Republike Slovenije
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S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kuala

Lumpurju

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Kuala Lumpur-

ju na čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v

Kuala Lumpurju obsega Malezijo.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-

skih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Slovenije
z Malezijo.

2. člen
Ministrstvo za zunanje zadeve opravi vse potrebno za

izvršitev tega sklepa.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/97-7
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1994. Odredba o tehničnih zahtevah za naprave, ki se
uporabljajo v potencialno eksplozivnih
atmosferah

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni
list RS, št. 1/95) in na podlagi 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95)
izdaja minister za gospodarske dejavnosti v soglasju z mini-
strom za okolje in prostor

O D R E D B O
o tehničnih zahtevah za naprave, ki se
uporabljajo v potencialno eksplozivnih

atmosferah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odredba določa zahteve za protieksplozijsko zašči-

to, katerim morajo ustrezati naprave, napeljave in oprema, ki
se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah. V na-
daljevanju je uporabljen izraz Ex naprave za električne na-
prave, neelektrične naprave in opremo, namenjene za vgra-
ditev v potencialno eksplozivne atmosfere.

S to odredbo se podrobneje določa:
2. način ugotavljanja skladnosti Ex naprav z zahtevami

standardov,
3. način ugotavljanja ustreznosti vgraditve Ex naprav,
4. način vzdrževanja Ex naprav,
5. način nadzora nad izvajanjem te odredbe.

Ta odredba tudi smiselno določa zahteve za neelektrič-
ne vire vžiga.

Če določena Ex naprava zaradi svojih lastnosti oziroma
načina njene vgraditve predstavlja gradbeni proizvod v smi-
slu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84,
29/86 in Uradni list RS, št. 59/96), potem mora biti, pre-
den je dana v promet oziroma pred njeno vgraditvijo, ugo-
tovljena njena skladnost z morebitnimi dodatnimi zahtevami,
ki so predpisane zanjo v predpisih s področja gradbenih
proizvodov. Takšna skladnost se ugotovi na način in po
postopku, kot je urejeno v predpisih o gradbenih proizvodih.

2. člen
Električne naprave so predmeti, ki v celoti ali delno

uporabljajo električno energijo. Sem spadajo med drugim
naprave za proizvodnjo, prenos, razdelitev, shranjevanje,
merjenje, regulacijo, pretvarjanje in porabo električne ener-
gije in naprave za telekomunikacijsko tehniko.

Električne naprave za potencialno eksplozivne atmo-
sfere, so razdeljene v:

2. skupino I: električne naprave za rudnike s pojavom
jamskega plina oziroma premogovega prahu,

3. skupino II: električne naprave za vse potencialno
eksplozivne atmosfere, razen rudnikov s pojavom jamskega
plina oziroma premogovega prahu.

Eksplozivna atmosfera je zmes zraka in vnetljivih snovi
v obliki plina, pare, megle ali prahu pod atmosferskimi pogo-
ji, v kateri se po vžigu gorenje širi v preostalo zmes.

Eksplozijsko ogroženi prostori so prostori, v katerih
lahko nastane eksplozijsko nevarna atmosfera (eksplozivna
atmosfera v nevarni množini).

Eksplozijsko ogroženi prostori so po pogostosti na-
stanka in trajanju eksplozijsko nevarne atmosfere razdeljeni
v cone eksplozijske nevarnosti, kot jih določajo dokumenti,
navedeni v 2. točki priloge 1 te odredbe.

II. CERTIFICIRANJE Ex NAPRAV

3. člen
Ex naprave morajo glede na vrsto protieksplozijske

zaščite izpolnjevati zahteve ustreznih standardov, navedenih
v 1. točki priloge 1, ki je sestavni del te odredbe. Odstopa-
nje je dovoljeno le, če je najmanj enakovredna varnost zago-
tovljena na drug način. Ta vrsta protieksplozijske zaščite je
imenovana “posebna zaščita“ in je označena z “s“.

Glede funkcionalnosti morajo Ex naprave izpolnjevati
določila ustreznih dokumentov, navedenih v točki 1a) pri-
loge 1.

Označevanje certificiranih Ex naprav se izvaja skladno
z odredbo o videzu certifikacijskega znaka za označevanje
proizvodov, ki jih je treba certificirati (Uradni list RS, št.
55/96 in 40/97) in dopolnitvami iz priloge 2 te odredbe.

Izpolnjevanje zahtev iz prvega, drugega in tretjega od-
stavka tega člena se dokazuje s certifikatom o skladnosti.

Ex naprave je dovoljeno vgrajevati oziroma uporabljati
le, če je zanje pridobljen slovenski certifikat o skladnosti po
4. ali 5. členu te odredbe, in če imajo na vidnem mestu znak
iz priloge 2 te odredbe.

4. člen
Certificiranje Ex naprav iz 3. člena te odredbe certifika-

cijski organ opravi za določen tip Ex naprav na podlagi
poročil o:

1. tipskem preskusu in
2. ustreznosti sistema zagotavljanja kakovosti pro-

izvodnje.
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Tipski preskus izvede laboratorij certifikacijskega orga-
na ali akreditirani laboratorij, ki ga izbere certifikacijski or-
gan. Preskušanje mora biti izvedeno po določilih dokumen-
tov iz 3. člena te odredbe.

Ustreznost sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje
zahtevam za protieksplozijsko zaščitene naprave ugotovi in
nadzira certifikacijski organ. Pri ugotavljanju ustreznosti si-
stema zagotavljanja kakovosti proizvodnje se ugotavljajo vse
aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje identičnosti pro-
izvedenih Ex naprav z dokumentacijo in certificiranim vzor-
cem tipa.

Postopek ugotavljanja ustreznosti sistema zagotavlja-
nja kakovosti proizvodnje mora biti določen v sistemu kako-
vosti certifikacijskega organa.

Certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe izda certifi-
kat o skladnosti za tip naprave.

5. člen
Certificiranje Ex naprav iz 3. člena te odredbe opravi

certifikacijski organ za določeno količino Ex naprav na pod-
lagi:

7. certifikata o skladnosti, ki vključuje prilogo z dodat-
ki, ki ga je izdal tuj certifikacijski organ, če le-ta izpolnjuje
tehnične pogoje in zahteve za certifikacijski organ iz te odred-
be, ali poročila o tipskem preskusu, ki ga je opravil presku-
sni laboratorij, če le-ta izpolnjuje tehnične pogoje in zahteve
za preskusne laboratorije iz te odredbe in

8. dokumentacije, ki jo potrebuje za ugotovitev sklad-
nosti Ex naprav z vzorcem, ki je bil certificiran pri tujem
certifikacijskemu organu in

9. pregleda celotne količine Ex naprav, na podlagi
katerega določi vzorce za laboratorijske preskuse.

Certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe izda certifi-
kat o skladnosti za določeno količino obravnavanega tipa Ex
naprav, ki je navedena v certifikatu v opombi.

6. člen
Preskušanje kot pogoj za pridobitev certifikata o sklad-

nosti in certificiranje v smislu te odredbe smejo opravljati le
preskusni laboratoriji in certifikacijski organi, ki jih v ta na-
men določi minister pristojen za gospodarske dejavnosti.
Pogoji za njihovo določitev so:

1. akreditacija v ustreznem obsegu;
2. sedež organizacije v Republiki Sloveniji;
3. izvajanje certificiranja in preskušanja po določilih

dokumentov, ki so navedeni v tej odredbi;
4. izpolnjevanje zahtev ustreznih standardov iz serije

standardov SIST EN 45000;
5. redno zaposleno ustrezno število usposobljenih stro-

kovnjakov s področja protieksplozijske zaščite z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe, od tega najmanj dva strokovnjaka z naj-
manj 5 let izkušenj na področju preskušanja (za preskusne
laboratorije) oziroma iz preskušanja in certificiranja Ex na-
prav ter ocenjevanja primernosti njihove vgraditve (za certifi-
kacijske organe);

6. certifikacijski organ mora imeti svoj(e) preskusni(e)
laboratorij(e) ali ustrezno urejeno sodelovanje z drugimi
neodvisnimi preskusnimi laboratoriji.

7. Če za posamezne preskuse uporablja preskusne
zmogljivosti pri proizvajalcu Ex naprav (prostori, oprema),
mora imeti le-te v najemu. Preskušanje izvaja oziroma nad-
zoruje in usmerja oseba zaposlena pri certifikacijskem orga-
nu.

Certifikati o skladnosti, ki jih izda certifikacijski organ
veljajo:

– na podlagi drugega odstavka 3. člena, 4. in 9. člena
dokler izpolnjujejo določila iz te odredbe,

– na podlagi 5. člena ob ustreznem vzdrževanju Ex
naprave do izteka uporabne dobe le-te,

– na podlagi 8. člena 5 let, oziroma do spremembe
izvedene vgraditve Ex naprav ali spremembe, ki lahko vpliva
na določitev con eksplozijske nevarnosti,

– na podlagi 10. člena po 1. točki 5 let in po 2. točki 1
leto,

– na podlagi 11. člena dokler izpolnjujejo določila iz te
odredbe.

Oblika in vsebina certifikatov o skladnosti oziroma us-
posobljenosti iz te odredbe so določeni v prilogah 4a–4d, ki
so sestavni del te odredbe in sicer iz:

– 4. in 5. člena v prilogi 4a,
– drugega odstavka 3. člena in 9. člena v prilogi 4b,
– 8. člena v prilogi 4c,
– 10. člena v prilogi 4c,
– 11. člena v prilogi 4d.

III. VGRADITEV Ex NAPRAV, CONE EKSPLOZIJSKE
NEVARNOSTI OZIROMA STOPNJE NEVARNOSTI

7. člen
Osnova za določitev stopnje nevarnosti za Ex naprave

skupine I (za rudarstvo) je določena v predpisih, ki urejajo to
področje v rudnikih s podzemeljsko eksploatacijo.

Osnova za določitev con eksplozijske nevarnosti za Ex
naprave skupine II (za industrijo) so dokumenti, navedeni v
2. točki priloge 1. Cone eksplozijske nevarnosti morajo biti
določene v elaboratu eksplozijske ogroženosti.

Ex naprave morajo biti glede na vrsto naprave vgrajene
v skladu z dokumenti iz 3. točke priloge 1.

Uporaba direktnih uvodov kablov v ohišje v protieksplo-
zijski zaščiti “d – neprodirni okrov” Ex naprav je dovoljena le,
če je to navedeno v certifikatu o skladnosti.

8. člen
Certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe na podlagi

pregleda dokumentacije in izvedenega stanja vgraditve Ex
naprav v eksplozijsko ogroženih prostorih, razen rudnikov,
ugotovi ustreznost določitve con eksplozijske nevarnosti do-
kumentom 2. točke priloge 1 in vgraditve Ex naprav doku-
mentom 3. točke priloge 1.

O ugotovitvah izdela ustrezno poročilo in na njegovi
podlagi izda ustrezen certifikat o skladnosti. Ta certifikat o
skladnosti je potrebno pridobiti pred pričetkom obratovanja
objekta.

9. člen
Za neelektrične naprave, dele teh naprav in opremo v

okviru ukrepov protieksplozijske zaščite, ki zaradi elektro-
statičnih naelektritev ali drugih možnih virov vžiga lahko pov-
zročijo nevarnost nastanka eksplozije, izda certifikacijski or-
gan iz 6. člena te odredbe ustrezen certifikat o skladnosti. V
6. točki priloge 1 so navedeni dokumenti, ki jih je treba
upoštevati pri izvedbi določil tega člena.

IV. VZDRŽEVANJE Ex NAPRAV

10. člen
Uporabnik Ex naprav je dolžan skrbeti za vzdrževanje

Ex naprav skladno z dokumenti iz 4. točke priloge 1. Vzdr-
ževanje lahko opravljajo le za to usposobljene osebe, kot to
določajo dokumenti iz 4. točke priloge 1. Uporabnik mora
imeti napisan postopek vzdrževanja Ex naprav in voditi evi-
denco vzdrževanja Ex naprav.
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Uporabnik Ex naprav mora pridobiti oziroma obnavljati
certifikat o skladnosti vzdrževanja Ex naprav, kot to določa
prvi odstavek tega člena, certifikacijskega organa iz 6. člena
te odredbe v časovnem razdobju:

2. 5 let, če ima pri certifikacijskem organu registrirano
odgovorno osebo za vzdrževanje in ima svojo usposobljeno
službo vzdrževanja ali vzdrževanje pogodbeno urejeno z
usposobljeno službo vzdrževanja;

3. 1 leto, če nima pri certifikacijskem organu registrira-
ne usposobljene odgovorne osebe za vzdrževanje.

Delodajalec je dolžan zagotavljati usposabljanje oseb,
ki izvajajo vzdrževanje Ex naprav, kar dokaže s potrdili o
usposabljanju. Časovni razmak med usposabljanji mora biti
krajši od dveh let.

V. MONTAŽA, SERVISIRANJE IN POPRAVILA Ex NAPRAV

11. člen
Montažo, servisiranje, popravila in dodatne posege v

Ex naprave lahko poleg proizvajalcev Ex naprav izvajajo le za
to usposobljena podjetja za montažo, servisiranje in popravi-
la. Njihovi postopki morajo ustrezati zahtevam dokumentov
iz 5. točke priloge 1. Usposobljenost podjetij za montažo,
servisiranje in popravila Ex naprav se potrdi z ustreznim
certifikatom o usposobljenosti, ki ga izda certifikacijski or-
gan iz 6. člena te odredbe.

Delodajalec je dolžan zagotavljati usposabljanje oseb,
ki izvajajo montažo, servisiranje in popravila Ex naprav, kar
dokaže s potrdili o usposabljanju. Časovni razmak med us-
posabljanji mora biti krajši od dveh let.

VI. NADZOR

12. člen
Nadzor nad pridobitvijo certifikatov o skladnosti in us-

posobljenosti iz 3., 4., 5., 8., 9., 10. in 11. člena te
odredbe in potrdil o usposabljanju iz 10. in 11. člena te
odredbe izvajajo pristojni inšpekcijski organi.

13. člen
Stalni nadzor nad usposobljenostjo podjetij za proizvod-

njo Ex naprav v smislu 4. člena te odredbe, montažo, servi-
siranje in popravila Ex naprav v smislu 11. člena te odredbe,
izvaja certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Certifikat o skladnosti, ki je bil izdan za določeno količi-

no Ex naprav pred uveljavitvijo te odredbe, ostane veljaven
do konca uporabne dobe naprav, če so vzdrževane skladno
z določili 10. člena te odredbe.

Ex naprave, za katere je bil izdan certifikat o skladnosti
na podlagi tipskega preskusa pred uveljavitvijo te odredbe,
je dovoljeno dajati v promet do 30. junija 2003.

Izpolnjevanje določil dokumentov, navedenih v točki
1a) priloge 1, je obvezno od 1. januarja 2002.

Do sprejetja novih predpisov, ki bodo urejali določitev
stopenj nevarnosti za Ex naprave skupine I, iz prvega od-
stavka 7. člena te odredbe veljajo zahteve iz pravilnika o
tehničnih normativih za podzemeljsko pridobivanje premoga
(Uradni list SFRJ, št. 4/89 in 54/90).

15. člen
Spričevala o usposobljenosti, izdana na podlagi odred-

be o obvezni presoji usposobljenosti podjetij za proizvodnjo,

servisiranje in popravila električnih naprav v protieksplozijski
zaščiti (Uradni list RS, št. 53/92) pred začetkom veljavnosti
te odredbe, so veljavna do 30. junija 2003. Izvajanje nadzo-
ra v smislu 4. in 13. člena te odredbe začne izvajati certifika-
cijski organ z dnem uveljavitve te odredbe.

16. člen
Z uveljavitvijo te odredbe se preneha uporabljati za Ex

naprave iz četrtega odstavka 1. člena te odredbe z odredbo
o zahtevah, katerim morajo ustrezati gradbeni proizvodi
(Uradni list RS, št. 76/95), predpisana uporaba standardov
JUS N.S8.007, JUS N.S8.090 in JUS N.S8.850.

Standarde JUS N.S8.007, JUS N.S8.090 in JUS
N.S8.850 se nadomesti s standardi iz priloge 3 te odredbe.

Standarde navedene v prvem odstavku tega člena je
dovoljeno uporabljati v elaboratih eksplozijske ogroženosti
in projektih o električnih instalacijah, če so bili začeti pred
začetkom veljavnosti te odredbe.

17. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o obveznem atestiranju protieksplozijsko zaščitenih električ-
nih proizvodov in naprav, namenjenih za uporabo v prosto-
rih, ki jih ogrožajo eksplozivne zmesi (Uradni list RS, št.
13/92).

18. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o obvezni presoji usposobljenosti podjetij za proizvodnjo,
servisiranje in popravila električnih naprav v protieksplozijski
zaščiti (Uradni list RS, št. 53/92).

19. člen
Delo komisij na podlagi odredb iz 17. in 18. člena te

odredbe se zaključi najpozneje v roku 3 mesecev po določi-
tvi certifikacijskega organa iz 6. člena te odredbe. V tem
roku se izvede tudi ustrezen prenos dejavnosti.

20. člen
Standardi oziroma dokumenti, navedeni v prilogi k tej

odredbi, se hranijo in so dosegljivi javnosti v Informacijskem
centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in me-
roslovje.

21. člen
Do določitve certifikacijskega organa po določilih 6.

člena te odredbe lahko preskušanje in certificiranje opravlja-
jo organi, ki jih določi minister za gospodarske dejavnosti na
podlagi izpolnjevanja pogojev glede potrebne opreme in
zahtevane izobrazbe zaposlenih v skladu z 21.a členom
navodila o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogo-
jih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi (Uradni list
RS, št. 46/95, 72/95 in 26/96).

22. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-19/98
Ljubljana, dne 3. junija 1998.

Soglašam

Minister Minister
za okolje in prostor za gospodarske dejavnosti

dr. Pavel Gantar l. r. Metod Dragonja dipl. ek l. r.
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Priloga 1
STANDARDI ODREDBE O TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA NAPRAVE, KI SE UPORABLJAJO V POTENCIALNO EKSPLOZIVNIH
ATMOSFERAH

1. točka
SIST EN 50014 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; General requirements
SIST EN 50015 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Oil immersion ‘o’
SIST EN 50016 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Pressurized apparatus ‘p’
SIST EN 50017 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Powder filling ‘q’
SIST EN 50018 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Flameproof enclosures ‘d’
SIST EN 50019 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Increased safety ‘e’
SIST EN 50020 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Intrinsic safety ‘i’
SIST EN 50028 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Encapsulation ‘m’
SIST EN 50033 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Caplights for mines susceptible to firedamp
SIST EN 50039 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Intrinsic safety ‘i’ systems
SIST EN 50050 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Electrostatic hand-held spraying equipment
SIST IEC 61241-1-1 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust; Part 1: electrical apparatus protected

by enclosures; Section 1: Specification for apparatus

1a) točka
SIST EN 50054 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases; General requirements

and test methods
SIST EN 50054/A1 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases; General requirements

and test methods – Amendment 1
SIST EN 50055 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases; Performance require-

ments for group I apparatus indicating up to 5% (v/v) methane in air
SIST EN 50055/A1 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases; Performance require-

ments for group I apparatus indicating up to 5% (v/v) methane in air – Amendment 1
SIST EN 50056 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases; Performance require-

ments for group I apparatus indicating up to 100% (v/v) methane
SIST EN 50056/A1 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases; Performance require-

ments for group I apparatus indicating up to 100% (v/v) methane – Amendment 1
SIST EN 50057 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases; Performance require-

ments for group II apparatus indicating up to 100% lower explosive limit
SIST EN 50058 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases; Performance require-

ments for group II apparatus indicating up to 100% (v/v) gas

2. točka
SIST EN 60079-10 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres; Part 10: Classification of hazardous areas (IEC

79-10:1995)
SIST IEC 61241-1-2 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust; Part 1: electrical apparatus protected

by enclosures; Section 2: selection, installation, and maintenance

3. točka
SIST EN 60079-14 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres; Part 14: Electrical installations in hazardous areas

(other than mines); (IEC 60079-14/1996)
SIST EN 50053-1 Requirements for the selection, installation and use of electrostatic spraying equipment for flammable

spraying materials; Part 1: Hand-held electrostatic paint spray guns with an energy limit of 0.24 mJ and
their associated apparatus

SIST EN 50053-2 Requirements for the selection, installation and use of electrostatic spraying equipment for flammable
materials; Part 2: Hand-held electrostatic powder spray guns with an energy limit of 5 mJ and their
associated apparatus

SIST EN 50053-3 Requirements for the selection, installation and use of electrostatic spraying equipment for flammable
materials; Part 3: Hand-held electrostatic flock spray guns with an energy limit of 0.24 mJ or 5 mJ and
their associated apparatus

SIST EN 50176 Automatic electrostatic spraying installations for flammable liquid spraying material
SIST EN 50177 Automatic electrostatic spraying installations for flammable coating powder
SIST IEC 61241-1-2 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust; Part 1: electrical apparatus protected

by enclosures; Section 2: selection, installation, and maintenance

4. točka
SIST EN 60079-17 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres; Part 17: Inspection and maintenance of electrical

installations in hazardous areas (other than mines); (IEC 60079-17/1996)
5. točka
SIST IEC 79-19 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres; Part 19: Repair and overhaul for apparatus used in

explosive atmospheres (other than mines or explosives)

6. točka
SIST EN 1127-1 Explosive atmospheres; Explosion prevention and protection; Part 1: Basic concepts and methodo-

logy
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Priloga 2
Znak o skladnosti certificiranih Ex naprav po 3. členu te odredbe:

1. Vse certificirane Ex naprave morajo biti označene skladno zahtevam standardov točke 1 priloge 1 in te odredbe.
2. Velikost znakov A in B je lahko poljubna, ohranjeno mora biti razmerje višine in širine znakov A in B.
3. Ex naprave certificirane po 4. členu te odredbe morajo biti označene z znakom B in navedbo certifikata.
4. Ex naprave, certificirane po 5. členu te odredbe, morajo imeti nameščen znak A. Če velikost Ex naprave ne dopušča

namestitve znaka A, jo je potrebno označiti z znakom B.
5. Če je oznaka protieksplozijske zaščite Ex naprave, certificirane po 5. členu te odredbe, v certifikatu o skladnosti različna

od navedene na napisni tablici proizvajalca, je potrebno namestiti dodatno napisno tablico s spremenjenimi podatki,
bistvenimi za protieksplozijsko zaščito.

6. Opis znaka A: Znak oblike šesterokotnika je določen v prvem odstavku 4. člena odredbe o videzu certifikacijskega znaka
za označevanje proizvodov, ki jih je treba certificirati (Uradni list RS, št. 55/96 in 40/97). V drugem odstavku 4. člena te
odredbe je določeno, kaj je potrebno vpisati v zgornji in spodnji del znaka. Na desni strani je dodan znak Ex.
Navedba certifikata je sestavljena iz do 5 črkovne kratice imena certifikacijskega organa (na mestu CEORG na spodnji
risbi), številke certifikata in črk X ali U, če ustrezen standard to zahteva. Prvi dve številki certifikata predstavljata letnico
izdaje certifikata.
Številka certifikata za Ex naprave certificirane po 4. členu te odredbe je petmestna, po 5. členu te odredbe pa
sedemmestna, pri čemer zadnji dve številki za piko predstavljata zaporedno številko certifikata v vlogi.

7. Opis znaka B: Znak B je enak znaku A, vendar brez navedbe certifikata.

znak A

znak B

Priloga 3

Standarde JUS N.S8.007, JUS N.S8.090, JUS N.S8.850, navedene v odredbi o zahtevah, katerim morajo ustrezati
gradbeni proizvodi (Uradni list RS, št. 76/95) se nadomesti z naslednjimi standardi:

JUS N.S8.007 s:
SIST EN 60079-10 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres; Part 10: Classification of hazardous areas (IEC

79-10:1995)
JUS N.S8.090 s:
SIST EN 60079-14 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres; Part 14: Electrical installations in hazardous

areas (other than mines); (IEC 60079-14/1996)
JUS N.S8.850 s:
SIST IEC 61241-1-2 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust; Part 1: Electrical apparatus

protected by enclosures; Section 2: Selection, installation and maintenance
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Priloga 4a

Na podlagi akreditacijske listine �t.              Urada RS za standardizacijo in meroslovje

ter na podlagi odloèbe �t.               ministra za

izdaja

(naziv in naslov akreditiranega organa)

C E R T I F I K A T  O  S K L A D N O S T I *

C E R T I F I C A T E  O F  C O N F O R M I T Y

�t.: Velja do:
No.: Valid until:

Proizvod/Naprava
Product/Appliance

Proizvajalec
Manufacturer

Dobavitelj
Supplier

Proizvod/Naprava kakor tudi razliène izvedenke osnovnega tipa so opisane v prilogi
certifikata
Product/Appliance as well as different Versions of basic Product Type are described in the
Supplement to this Certificate

Preskusni laboratorij
Testing Laboratory

Presku�eni vzorec proizvoda/naprave
je v skladu z zahtevami tehniènega
predpisa
The tested Sample of the Product/Appliance
is in Conformity with the Requirements
of the Technical Regulation

Rezultati tipskega preskusa so v poroèilu �t.
The Results of Type Test are included in the Test Report No.

Proizvod/Naprava nosi oznako
Product/Appliance is labeled with

Opombe
Notes

Kraj in datum izdaje Podpis poobla�èene osebe
Place and Date of Issue Authorized Signature

* Certifikat o skladnosti je dokument, izdan na podlagi zakona o standardizaciji (Ur. list RS, �t. 1/95)
Certificate of Conformity is a document issued according to the Law on Standardization (Official Journal of RS, No. 1/95)
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Priloga 4b

Na podlagi akreditacijske listine �t. .............................  Urada RS za standardizacijo in meroslovje

ter na podlagi odloèbe �t.   ...................................................... ministra za

........................................................................

izdaja

(naziv in naslov akreditiranega organa)

C E R T I F I K A T  O  S K L A D N O S T I *

C E R T I F I C A T E  OF  C O N F O R M I T Y

�t.: Velja do:
No.: ............................... Valid until: .........................................

Proizvod
Product

Dobavitelj
Supplier

Proizvajalec
Manufacturer

Podatki o proizvodu
(tip, model, nazivne vrednosti)
Characteristics of the Product
(Type, Model, Nominal Values)

Presku�eni vzorec proizvoda
je v skladu z zahtevami
tehniènega predpisa
The tested Sample of the Product
is in Conformity with the Requirements
of the Technical Regulation

Certifikat je izdan na podlagi
poroèila o preskusu �t.
This Certificate is based
on the Test Report No.

Opombe
Notes

Kraj in datum izdaje Podpis poobla�èene osebe
Place and Date of Issue Authorized Signature

* Certifikat o skladnosti je dokument, izdan na podlagi zakona o standardizaciji (Ur. list RS, �t. 1/95)
Certificate of Conformity is a document issued according to the Law on Standardization (Official Journal of RS, No. 1/95)
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Priloga 4c

Na podlagi akreditacijske listine �t.                Urada RS za standardizacijo in meroslovje

ter na podlagi odloèbe �t.                ministra za

izdaja

(naziv in naslov akreditiranega organa)

C E R T I F I K A T  O  S K L A D N O S T I *

C E R T I F I C A T E  O F  C O N F O R M I T Y

�t.: Velja do:
No.: Valid until:

Za
For

Dobavitelj
Supplier

Certifikat potrjuje
skladnost z zahtevami
tehniènega predpisa
This Certificate confirms Conformity
with the Requirements
of the Technical Regulation

Certifikat je izdan na
podlagi poroèila �t.
This Certificate is based
on the Report No.

Opombe
Notes

Kraj in datum izdaje Podpis poobla�èene osebe
Place and Date of Issue Authorized Signature

* Certifikat o skladnosti je dokument, izdan na podlagi za kona o standardizaciji (Ur. list RS, �t. 1/95)
Certificate of Conformity is a document issued according to the Law on Standardization (Official Journal of RS, No. 1/95
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Priloga 4d

Na podlagi akreditacijske listine �t.               Urada RS za standardizacijo in meroslovje

ter na podlagi odloèbe �t.               ministra za

izdaja

(naziv in naslov akreditiranega organa)

CERTIFIKAT O USPOSOBLJENOSTI *

C E R T I F I C A T E  O F  C O M P E T E N C E

�t.: Velja do:
No.: Valid until:

Za
For

Izvajalec
Performer

Certifikat potrjuje
usposobljenost v skladu
z zahtevami tehniènega predpisa
This Certificate confirms Competence
with the Requirements
of the Technical Regulation

Certifikat je izdan na
podlagi poroèila �t.
This Certificate is based
on the Report No.

Opombe
Notes

Kraj in datum izdaje Podpis poobla�èene osebe
Place and Date of Issue Authorized Signature

* Certifikat o usposobljenosti je dokument , izdan na podlagi zakona o standardizaciji (Ur. list RS, �t. 1/95)
Certificate of Competence is a document issued according to the Law on Standardization (Official Journal of RS, No 1/95)
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1995. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk
domačih in divjih prašičev ter izdelkov in
surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev
iz regije Reggio Calabria v Republiki Italiji

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US
in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih

in divjih prašičev ter izdelkov in surovin,
ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije

Reggio Calabria v Republiki Italiji

I
Da bi preprečili vnos vezikularne bolezni prašičev v

Republiko Slovenijo, se iz regije Reggio Calabria v Republiki
Italiji prepoveduje:

a) uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja
Republike Slovenije pošiljk:

1. domačih prašičev,
2. divjih prašičev,

b) ter uvoz pošiljk:
1. svežega in zmrznjenega mesa domačih in divjih pra-

šičev,
2. živil, pridobljenih iz domačih in divjih prašičev, razen

za naslednje izdelke:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi

dosežena vrednost F3 ali več, in sicer sterilne konzerve,
med katere se štejejo tudi konzerve hrane za pse in mačke;

– druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila
pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj
70°C; med te proizvode se štejejo tudi tehnična mast, me-
sno-kostna moka, želatina in podobno;

– kemično povsem predelane živalske surovine, kot so
wet–blue, krom strojene kože, kemično in termično obdela-
ne ščetine in podobno.

II
Živila, pridobljena iz domačih in divjih prašičev, ki jih

potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Re-
publike Slovenije in izvirajo iz regije Reggio Calabria v Re-
publiki Italiji, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti in
uničiti.

III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-39/98
Ljubljana, dne 27. maja 1998.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1996. Pravilnik o načinu in pogojih za vpis
potrošniških organizacij v register

Na podlagi 63. člena zakona o varstvu potrošnikov
(Uradni list RS, št. 20/98 in 25/98) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/96)
izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj

P R A V I L N I K
o načinu in pogojih za vpis potrošniških

organizacij v register

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa način in pogoje za vpis potrošniških

organizacij v register.

2. člen
Vpis v register se opravi na podlagi zahteve organizaci-

je, registrirane kot društvo ali zavod, ali zahteve druge orga-
nizacije, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti in ki je ustanov-
ljena s strani potrošnikov zaradi varstva njihovih pravic.

3. člen
Če so izpolnjeni pogoji, določeni s tem pravilnikom,

Urad za varstvo potrošnikov izda odločbo v skladu s predpi-
si, ki urejajo splošni upravni postopek, in na podlagi odloč-
be opravi vpis v register.

4. člen
Urad za varstvo potrošnikov vodi evidenco potrošniških

organizacij v registru potrošniških organizacij.
Izbris iz evidence opravi Urad za varstvo potrošnikov na

zahtevo potrošniške organizacije ali po uradni dolžnosti,
skladno z določbami tega pravilnika.

Podatki, vpisani v register, so javni.

5. člen
Za organizacije potrošnikov se v skladu z zakonom

štejejo organizacije, registrirane kot društva ali zavodi ali
druge organizacije, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti in
jih ustanovijo potrošniki zaradi varstva svojih pravic ter so
vpisane v register potrošniških organizacij.

II. POGOJI IN NAČIN ZA VPIS V REGISTER

6. člen
Pogoji za vpis v register so naslednji:
– organizacija mora biti registrirana kot društvo ali za-

vod ali druga organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavno-
sti in je ustanovljena s strani potrošnikov zaradi varstva njiho-
vih pravic,

– organizacija mora biti nevtralna in neodvisna od inte-
resov ponudnikov blaga in storitev,

– organizacija mora biti nevtralna in neodvisna od poli-
tičnih strank,

– organizacija mora izvajati dejavnost na področju vars-
tva potrošnikov ter delovati izključno v  korist potrošnikov,

– organizacija ne sme oglaševati proizvodov (storitev)
ponudnikov oziroma proizvajalcev.
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7. člen
Organizacija vloži zahtevo za vpis v register pri Mini-

strstvu za ekonomske odnose in razvoj, Uradu za varstvo
potrošnikov.

Zahteva organizacije za vpis v register mora vsebovati
vse podatke iz 8. člena tega pravilnika, ki se vpisujejo v
evidenco ter druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga v
upravnem postopku.

8. člen
K zahtevi je treba predložiti naslednje:
– odločbo o registraciji društva, zavoda ali druge orga-

nizacije,
– temeljni akt društva, zavoda ali druge organizacije,
– ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za zastopa-

nje,
– poročilo o delu za preteklo leto in poročilo o delova-

nju na področju varstva potrošnikov,
– poročilo o finančno–materialnem poslovanju druš-

tva, zavoda ali druge organizacije,
– izjavo o nevtralnosti in neodvisnosti od interesov po-

nudnikov blaga in storitev,
– izjavo o neoglaševanju proizvodov (storitev) ponudni-

kov oziroma proizvajalcev,
– izjavo o nevtralnosti in neodvisnosti od političnih

strank.
Novo ustanovljenim organizacijam k zahtevi ni potreb-

no predložiti poročil iz četrte in pete alinee tega člena.

9. člen
Če zahteva za vpis v register ne vsebuje vseh podatkov

in listin iz 7. in 8. člena tega pravilnika, Urad za varstvo
potrošnikov pozove organizacijo, da zahtevek dopolni oziro-
ma predloži manjkajoče listine v roku 30 dni. Če organizaci-
ja pomanjkljivosti v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi,
urad zahtevo zavrže v skladu s predpisi o splošnem uprav-
nem postopku.

10. člen
Če več potrošniških organizacij ustanovi zvezo potro-

šniških organizacij, se takšna zveza vpiše v register potro-
šniških organizacij.

III. VPIS V EVIDENCO

11. člen
V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa,
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je bil

vpis opravljen,
– ime organizacije,
– podatki o registraciji društva, zavoda ali druge orga-

nizacije,
– sedež organizacije,
– temeljni akt društva, zavoda ali druge organizacije

(datum, številka),
– številka in datum odločbe, na podlagi katere je oprav-

ljen izbris organizacije.

12. člen
O vsaki spremembi podatkov, določenih s tem pravilni-

kom je organizacija potrošnikov dolžna obvestiti Urad za
varstvo potrošnikov najpozneje v tridesetih dneh od uveljavi-
tve spremembe. Spremembe podatkov in datum sprememb
se vpiše v evidenco.

13. člen
Izbris iz evidence organizacij se opravi na zahtevo po-

trošniške organizacije ali po uradni dolžnosti, v primeru, da
potrošniška organizacija preneha delovati ali ne izpolnjuje
več pogojev, določenih s tem pravilnikom. Urad za varstvo
potrošnikov o tem izda odločbo, na podlagi katere opravi
izbris, v evidenco pa vpiše datum te odločbe z navedbo ali je
bil izbris opravljen na zahtevo potrošniške organizacije ali po
uradni dolžnosti.

IV. KONČNA DOLOČBA

14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 713/98
Ljubljana, dne 10. junija 1998.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj

1997. Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje
Bloudkovih priznanj

Na podlagi 8. člena zakona o Bloudkovih priznanjih
(Uradni list RS, št. 56/94) je Odbor za podeljevanje Bloud-
kovih priznanj na seji dne 23. 10. 1997 sprejel

P R A V I L N I K
o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih

priznanj

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik ureja:
– način delovanja odbora za podeljevanje Bloudkovih

priznanj (v nadaljnjem besedilu: odbor),
– pravice in dolžnosti odbora,
– kriterije za dodelitev priznanj Stanka Bloudka in na-

čin predlaganja kandidatov,
– način ustanovitve in pristojnosti strokovnih komisij,
– vsebino in čas trajanja javnega razpisa,
– slovesno podelitev priznanj.

II. NAČIN DELOVANJA ODBORA

2. člen
(seje odbora)

Odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi njegov
predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga
na predlog predsednika na prvi seji določi odbor za njegove-
ga namestnika.

3. člen
(odločanje)

Odbor lahko dela in odloča, če je na seji prisotna več
kot polovica vseh članov odbora.
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Odbor sprejema odločitve z večino glasov prisotnih
članov.

4. člen
(zapisnik)

O delu odbora se vodi zapisnik.
Zapisnik vsebuje podatke o:
– številu prisotnih, odsotnih in opravičenih,
– dnevnem redu,
– glavne podatke o poteku seje, zlasti o predlogih in

sprejetih sklepih.
V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja.
Član odbora, ki ima ob katerikoli točki dnevnega reda,

zlasti pa o izboru dobitnikov priznanj ločeno mnenje, lahko
zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODBORA

5. člen
(preučitev predlogov)

Odbor preuči predloge za podelitev priznanj Stanka
Bloudka.

Odbor lahko preveri navedbe v utemeljitvah in zahteva
od predlagateljev dopolnitev predloga in dodatne podatke.

Odbor in komisije si lahko pridobijo dodatno strokovno
mnenje zavodov, zvez, društev na področju športa, posa-
meznih strokovnjakov ter drugih.

6. člen
(predlog kandidatov za dobitnike priznanj)

Odbor na podlagi strokovnih ocen oziroma predlogov
komisij iz 20. člena tega pravilnika ter na podlagi lastne
presoje pripravi končni predlog kandidatov za dobitnike priz-
nanj.

O dokončni izbiri kandidatov za dobitnike priznanj od-
loči odbor s tajnim glasovanjem.

Pred glasovanjem odbor določi število Bloudkovih na-
grad in število Bloudkovih plaket.

Dobitnik priznanja je tisti, za katerega glasuje večina
vseh članov odbora.

7. člen
(omejitev pravic predsednika oziroma članov odbora)

V primeru, da je predsednik oziroma član odbora kan-
didat za priznanje, v tistem letu ne more sodelovati v odboru.
Člani odbora imenujejo novega predsednika izmed sebe.

8. člen
(tiskovna konferenca)

Dan pred svečano podelitvijo priznanj predsednik od-
bora skliče tiskovno konferenco za predstavnike javnih gla-
sil.

Na tiskovni konferenci predsednik odbora seznani pred-
stavnike javnih glasil o dobitnikih Bloudkovih nagrad in Bloud-
kovih plaket.

Po končani svečani podelitvi priznanj se javnost obvesti
o dobitnikih priznanj Stanka Bloudka.

9. člen
(povračilo stroškov)

Člani odbora in člani strokovnih komisij imajo pravico
do povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice, dejanski
stroški prevoza).

IV. KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ STANKA
BLOUDKA

10. člen
(splošno)

Priznanja Stanka Bloudka so najvišja priznanja Republi-
ke Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke v športu
na podlagi javnega razpisa.

Odbor lahko vsako leto podeli največ tri Bloudkove
nagrade in deset Bloudkovih plaket.

V izjemnih, posebej utemeljenih primerih lahko odbor
število priznanj poveča, vendar največ za eno nagrado in
dve priznanji.

V primeru, da se priznanje podeli športni ekipi, se kot
dobitnik šteje ekipa.

V športnih panogah, kjer je za uvrstitev, v skladu s
tekmovalnimi pravili, potrebno sodelovanje več športnikov,
se podeli eno priznanje.

11. člen
(Bloudkove nagrade)

Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.

12. člen
(izjemen prispevek k razvoju športa)

Bloudkovo nagrado za izjemen prispevek k razvoju slo-
venskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa
ali druga organizacija v Sloveniji, oziroma organizacija v za-
mejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.

Nagrado iz prvega odstavka se lahko podeli, če izpol-
njuje kandidat naslednje pogoje:

– najmanj deset let deluje v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvar-

ja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s svojim
strokovnim delom dosega vidne uspehe.

13. člen
(vrhunski mednarodni dosežek)

Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni
dosežek lahko prejme posameznik ali športna ekipa.

Nagrado iz prvega odstavka se lahko podeli, če izpol-
njuje kandidat naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na urad-

nih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarod-
ni olimpijski komite in svetovne ali evropske športne fede-
racije.

14. člen
(življensko delo v športu)

Bloudkovo nagrado za življenjsko delo v športu lahko
prejme posameznik.

Nagrado iz prvega odstavka se lahko podeli, če izpol-
njuje kandidat naslednje pogoje:

– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta

športa.

15. člen
(Bloudkove plakete)

Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
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– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji dolo-

čene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

16. člen
(pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa)

Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizaci-
ja v Sloveniji oziroma organizacija v zamejstvu ali organizaci-
ja slovenskih izseljencev.

Plaketo iz prvega odstavka se lahko podeli kandidatu,
ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na
področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.

Ne glede na določilo drugega odstavka, se plaketa
podeli tudi v primeru, če je kandidat najmanj deset let delo-
val v športu in z organizacijskim delom razvija množičnost ter
ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s
svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe v športu.

17. člen
(pomemben tekmovalni dosežek v športu)

Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek
v športu lahko prejme športnik ali športna ekipa.

Plaketo iz prvega odstavka se lahko podeli, če izpolnju-
je kandidat naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na urad-

nih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali
evropske uradne športne federacije oziroma na uradnih med-
narodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpij-
ski komite in svetovne ali evropske uradne športne federacije.

18. člen
(življenjsko delo v športu)

Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu lahko
prejme posameznik.

Plaketo iz prvega odstavka se lahko podeli kandidatu,
ki je:

– aktivno sodeloval v športu najmanj 20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.

19. člen
(pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene

panoge oziroma športa v Sloveniji)
Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju

in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v
Sloveniji lahko prejme športnik.

Plaketo iz prvega odstavka se lahko podeli, če je kan-
didat:

– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki,

osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju dolo-
čene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

V. NAČIN USTANOVITVE IN PRISTOJNOSTI
STROKOVNIH KOMISIJ

20. člen
(komisije)

Odbor lahko za preverjanje strokovnih kriterijev pri iz-
boru kandidatov za priznanja imenuje komisije za posamez-
na, z razpisom določena področja (v nadaljnjem besedilu:
komisije).

Komisije iz prvega odstavka imajo štiri člane iz vrst
članov odbora. Člani strokovne komisije izmed sebe izvolijo
predsednika.

21. člen
(delo komisije)

Komisije določijo predlog za podelitev priznanj za po-
samezno področje s soglasjem vseh članov. V primeru, da
komisija soglasja ne doseže, posreduje odboru ločeno mne-
nje posameznih članov.

22. člen
(preučitev predlogov komisij)

Odbor preuči predloge komisij.
Če odbor meni, da utemeljitve komisij niso zadostne, si

lahko pred dokončno odločitvijo o podelitvi priznanj pridobi
še dodatna strokovna mnenja o kandidatih za priznanja.

23. člen
(zapisnik)

O delu komisij se vodi zapisnik.
Zapisnik vsebuje podatke o:
– številu prisotnih, odsotnih in opravičenih,
– dnevnem redu,
– glavne podatke o poteku seje, zlasti o predlogih in

sprejetih sklepih.
V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja.
V zapisnik se vpiše ločeno mnenje posameznih članov

komisij.

VI. VSEBINA IN ČAS TRAJANJA JAVNEGA RAZPISA

24. člen
(čas in kraj)

Odbor objavi do 1. junija v tekočem letu javni razpis za
dodelitev priznanj Stanka Bloudka (v nadaljnjem besedilu:
razpis).

Razpis je objavljen v sredstvih javnega obveščanja.
Rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni po objavi.

25. člen
(vsebina)

Razpis obsega:
– področja, za katera se priznanja razpisujejo,
– obvezne sestavine predloga za priznanje,
– rok, do katerega morajo biti predlogi poslani in
– naslov, na katerega je potrebno poslati predloge.
Predlogi za priznanje morajo biti v pisni obliki in poslani

v zaprti ovojnici.
26. člen

(pregled prispelih predlogov)
Po preteku razpisnega roka odbor na svoji seji pregle-

da vse pravočasno prispele predloge, sestavi seznam kandi-
datov za priznanja po panogah in področjih, za katera so
razpisana.

27. člen
(poročilo o delu odbora)

Odbor mora v 30 dneh po podelitvi priznanj izdelati
poročilo o svojem delu in ga predložiti Vladi Republike Slo-
venije.

VII. SLOVESNA PODELITEV PRIZNANJ

28. člen
(čas podelitve)

Priznanja se podelijo enkrat letno ob obletnici smrti
Stanka Bloudka.
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29. člen
(potek podelitve)

Predsednik odbora razglasi sklep odbora o dobitnikih
Bloudkovih nagrad in Bloudkovih plaket na slovesni podelitvi
priznanj.

Ob razglasitvi se za vsakega dobitnika priznanja prebe-
re utemeljitev, zakaj se mu priznanje podeljuje.

Odbor določi tudi program in potek slovesnosti, na
kateri se podelijo priznanja.

VIII. KONČNI DOLOČBI

30. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskega akta)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-
nik o delu odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj, ki ga
je izdala Telesnokulturna skupnost Slovenije dne 7. septem-
bra 1984.

31. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada
Republike Slovenije, in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 515/98
Ljubljana, dne 2. junija 1998.

Predsednica
Odbora za podeljevanje

Bloudkovih priznanj
Mateja Svet l. r.

USTAVNO SODIŠČE

1998. Odločba o ugotovitvi skladnosti četrte alinee
5. člena odloka o načinu izvajanja podelitve
koncesije in pogojih za opravljanje gospodarske
javne službe distribucije zemeljskega plina v
Mestni občini Ptuj z ustavo in zakonom ter o
odpravi prvega odstavka 7. člena odloka o
načinu izvajanja podelitve koncesije in pogojih za
opravljanje gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Plinarna Maribor,
d.d., Maribor, ki jo zastopa Božidar Vidmar, odvetnik v Mari-
boru, na seji dne 4. junija 1998

o d l o č i l o:

1. Četrta alinea 5. člena odloka o načinu izvajanja
podelitve koncesije in pogojih za opravljanje gospodarske
javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/96) ni v
neskladju z ustavo in zakonom.

2. Prvi odstavek 7. člena odloka iz prve točke izreka se
odpravi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Gospodarska družba Plinarna Maribor, d.d., Mari-

bor, je vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti
četrte alinee 5. člena odloka o načinu izvajanja podelitve

koncesije in pogojih za opravljanje gospodarske javne služ-
be distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj (Urad-
ni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/96 – v nadaljevanju:
odlok), ker da je v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena
zakona o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št.
19/76, 42/86), drugim odstavkom 10. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter prvim
odstavkom 70. člena ustave.

2. Četrta alinea 5. člena odloka določa, da lahko kon-
cesionar izvaja koncesijo pod pogojem, da se z Mestno
občino Ptuj sporazume o odkupu distribucijske infrastruktu-
re. Meni, da gre v konkretnem primeru za nepremičnino
izven pravnega prometa, saj naj bi bila distribucijska infra-
struktura (plinovod) grajeno javno dobro, na katerem se
lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih
določa zakon (prvi odstavek 70. člena ustave). Ta infrastruk-
turni objekt naj bi na podlagi 76. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljeva-
nju: ZGJS) postal last Mestne občine Ptuj. Navaja tudi, da
pomeni odkup distribucijske infrastrukture oziroma povrni-
tev realne vrednosti vloženih sredstev, kot je določeno v
javnem razpisu, začetek licitacije cen na račun potrošnika,
ki bo moral plačati ceno, kakršna bo določena.

3. Pobudnica meni, da bi z udejanjenjem izpodbijane
določbe nastale težko popravljive posledice, in predlaga
ustavnemu sodišču, da do končne odločitve v zadevi zadrži
izvršitev izpodbijane določbe.

4. Mestna občina Ptuj v odgovoru navaja, da pobudni-
ca ne izkazuje pravnega interesa v skladu s 24. členom
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), saj koncesija za opravljanje gospodar-
ske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni
občini Ptuj ni bila podeljena pobudnici in se zato izpodbijane
določbe ne nanašajo nanjo. Neuspeh pobudnice na javnem
razpisu je po mnenju Mestne občine Ptuj tudi izključni razlog
za vložitev pobude.

5. Iz odgovora izhaja, da infrastruktura za distribucijo
zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj ni grajeno javno do-
bro, saj ni bila izdana odločba, ki bi tej infrastrukturi tak
status podelila v skladu s 5. členom zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ).

6. Občina meni, da si pobudnica napačno razlaga
izpodbijane določbe, s tem ko razume besedo “odkup” v
strogo jezikovnem pomenu. Za pravilno razumevanje določ-
be četrte alinee 5. člena odloka je po njenem mnenju treba
razlagati odlok kot celoto in tudi njegov namen. Pri razlagi
navedene določbe je treba upoštevati tudi določbe prve
alinee 4. člena, 16. člena, 30. člena in 32. člena odloka, ki
določajo, da:

– pridobi koncesionar za čas trajanja koncesije izključ-
no pravico uporabe in upravljanja omrežja za distribucijo
zemeljskega plina,

– preidejo novozgrajeni objekti in naprave ob preneha-
nju koncesije v last koncedenta,

– postane koncesionar lastnik novozgrajenega omrež-
ja za čas trajanja koncesije, in da

– infrastrukture ni mogoče obremeniti s hipoteko.
7. Po prejemu odgovora Mestne občine Ptuj je pobud-

nica razširila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti še
na 7. člen odloka, ki določa, da koncesionarja izbere Mest-
ni svet mestne občine Ptuj na predlog župana. Pobudnica
meni, da je za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja pristojna
na podlagi 67. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 s spremembami – v nadaljevanju: ZLS)
občinska uprava. Izpodbijana določba pa po mnenju pritož-
nika izključuje možnost pritožbe zoper odločitev o izbiri kon-



Stran 3282 / Št. 46 / 19. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije

cesionarja, kar naj bi predstavljalo tudi kršitev 25. člena
ustave.

8. Pobudnica predlaga ustavnemu sodišču, da prvi
odstavek 7. člena odloka odpravi, do končne odločitve pa
zadrži njegovo izvrševanje, saj je pobudnica pred Vrhovnim
sodiščem sprožila upravni spor ter meni, da je od odločitve
ustavnega sodišča odvisna tudi odločitev v upravnem sporu.

9. Mestna občina Ptuj je odgovorila tudi na razširitev
pobude. V odgovoru navaja, da je določba prvega odstavka
7. člena odloka, ki določa pristojnost Mestnega sveta mest-
ne občine Ptuj za izbor koncesionarja, skladna z zakoni in
ustavo. Določitev organa, ki naj opravi izbor koncesionarja,
je po njihovem mnenju prepuščena koncesijskemu aktu.
Kot pravno podlago navajajo dvanajsto alineo 33. člena
ZGJS, ki določa, da koncesijski akt določi organ, ki opravi
izbor koncesionarja. Uporaba določbe 67. člena ZLS o
pristojnosti občinske uprave za odločanje o upravnih stva-
reh iz občinske pristojnosti po njihovem mnenju ne pride v
poštev, saj naj bi bil ZGJS v razmerju do ZLS lex specialis.
Izpodbijana določba naj tudi ne bi bila v nasprotju s pravico
do pravnega sredstva, zagotovljeno s 25. členom ustave,
saj da ima pobudnica možnost sprožiti upravni spor proti
odločbi o izboru koncesionarja (kar je tudi storila) in s tem
zagotovljeno tudi pravno sredstvo.

10. Pobudnica je odgovorila tudi na te navedbe Mest-
ne občine Ptuj. V odgovoru navaja, da ZGJS določa, da o
izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo,
ter poudarila, da je koncedent Mestna občina Ptuj in ne
Mestni svet mestne občine Ptuj ter da statut Mestne občine
Ptuj določa, da upravne naloge v mestni občini opravlja
občinska uprava. Menijo, da mestni svet sicer lahko izbere
koncesionarja, ne more pa izdati upravne odločbe. Glede
pravnega položaja distribucijske infrastrukture pa navaja, da
so pristojni občinski organi dolžni z odločbo ugotoviti, da je
distribucijska infrastruktura grajeno javno dobro lokalnega
pomena, ko je izdano uporabno dovoljenje, ter da Mestni
svet mestne občine Ptuj o tem ne sme odločati arbitrarno.

11. Mestni svet mestne občine Ptuj je dne 22. 4. 1998
dopolnil svoj odgovor. V njem pojasnjuje, da je določba prve-
ga odstavka 7. člena odloka skladna tudi z Evropsko listino
lokalne samouprave (Uradni list RS, št. 15/96). Meni, da je
na podlagi omenjene določbe odločanje o podelitvi koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemelj-
skega plina v pristojnosti mestnega sveta. Mestni svet mestne
občine Ptuj je priglasil tudi svoje stroške ter predlaga ustavne-
mu sodišču, da jih naloži v plačilo pobudnici.

B)
12. Po določbi 24. člena ZUstS lahko vsakdo da pisno

pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes.
Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt za izvrše-
vanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga,
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese ozi-
roma pravni položaj.

13. Ustavno sodišče je odločilo, da za obstoj pravnega
interesa v obravnavani zadevi zadošča, da se je pobudnica
prijavila na javni razpis za podelitev koncesije. Za obstoj
pravnega interesa ni pomembno, kot to zmotno meni Mest-
na občina Ptuj, da pobudnica na javnem razpisu ni bila
izbrana za koncesionarja. Če bi bili izpodbijani določbi odlo-
ka res protiustavni in nezakoniti v smislu, kot to uveljavlja
pobudnica, bi bila možna tudi odprava izpodbijanega odlo-
ka, kar bi lahko vplivalo na njen pravni položaj.

14. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker je dejan-
sko stanje v zadevi pojasnjeno in ker se je nasprotna udele-
ženka o pobudi izjavila, je po sprejemu pobude na podlagi
četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo z odloča-
njem o stvari sami.

15. V postopku pred ustavnim sodiščem nosi vsak
udeleženec svoje stroške, če ustavno sodišče ne odloči
drugače (prvi odstavek 34. člena zUstS). Za tako drugačno
odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki pa jih Mestni
svet mestne občine Ptuj ne navaja.

16. Ustavno sodišče je v okviru ocene ustavnosti in
zakonitosti odloka obravnavalo dve pravni vprašanji, in sicer:

a) Ali je določba četrte alinee 5. člena odloka, ki dolo-
ča kot enega izmed pogojev za opravljanje koncesije spora-
zum o odkupu distribucijske infrastrukture, skladna z veljav-
no zakonodajo in s prvim odstavkom 70. člena ustave, ki
določa, da se na javnem dobru lahko pridobi posebna pravi-
ca uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon?

b) Ali je določitev pristojnosti mestnega sveta za izbor
koncesionarja (prvi odstavek 7. člena odloka) skladna z
veljavno zakonodajo in ali je s takšno določitvijo kršena
pravica do pravnega sredstva (25. člen ustave)?

a) Presoja četrte alinee 5. člena odloka
17. Distribucija zemeljskega plina je na podlagi še

veljavnega 5. člena zakona o energetskem gospodarstvu
(Uradni list RS, št. 33/81s spremembami)1 opredeljena kot
zadeva posebnega družbenega pomena v naftno-plinski de-
javnosti. Oskrba s plinom iz lokalnih omrežij pa je v 9. členu
zakona o energetskem gospodarstvu in še veljavnem delu
tretjega odstavka 8. točke 3. člena zakona o komunalnih
dejavnostih2 (Uradni list SRS, št. 8/82 s spremembami)
opredeljena kot komunalna dejavnost. ZGJS je določil, da
se do sprejema novih zakonov s področja energetike, pro-
meta in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva ter
drugih področnih zakonov zadeve posebnega družbenega
pomena štejejo za gospodarske javne službe, ki se zagotav-
ljajo v skladu z navedenim zakonom. Oskrba s plinom iz
lokalnih omrežij je torej izbirna lokalna gospodarska javna
služba.

18. Mestna občina Ptuj je z odlokom o gospodarskih
javnih službah na področju Mestne občine Ptuj (Uradni vest-
nik občin Ormož in Ptuj, št. 25/95) določila dejavnosti, ki se
opravljajo kot gospodarske javne službe na območju Mest-
ne občine Ptuj. Po določbi 4. člena odloka o gospodarskih
javnih službah je oskrba s plinom opredeljena kot izbirna
lokalna javna služba. S tem odlokom je bil razveljavljen od-
lok o komunalnih dejavnostih v Občini Ptuj3 (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 9/93 in 14/91), ki je že leta 1983 v
skladu s takrat veljavnim zakonom o komunalnih dejavnostih
določil oskrbo s plinom iz lokalnega omrežja kot komunalno
dejavnost.

1 Dne 17. 6. 1993 je začel veljati zakon o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), ki je v 81. členu določil, da z dnem
njegove uveljavitve prenehajo veljati določbe zakona o energetskem gos-
podarstvu, razen določb 2. do 10., 12., 13., 19., 21., 63. in 65. do
88. člena.

2  ZGJS v 3. točki 81. člena določa, da z dnem njegove uveljavitve
preneha veljati zakon o komunalnih dejavnostih, razen določb 3., 4., 5.,
6., prvega odstavka 7., 11. in 14. člena. Z dnem uveljavitve zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) prenehajo veljati še naslednje
določbe zakona o komunalnih dejavnostih: določba 3. člena, razen 5. toč-
ka prvega odstavka v delu, ki se nanaša na urejanje javnih parkirišč, in
7. točke prvega odstavka ter tretjega odstavka tega člena, določbe 4., 5.,
6. člena, prvi odstavek 7. člena ter 11. in 14. člen. Dne 25. 7. 1997, ko je
pričel veljati zakon o stavbnih zemljiščih, je prenehala veljati še 5. točka
prvega odstavka 3. člena in tretji odstavek 3. člena zakona o komunalnih
dejavnostih v delu, ki se nanaša na urejanje ulic, trgov in cest. Po vseh
navedenih razveljavitvah je v veljavi samo še del določbe tretjega odstavka
7. točke 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih, ki določa, da Občin-
ska skupščina lahko v skladu z zakonom o energetskem gospodarstvu
določi kot komunalno dejavnost oskrbo naselij s toplotno energijo in
plinom iz loklanih omrežij.

3  S tem je bil omogočen prehod iz dotedanjega komunalnega
sistema samoupravnih interesnih skupnosti oziroma svobodne menjave
dela v okviru dejavnosti posebnega družbenega pomena v novo ureditev
t.i. javnih služb, ki jo je uveljavil ZGJS.
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19. Z odlokom o dejavnostih in pogojih za opravljanje
gospodarskih javnih služb s koncesijo (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 27/95 in Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 1/98) se je Mestna občina Ptuj odločila za prenos
izvajanja javne službe oskrbe s plinom na osebo zasebnega
prava, torej za podelitev koncesije. Z odlokom o načinu
izvajanja podelitve koncesije in pogojih za opravljanje gos-
podarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mest-
ni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/96 –
v nadaljevanju: odlok) kot koncesijskim aktom pa je oprede-
lila vsebino izvajanja.

20. Izpodbijana določba (četrta alinea 5. člena) odlo-
ka, ki je zadnji v vrsti predpisov lokalne skupnosti v okviru
urejanja lokalnih gospodarskih javnih služb za oskrbo s pli-
nom, določa kot enega izmed pogojev za podelitev koncesi-
je odkup distribucijske infrastrukture. Odkup distribucijske
infrastrukture, ki je v lasti Mestne občine Ptuj,4 je urejen še v
31. členu odloka, ki določa, da bo odkup urejen s koncesij-
sko pogodbo.

21. Iz navedb pobudnice in Mestne občine Ptuj izhaja-
jo različna stališča glede pomena izpodbijane določbe o
odkupu infrastrukturnega omrežja. Občina namreč v svojih
odgovorih zatrjuje, da pravzaprav ne gre za odkup ter da
strogo jezikovna razlaga pripelje do napačne razlage. Pravi-
len pomen izpodbijane določbe naj bi izhajal iz razlage odlo-
ka kot celote in njegovega namena. Ustavno sodišče se ni
opredelilo do teh navedb. Ne da bi se opredelilo do navede-
nega “odkupa“, pa ugotavlja, da bi tudi v primeru, če bi šlo
za odkup, ki je pravni naslov za prenos lastninske pravice,
pobudnikovi očitki ne bili utemeljeni.

22. Distribucijska infrastruktura (infrastrukturni objekti
in naprave), namenjena neposrednemu izvajanju lokalne gos-
podarske javne službe oskrbe s plinom iz lokalnih omrežij,
se šteje na podlagi 7. in 76. člena ZGJS ter navodila o tem,
kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje
komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list SRS, št.
27/85), in na podlagi 29. člena odloka za javno gospodar-
sko infrastrukturo. Distribucijsko omrežje sestavljajo infra-
strukturni objekti in naprave za distribucijo zemeljskega plina.

23. Pravni položaj distribucijske infrastrukture, name-
njene opravljanju lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s plinom, je urejen tako z zakoni kot tudi s predpisi lokalne
skupnosti.

24. Pravni režim infrastrukturnih objektov in naprav
mora biti prilagojen naravi oziroma namenu javnih služb.
Zaradi močno prisotnega javnega interesa oziroma javne
funkcije tega premoženja občine je treba pravni režim glede
razpolaganja, uporabe in drugih pravic in obveznosti, pove-
zanih s tem premoženjem, oblikovati tako, da bo v največji
meri odražal prisotnost javnega interesa oziroma bo prilago-
jen naravi oziroma namenu javnih služb. Zato se je v teoriji in
zakonodaji izoblikoval poseben pravni režim, ki se nanaša
predvsem na uporabo infrastrukture (tretji odstavek 9. člena
ZGJS) in na možnost pravnega prometa (10. člen zakona o
stavbnih zemljiščih). Predmet nadaljnje obravnave je glede
na izkazano problematiko samo pravni promet z obravnava-
no infrastrukturo, ne pa tudi njena uporaba. Zato ustavno
sodišče tudi ni upoštevalo ugovora pobudnice glede
neskladja odloka s prvim odstavkom 70. člena ustave, ki
določa, da se lahko na javnem dobru pridobi posebna pravi-
ca uporabe samo pod pogoji, ki jih določa zakon.

25. Zakon o stavbnih zemljiščih (v nadaljevanju: ZSZ)
je določil, da so objekti javne infrastrukture grajeno javno
dobro, ki je po zakonu izvzeto iz pravnega prometa. ZSZ je
določil, da objekti javne infrastrukture pridobijo status graje-
nega javnega dobra lokalnega pomena z odločbo, ki jo na
podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda občin-

ska uprava. Iz navedenega izhaja, da distribucijsko omrežje
za distribucijijo zemeljskega plina, ki je javna infrastruktura,
pridobi status grajenega javnega dobra z upravno odločbo.
Mestna občina Ptuj take odločbe ni izdala, zato predmetna
javna infrastruktura nima statusa grajenega javnega dobra in
torej ni izvzeta iz pravnega prometa. Izpodbijana določba
odloka o odkupu distribucijske infrastrukture oziroma na-
tančneje odločba o prodaji infrastrukture koncesionarju zato
ni v nasprotju z ZSZ.

26. Pobudnik je predložil ustavnemu sodišču štiri od-
ločbe, ki potrjujejo, da so bila za posamezne objekte in
naprave javne infrastrukture izdana uporabna dovoljenja, ter
opozarja, da bi ti objekti in naprave morali dobiti status
grajenega javnega dobra. Meni, da občina ne more arbitrar-
no odločati o podelitvi statusa grajenega javnega dobra.
Ustavno sodišče tega pravnega vprašanja ni obravnavalo,
saj se problematika nanaša na ZSZ, ki pa ga pobudnik ne
izpodbija.

b) Presoja prvega odstavka 7. člena odloka
27. Prvi odstavek 7. člena odloka določa: “Koncesio-

narja izbere na podlagi javnega razpisa in pridobljenih po-
nudb Mestni svet mestne občine Ptuj na predlog župana.“
Na podlagi te določbe je Mestni svet mestne občine Ptuj
dne 28. 4. 1997 že izdal odločbo o izbiri koncesionarja za
opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemelj-
skega plina (št. 403-65/97-60-HG). Iz pravnega pouka v
omenjeni odločbi izhaja, da so imeli kandidati, ki so se
prijavili na javni razpis, možnost sprožiti upravni spor pred
vrhovnim sodiščem, ni pa jim bila dana možnost pritožbe.
Pobudnik izpodbija določbo, ker meni, da je za izdajo odloč-
be o izboru koncesionarja na podlagi določb ZLS pristojna
občinska uprava in ne občinski svet, in ker meni, da je
določba zaradi izključitve pritožbe v nasprotju s 25. členom
ustave.

28. Po določbi 37. člena ZGJS o izbiri koncesionarja
odloči koncedent z upravno odločbo. Vsem, ki so sodelovali
v postopku javnega razpisa, je priznan položaj stranke v
upravnem postopku. V obravnavanem primeru navedeno
pomeni, da mora občina, ko odloča o upravnih zadevah iz
izvirne pristojnosti, voditi upravni postopek po določbah za-
kona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št.
47/86 s spremembami – v nadaljevanju: ZUP). ZLS je v
drugem odstavku 67. člena določil, da o upravnih stvareh iz
občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska upra-
va, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače
določeno.

29. Mestna občina Ptuj v odgovorih navaja, da je z
dvanajsto alineo 33. člena ZGJS5 določitev organa, ki bo
opravil izbor koncesionarja, prepuščena koncesijskemu ak-
tu, zato naj ne bi prišla v poštev uporaba določbe 67. člena
ZLS o pristojnosti občinske uprave za odločanje o upravnih
stvareh. Ustavno sodišče tem navedbam ni sledilo. Določbe
dvanajste alinee 33. člena ZGJS namreč ni mogoče razu-
meti kot izvedbe pooblastila iz 67. člena ZLS, po katerem
lahko zakon določi, da o posameznih upravnih stvareh iz
občinske pristojnosti odloča tudi kdo drug kot občinska
uprava.

30. Ustavno sodišče tudi ni sledilo navedbam mestne
občine, ko se sklicuje na 3. člen Evropske listine lokalne
samouprave (Uradni list RS, št. 15/96). S to listino so se
podpisnice zavezale izpolniti temeljna pravila, ki zagotavljajo
politično, administrativno in finančno neodvisnost lokalnih
oblasti, treba jo je razlagati bolj kot manifest politične volje.

4  Distribucijska infrastruktura je prišla v last Mestne občine Ptuj na
podlagi ZGJS.

5  Dvanajsta alinea 33. člena ZGJS: Koncesijski akt vsebuje:
– organ, ki opravi izbor koncesionarja.
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Te načelne določbe, ki zgolj opredeljuje pojem lokalne sa-
mouprave, zato nikakor ni mogoče razlagati kot določitve
pristojnosti občinskega sveta za izbor koncesionarja, kot to
razloguje Mestna občina Ptuj.

31. Glede na navedeno je določba prvega odstavka
7. člena odloka v nasprotju z določbo drugega odstavka
67. člena ZLS, zato jo je ustavno sodišče odpravilo. Ustav-
no sodišče se je odločilo za odpravo nezakonite določbe, ki
učinkuje za nazaj, ker je Mestni svet mestne občine Ptuj
koncesionarja že izbral.

32. Z vprašanjem skladnosti določbe prvega odstavka
7. člena odloka s 25. členom ustave se ustavno sodišče v
obravnavanem primeru ni ukvarjalo. Ustavno sodišče ni pre-
sojalo, ali nezakonita določitev organov za odločanje v uprav-
nem postopku posega tudi v pravico do pritožbe, zagotovlje-
no v 25. členu ustave.

33. V okviru odgovora na navedbe mestne občine pa
ustavno sodišče pojasnjuje vsebino pravice do pritožbe,
zagotovljeno v 25. členu ustave. Člen 25 ustave, ki zagotav-
lja pravico do pravnega sredstva, določa, da je vsakomur
zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sred-
stva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, orga-
nov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s kateri-
mi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih
interesih. Ta ustavna določba zagotavlja spoštovanje načela
instančnosti tudi proti odločbam organov lokalnih skupnosti.
Določitev enostopnosti postopka, v katerem se odloča o
pravici posameznika, predstavlja poseg v pravico iz 25. čle-
na ustave. Poseg v pravico do pritožbe (kakor tudi v druge z
ustavo zajamčene pravice) pa je dopusten samo z zakonom,
kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same
narave posamezne pravice ali svoboščine (drugi odstavek
15. člena ustave). Pravica do pritožbe je v skladu s 25. čle-
nom ustave določena tudi v drugem odstavku 67. člena
ZLS, upravni spor pa ne more predstavljati nadomestila za
pritožbo. Upravni spor je namreč institut za zagotavljanje
sodnega varstva zakonitosti dokončnih posamičnih aktov.

C)
34. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Lovro Šturm in sodnici ter sodniki dr. Miroslava Geč-Koro-
šec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž
Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Boštjan M. Zupan-
čič in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo z osmi-
mi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ude, ki je
napovedal odklonilno ločeno mnenje.

Št. U-I-303/97
Ljubljana, dne 4. junija 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1999. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o vsebini in načinu vodenja plana računov za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet

Na podlagi 15. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij

in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v
skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št.
29.00-0361/98 z dne 29. 5. 1998 generalni direktor Agen-
cije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini
in načinu vodenja plana računov za opravljanje

plačilnega prometa prek Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet

1
V 5. točki navodila o vsebini in načinu vodenja plana

računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št.
9/95, 10/97 in 81/97) se:

– v razredu 2 Računi sredstev iz obračuna z Banko
Slovenije črta skupina 20 Sredstva bank in hranilnic, depo-
nirana pri Banki Slovenije kot rezervna sredstva, ki zajema
računa:

– Obvezna rezerva bank pri Banki Slovenije,
– Obvezna rezerva hranilnic pri Banki Slovenije.
V razredu 2 pred skupino 24 dodajo nove skupine z

novimi osnovnimi računi in sicer:
21 Obračun gotovine za sistem BPRČ
210 Obračun za BPRČ - gotovina
22 Obračun na začasnih računih za sistem BPRČ
220 Obračun za BPRČ - začasni računi
23 Obračun za sedež 85000 za sistem BPRČ
230 Obračun za BPRČ - sedež 85000.
V razredu 2 za skupino 24 pa se dodajo naslednje

nove skupine z osnovnimi računi:
25 Obračun prejetih odobritev iz sistema BPRČ
250 Obračun za BPRČ - prejete odobritve
26 Obračun poslanih odobritev v sistem BPRČ
260 Obračun za BPRČ - poslane odobritve
27 Obračun s sistemom BPRČ ob koncu dneva
270 Obračun za BPRČ - konec dnevne obdelave
28 Obračun prejetih odobritev iz SPMV
280 Obračun za SPMV - prejete odobritve
29 Obračun poslanih odobritev v SPMV
290 Obračun za SPMV - poslane odobritve.
V razredu 6 Žiro in drugi računi udeležencev v plačil-

nem prometu:
– pri skupini 62 se spremeni ime, tako da glasi: Pozici-

je bank, žiro računi hranilnic in pravnih oseb, ki opravljajo
finančne posle po posebnih predpisih,

– pri računu 620 se spremeni ime, tako da glasi: Pozi-
cije bank,

– pri skupini 69 dodata računa:
692 Žiro računu pravnih oseb v likvidaciji,
694 Depozitni račun za zadržana sredstva - prepreče-

vanje pranja denarja,
– pri računu 690 pa se spremeni ime, tako da glasi:

Žiro računi pravnih oseb v stečaju.

2
V 9. točki navodila se:
v razredu 2 črta skupina 20 Sredstva bank in hranilnic,

deponirana pri Banki Slovenije, ki zajema računa 201 –
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Obvezna rezerva bank pri Banki Slovenije in 206-Obvezna
rezerva hranilnic pri Banki Slovenije,

v razredu 2 dodajo opisi novih skupin razredov z osnov-
nimi računi in sicer:

Na računih skupine 21 - Obračun gotovine za sistem
BPRČ se knjižijo stanja prometa na računih iz razreda 1.

Na računu 210 - Obračun za BPRČ - gotovina se
knjižijo stanja prometa na računih iz razreda 1, razen skupi-
ne 16.

Na računih skupine 22 - Obračun na začasnih računih
za sistem BPRČ se knjižijo stanja na računih skupine 53.

Na računu 220 - Obračun za BPRČ - začasni račun se
knjižijo stanja prometa na računih skupine 53.

Na računih skupine 23 - Obračun za sedež 85000 za
sistem BPRČ se knjižijo stanja prometa na računih 540 in
550.

Na računu 230 - Obračun za BPRČ - sedež 85000 se
knjižijo stanja prometa na računih 540 in 550.

Na računih skupine 25 - Obračun prejetih odobritev iz
sistema BPRČ se knjižijo denarna sredstva, prejeta iz siste-
ma BPRČ, v dobro imetnikov računov pri agenciji.

Na računu 250 - Obračun za BPRČ - prejete odobritve
se knjižijo denarna sredstva, prejeta iz sistema BPRČ, v
dobro imetnikov računov pri agenciji.

Na računih skupine 26 - Obračun poslanih odobritev v
sistem BPRČ se knjižijo denarna sredstva, poslana v sistem
BPRČ, v dobro računov poravnalnih bank.

Na računu 260 - Obračun za BPRČ - poslane odobritve
se knjižijo denarna sredstva, poslana v sistem BPRČ, v
dobro računov poravnalnih bank.

Na računih skupine 27 - Obračun s sistemom BPRČ
ob koncu dneva se knjižijo stanja pozicij računov bank,
odprtih pri agenciji, ob koncu dnevne obdelave plačilnega
prometa v agenciji.

Na računu 270 - Obračun za BPRČ - konec dnevne
obdelave se knjižijo stanja pozicij agencije ob koncu dnevne
obdelave plačilnega prometa v agenciji.

Na računih skupine 28 - Obračun prejetih odobritev iz
SPMV se knjižijo denarna sredstva, prejeta iz SPMV, v do-
bro imetnikov računov pri agenciji.

Na računu 280 - Obračun za SPMV - prejete odobritve
se knjižijo denarna sredstva, prejeta iz SPMV, v dobro imet-
nikov računov pri agenciji.

Na računih skupine 29 - Obračun poslanih odobritev iz
SPMV se knjižijo denarna sredstva, poslana iz SPMV, v
dobro računov poravnalnih bank.

Na računu 290 - Obračun za SPMV - poslane odobritve
se knjižijo denarna sredstva, poslana v SPMV, v dobro raču-
nov poravnalnih bank.

V razredu 6 pri skupini 62 spremeni ime, tako da se
glasi: Pozicije bank, žiro računi hranilnic in pravnih oseb, ki
opravljajo finančne posle po posebnih predpisih.

V razredu 6 pri skupini 62 pri računu 620 spremeni
ime, tako da se glasi: Pozicije bank.

V razredu 6 pri skupini 69 za računom 691 dodata
opisa vsebine:

Na računu 692 - Žiro računi pravnih oseb v likvidaciji se
knjižita promet in stanje sredstev pravnih oseb, ki so v likvi-
daciji po zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

Na računu 694 - Depozitni račun za zadržana sredstva
- preprečevanje pranja denarja se knjižita promet in stanje
sredstev iz gotovinskih in negotovinskih transakcij, za katere

je začasna zaustavitev zahtevana na podlagi zakona o pre-
prečevanju pranja denarja.

V razredu 6 pri skupini 69 pri računu 690 spremeni
ime in opis vsebine, tako da glasi: Na računu 690 - Žiro
računi pravnih oseb v stečaju se knjižita promet in stanje
sredstev pravnih oseb v stečaju.

3
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
6. aprila 1998.

Št. 020-19/95
Ljubljana, dne 3. junija 1998.

Darinka Pozvek l. r.
Generalna direktorica

Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet

2000. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o vsebini in načinu vodenja registra imetnikov
računov pri Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet

Na podlagi 15. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v
skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št.
29.00-0360/98 z dne 29. 5. 1998 generalni direktor Agen-
cije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini
in načinu vodenja registra imetnikov računov pri
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet

1
V navodilu o vsebini in načinu vodenja registra imetni-

kov računov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje (št. 020-20/95, z dne 13. 2.
1995, Uradni list RS, št. 9/95) se v točki 6:

– pri zaporedni številki 10 spremeni besedilo v naslovu
tako, da glasi: Raven proračunov, upravnih organov in uprav-
nih organizacij (2 mesti).

V prvem in drugem odstavku se črtata besedi “in skla-
dov”, vezaj “in” pa nadomesti vejico med besedami upravnih
organov, upravnih organizacij.

– pri zaporedni številki 19  besedilo v oklepaju nado-
mesti z besedilom, ki glasi: (3 mesta).

2
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-20/95
Ljubljana, dne 3. junija 1998.

Darinka Pozvek l. r.
Generalna direktorica

Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet
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2001. Statut javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o.

V skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), zakonom o poštnih storitvah
(Uradni list RS, št. 35/97), zakonom o gospodarskih druž-
bah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) in sklepom
o preoblikovanju Pošte Slovenije, d.o.o. v javno podjetje
(Uradni list RS, št. 11/98) je nadzorni svet Pošte Slovenije,
d.o.o. na 26. seji dne 27. 5. 1998 sprejel

S T A T U T
javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o.

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta statut določa:
– firmo, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital javnega podjetja,
– odgovornost javnega podjetja,
– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja,
– notranjo organiziranost javnega podjetja,
– vire financiranja,
– pridobivanje prihodka in razporejanje dobička,
– upravljanje javnega podjetja,
– delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– uresničevanje sodelovanja delavcev pri upravljanju,
– način sodelovanja s sindikatom,
– poslovno skrivnost,
– splošne akte, poslovne knjige in letno poročilo,
– trajanje in prenehanje javnega podjetja,
– prehodne in končne določbe.

2. člen
Javno podjetje Pošta Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju:

javno podjetje) nastane s preoblikovanjem Pošte Slovenije
d.o.o. na podlagi sklepa o preoblikovanju Pošte Slovenije,
d.o.o. v javno podjetje (Uradni list RS, št. 11/98).

Javno podjetje je pravni naslednik družbe z omejeno
odgovornostjo Pošta Slovenije d.o.o., vpisane v sodni regi-
ster pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod št. reg. vložka
1/09400/00.

Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republi-
ka Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice prek Vla-
de Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).

II. FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST

3. člen
Javno podjetje je pravna oseba z imenom: Pošta Slove-

nije, d.o.o.
Poleg firme se lahko uporablja tudi grafična izvedba

firme.

4. člen
Sedež javnega podjetja je v Mariboru, Slomškov trg 10.

5. člen

Štampiljka javnega podjetja je okrogle oblike z besedi-
lom: Pošta Slovenije, d.o.o.in vsebuje tudi stilizirano podo-
bo poštnega roga.

Poleg štampiljke ima javno podjetje tudi pečat okrogle
oblike z enakim besedilom in znakom.

Generalni direktor določi rabo štampiljke in pečata s
posebnim navodilom.

6. člen
Javno podjetje opravlja dejavnost doma in v tujini brez

omejitev v svojem imenu in za svoj račun. Javno podjetje
lahko sklepa posle iz dejavnosti tudi v svojem imenu za tuj
račun.

7. člen
Dejavnost javnega podjetja je:

I.

I 64.11 Javne poštne storitve, ki se zagotavljajo kot
obvezna gospodarska javna služba:

– prenos pisem do mase 1000 g,

– prenos dopisnic,

– prenos telegrafskih sporočil

vse v notranjem in mednarodnem prometu.

II.

I 64.11 Poštne storitve, ki niso obvezna gospodarska
javna služba:

V notranjem prometu:

– prenos pisemskih pošiljk, paketnih pošiljk, poštnih
nakaznic,

– prenos odtisov za slepe do mase 7000 g,

– izdaja poštnih vrednotnic,

– izdaja rednih in priložnostnih poštnih znamk,

– prodaja poštnih znamk in vrednotnic,

– izvoz poštnih znamk,

– zamenjava mednarodnih kuponov za odgovor,

– izdaja soglasij za izdelavo in uporabo priložnostnih
žigov,

– prenos tiskovin,

– opravljanje poslov plačilnega prometa, hranilne in
menjalniške službe ter drugih poslov denarnega poslovanja.

V mednarodnem prometu:

– prenos vseh vrst poštnih pošiljk do teže, velikosti in
označene vrednosti ter denarnih in drugih storitev v skladu z
določili konvencije Svetovne poštne zveze in drugimi med-
narodnimi sporazumi.

III.

Javno podjetje poleg tega opravlja še naslednje dejav-
nosti:

– DE/22.110 Izdajanje knjig

– DE/22.120 Izdajanje časopisov

– DE/22.220 Drugo tiskarstvo,

– DE/22.230 Knjigoveštvo in dodelava

– DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
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– DN/ 36.120 Proizvodnja drugega pohištva za po-
slovne in prodajne prostore

– F/45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
– F/45.430 Oblaganje tal in sten
– F/45.440 Soboslikarska in steklarska dela
– G/50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
– G/50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles
– G 51/190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-

delkov
– G /52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializi-

ranih prodajalnah
– G/ 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah, d.n.
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– H/ 55.230 Druge nastanitve za krajši čas
– H /55.510 Storitve menz
– I /60.230 Drug kopenski potniški promet
– I/ 60.240 Cestni tovorni promet
– I/63.120 Skladiščenje
– I/63.400 Dejavnost drugih prometnih agencij

– I /64.200 Telekomunikacije
– I/ 63.300 Posredovanje turističnih paketov
– J/65.122 Dejavnost hranilnic
– J/65.210 Finančni zakup (leasing)
– J/67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji
– J/67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in

pokojninskih skladih
– K/70.100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
– K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo

ali po pogodbi
– K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opre-

me v najem
– K/ 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
– K/72.200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-

grami
– K/72.300 Obdelava podatkov
– K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-

zami,
– K/72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniškin in ra-

čunskih strojev ter računalniških naprav
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z

njim povezano tehnično svetovanje
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.400 Ekonomsko propagiranje
– K/74.820 Pakiranje
– K 74.831 Prevajanje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška opravila
– M /80.422 Drugo izobraževanje, d.n.

– O/92.711 Prodaja loterijskih srečk.
Vse te dejavnosti lahko javno podjetje opravlja tudi v

zunanjetrgovinskem prometu.

8. člen
Javno podjetje poleg registrirane dejavnosti opravlja

tudi druge dejavnosti, potrebne za njegov obstoj in izvajanje
registrirane dejavnosti.

III. OSNOVNI KAPITAL

9. člen
Po revidirani bilanci stanja na dan 31. decembra 1996

znaša celotni kapital javnega podjetja 33.705,636.978 to-
larjev, od tega osnovni kapital 29.109,665.677 tolarjev in
druge sestavine kapitala 4.595,971.301 tolarjev.

IV. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA

10. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim

premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja poštno
infrastrukturo in je namenjeno opravljanju gospodarske jav-
ne službe.

Poštna infrastruktura, ki je potrebna za izvajanje gospo-
darske javne službe, ni predmet stečajne, niti likvidacijske
mase.

V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

11. člen
Generalni direktor zastopa in predstavlja javno podjetje

neomejeno, razen v zadevah, za katere je potrebno pred-
hodno soglasje ustanovitelja ali nadzornega sveta oziroma v
zadevah, o katerih odloča nadzorni svet.

12. člen
Generalni direktor vodi delo in poslovanje javnega pod-

jetja ter zastopa in predstavlja javno podjetje.
Za sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad

300,000.000 tolarjev in najemanju dolgoročnih kreditov je
potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta, za sklepa-
nje pogodb o pravnem prometu s poštno infrastrukturo nad
zneskom, ki se letno določa ob sprejemu poslovnega načr-
ta, je potrebno soglasje ustanovitelja.

13. člen
V primeru odsotnosti ali zadržanosti generalnega direk-

torja opravlja njegove naloge in izvaja njegova pooblastila
namestnik generalnega direktorja, ki ga določi generalni
direktor.

14. člen
Generalni direktor lahko prenese pri uresničevanju svo-

jih pooblastil, določenih z zakonom in tem statutom, oprav-
ljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebni-
mi pooblastili in odgovornostmi, prav tako pa lahko na te
delavce prenese tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in
poslovnih listin.
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15. člen
Generalni direktor lahko v posameznih primerih tudi

pisno pooblasti posamezne delavce javnega podjetja za skle-
panje določenih vrst pravnih poslov in dejanj.

16. člen
Poslovno enoto vodi direktor poslovne enote.
Direktor poslovne enote zastopa in predstavlja poslov-

no enoto v mejah pooblastil, ki jih določi generalni direktor.
Direktor poslovne enote je odgovoren za izvajanje spre-

jete poslovne politike in planskih aktov javnega podjetja v
poslovni enoti, ki jo vodi.

Direktor poslovne enote lahko pisno pooblasti tudi dru-
ge delavce poslovne enote za sklepanje določenih vrst po-
godb ali za določene pravne posle in dejanja v mejah svojih
pooblastil.

VI. NOTRANJA ORGANIZIRANOST

17. člen
Javno podjetje ima v svojem sestavu organizacijske

enote – podružnice, ki poslujejo z nazivom poslovna enota,
za določena strokovna področja pa se oblikujejo sektorji in
službe.

18. člen
Notranjo organiziranost, način dela in poslovanja, de-

lovno področje ter način organiziranja in delovanja sektorjev
in služb uprave javnega podjetja ter poslovnih enot določi
generalni direktor z aktom o notranji organiziranosti na os-
novi predhodnega soglasja nadzornega sveta.

VII. VIRI FINANCIRANJA

19. člen
Sredstva za opravljanje poštne dejavnosti se zagotav-

ljajo:
– s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem poštnih in

drugih storitev,
– iz proračuna,
– iz sredstev domačih in tujih vlagateljev,
– s posojili,
– iz drugih sredstev, pridobljenih v skladu z zakonom.

VIII. PRIDOBIVANJE PRIHODKOV IN POSLOVNI IZID

20. člen
Javno podjetje ustvarja prihodke s prodajo poštnih in

drugih storitev na domačem in tujih trgih ter na drugih osno-
vah, določenih z zakonom.

Poslovni izid javnega podjetja je ustvarjeni dobiček ali
izguba.

V poročilu o rezultatih poslovanja je generalni direktor
dolžan predložiti nadzornemu svetu tudi poslovni izid javne-
ga podjetja.

21. člen
Poslovni izid potrdi ustanovitelj, ki odloča o delitvi do-

bička in načinu pokrivanja izgube.

22. člen
Za kritje tveganja pri poslovanju oblikuje javno podjetje

sredstva rezerv v skladu z zakonskimi določili.

23. člen
Javno podjetje vodi ločeno računovodsko evidenco, ki

omogoča ločen obračun za poštne storitve, ki se opravljajo
kot obvezna gospodarska javna služba in za druge storitve.

Računovodski izkazi javnega podjetja se letno revidira-
jo v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

IX. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

24. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo ustanovitelj in

organi javnega podjetja.

25. člen
Ustanovitelj odloča o zadevah, za katere je pristojen po

zakonu, zlasti pa:
– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki

je gospodarska javna služba,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni

račun,
– imenuje generalnega direktorja in namestnika gene-

ralnega direktorja,
– odloča o cenah poštnih storitev, ki se opravljajo kot

gospodarska javna služba,
– odloča o uporabi dobička,
– daje soglasje k statutu in statusnim spremembam

javnega podjetja,
– daje soglasje k poslovnemu načrtu javnega podjetja,
– daje soglasje k pogodbam o pravnem prometu s

poštno infrastrukturo nad zneskom, ki se letno določa ob
sprejemu poslovnega načrta javnega podjetja.

26. člen
Organa javnega podjetja sta:
– generalni direktor,
– nadzorni svet.

27. člen
Generalni direktor je poslovodja javnega podjetja.

28. člen
Generalnega direktorja imenuje in razrešuje ustanovi-

telj.
Vsa strokovna in administrativno-tehnična opravila v zve-

zi s predlogom imenovanja oziroma razrešitve generalnega
direktorja za ustanovitelja opravlja organ, ki ga za to poobla-
sti ustanovitelj.

Mandat generalnega direktorja traja 4 leta.
Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno ime-

novana.

29. člen
Kandidat za generalnega direktorja mora poleg zakon-

skih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti mora najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– poznati mora problematiko poštne dejavnosti,
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– imeti mora najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodil-
nih mestih ali v organih velike družbe,

– imeti mora potrebne strokovne, organizacijske in dru-
ge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

30. člen
Generalni direktor je odgovoren za zakonitost dela jav-

nega podjetja, organizira in vodi delo in poslovanje javnega
podjetja ter zastopa in predstavlja javno podjetje.

Generalni direktor ima poleg pristojnosti, ki so določe-
ne z zakonom še naslednje pristojnosti:

– predlaga poslovni načrt in ukrepe za njegovo izvaja-
nje,

– poroča nadzornemu svetu o rezultatih dela in o po-
slovanju javnega podjetja, finančnem stanju javnega podjet-
ja in o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali
plačilno sposobnost javnega podjetja,

– skrbi za uresničevanje sklepov ustanovitelja in nad-
zornega sveta,

– obvešča nadzorni svet in ustanovitelja o morebitnih
prekoračitvah planskih aktov,

– sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil in pod-
pisuje poslovne listine, pogodbe ter druge dokumente,

– izdaja splošne in konkretne pravne akte za opravlja-
nje dejavnosti javnega podjetja,

– odloča o poslovnih ukrepih za izboljšanje materialne-
ga položaja javnega podjetja,

– odloča o notranji organiziranosti javnega podjetja,
– odloča o razporejenju delavcev na določena dela in

naloge,
– odloča o odpisih materialnih vrednosti do višine, za

katero ga pooblasti nadzorni svet,
– določa cene pogodbenih storitev, vrste popustov in

njihovo višino,
– določa plače delavcem javnega podjetja,
– kot delodajalec sklepa pogodbe o zaposlitvah z de-

lavci javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorje poslovnih enot, direk-

torje sektorjev in svetovalce,
– oblikuje posebne komisije, delovne skupine ali druga

delovna in svetovalna telesa za razrešitev določenih vprašanj
iz svojega delovnega področja ter jim daje naloge,

– odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem
statutom, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi akti jav-
nega podjetja,

– opravlja druge naloge, ki jih zahteva učinkovito orga-
niziranje in vodenje javnega podjetja.

31. člen
O svojem delu in o delu javnega podjetja poroča gene-

ralni direktor nadzornemu svetu.

32. člen
Namestnika generalnega direktorja imenuje in razrešu-

je ustanovitelj.
Mandat namestnikov generalnega direktorja traja 4 leta.
Ista oseba je po preteku mandata namestnika general-

nega direktorja lahko ponovno imenovana.

33. člen
Kandidat za namestnika generalnega direktorja mora

poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti mora najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– poznati mora problematiko poštne dejavnosti,
– imeti mora najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodil-

nih mestih ali v organih velike družbe,
– imeti mora potrebne strokovne, organizacijske in dru-

ge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

34. člen
Delovno področje, pristojnosti in pooblastila posamez-

nega namestnika generalnega direktorja določi generalni
direktor.

Generalni direktor s posebnim pooblastilom tudi dolo-
či, kateri od obeh namestnikov nadomešča generalnega
direktorja v njegovi odsotnosti z enakimi pooblastili kot jih
ima direktor.

35. člen
Generalni direktor in njegova namestnika so lahko raz-

rešeni:
– na lastno željo,
– če s svojim delom huje kršijo delovne obveznosti,
– če so zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki so ga predla-

gali oziroma izdali, kršeni interesi javnega podjetja ali usta-
novitelja,

– če so nastopili utemeljeni in obrazloženi razlogi, za-
radi katerih je ustanovitelj izgubil zaupanje v generalnega
direktorja ali namestnika,

– v drugih primerih, ki jih določa zakon.

36. člen
Če so generalni direktor ali njegova namestnika razre-

šeni brez utemeljenega razloga, jim pripada odpravnina v
skladu z veljavno zakonodajo.

37. člen
Nadzorni svet šteje 7 članov.
Predsednika nadzornega sveta in 4 člane imenuje usta-

novitelj, 2 člana pa imenuje svet delavcev javnega podjetja.
Mandat nadzornega sveta traja 4 leta. Po preteku man-

data je ista oseba lahko ponovno imenovana.
Nadzorni svet oziroma njegov član je lahko razrešen

pred potekom mandata, če tako sklene ustanovitelj. Člana
nadzornega sveta, ki ju je imenoval svet delavcev, sta lahko
razrešena pred potekom mandata tudi, če tako sklene svet
delavcev.

38. člen
Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– sprejema statut in pravilnike javnega podjetja,
– sprejme poslovni načrt javnega podjetja,
– sprejema cene poštnih storitev, razen tistih, ki so v

pristojnosti ustanovitelja oziroma generalnega direktorja jav-
nega podjetja,

– sprejme poslovnik o svojem delu,
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– obravnava letno poročilo, obračune in zaključni ra-
čun javnega podjetja,

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktor-
jem in njegovima namestnikoma,

– odloča o nagradi za delo generalnega direktorja in
njegovih namestnikov na podlagi soglasja ustanovitelja,

– daje soglasje pri sklepanju pravnih poslov iz 12. čle-
na tega statuta,

– daje predhodno soglasje k odločitvi generalnega di-
rektorja o ustanavljanju in prenehanju hčerinskih firm in o
večinskih kapitalskih vlaganjih,

– opravlja funkcijo zbora Poštne banke Slovenije, d.d.,
– obravnava in odloča o drugih zadevah v skladu z

zakonom, drugimi predpisi, splošnimi akti javnega podjetja.

39. člen
Delo nadzornega sveta vodi predsednik nadzornega

sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.

40. člen
Nadzorni svet odloča na sejah.
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzorne-

ga sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika s
predhodnim soglasjem predsednika.

Vsak član nadzornega sveta ali generalni direktor lahko
zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo
sveta in navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti
sklicana najkasneje v dveh tednih po vloženi zahtevi.

Če zahteva najmanj treh članov nadzornega sveta ali
generalnega direktorja ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo
nadzorni svet in predlagajo dnevni red.

41. člen
Nadzorni svet je sklepčen, če so pri sklepanju navzoči

vsaj štirje člani oziroma pri sklepanju v funkciji zbora Poštne
banke Slovenije vsaj pet članov.

Nadzorni svet sprejema sklepe z navadno večino nav-
zočih članov, razen v primeru, ko nadzorni svet v funkciji
zbora Pošte banke Slovenije sprejema odločitve z 2/3 veči-
no navzočih članov.

42. člen
Način svojega dela nadzorni svet določi s poslovni-

kom.

43. člen
Nadzorni svet je dolžan nadzirati poslovanje javnega

podjetja, kar opravlja na rednih sejah.

44. člen
O svojem delu predloži nadzorni svet ustanovitelju let-

no poročilo.
Poročilo nadzornega sveta vsebuje predvsem:
– mnenje o delu generalnega direktorja in njegovih

namestnikov,
– mnenje o revizijskem in kontrolnem poročilu,
– mnenje o poslovanju javnega podjetja.
Kršitve zakonov ali splošnih aktov javnega podjetja ali

sklepov ustanovitelja v zvezi z javnim podjetjem mora nad-
zorni svet takoj sporočiti ustanovitelju.

45. člen
Člani nadzornega sveta prejemajo za svoje delo v nad-

zornem svetu sejnino v višini, ki jo določi ustanovitelj in je
odvisna od nalog, ki jih imajo člani nadzornega sveta pri delu
v nadzornem svetu in od uspešnosti poslovanja javnega
podjetja. Poleg tega pripada članom tudi povračilo morebit-
nih potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

X. DELAVCI S POSEBNIMI POOBLASTILI IN
ODGOVORNOSTMI

46. člen
Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v jav-

nemu podjetju so direktorji sektorjev in direktorji poslovnih
enot.

Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ime-
nuje generalni direktor.

Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za
svoje delo odgovarjajo generalnemu direktorju.

47. člen
Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi vodijo

organizacijsko enoto, njihovo konkretno delovno področje pa
določi generalni direktor z aktom o notranji organiziranosti.

XI. URESNIČEVANJE SODELOVANJA DELAVCEV PRI
UPRAVLJANJU

48. člen
Sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja

se uresničuje tako, da:
– so delavci neposredno obveščeni na delovih sestan-

kih, z okrožnicami, z Uradnim glasilom Pošte Slovenije in
glasilom Poštni razgledi,

– delavci dajejo pobude, predloge in mnenja in imajo
pravico do odgovora nanje,

– so delavci obveščeni preko sveta delavcev in preko
sveta delavcev dajejo predloge in mnenja, zahtevajo skupno
posvetovanje ter soodločajo o določenih vprašanjih v skladu
z zakonom in tem statutom.

49. člen
Delavci v javnem podjetju izmed sebe izvolijo svet de-

lavcev in uresničujejo svoje pravice iz sodelovanja pri uprav-
ljanju javnega podjetja preko sveta delavcev in preko svojih
predstavnikov v nadzornem svetu.

50. člen
V svetu delavcev morajo biti zastopane vse poslovne

enote in uprava javnega podjetja z najmanj enim predstavni-
kom. Število predstavnikov poslovnih enot in uprave se do-
loči glede na število zaposlenih v javnem podjetju na dan
sprejema sklepa o razpisu volitev.

XII. POGOJI ZA DELOVANJE SINDIKATA

51. člen
Generalni direktor je dolžan zagotoviti pogoje za delo-

vanje sindikata v skladu s splošno kolektivno pogodbo za
gospodarske dejavnosti in pogodbo o zagotavljanju pogojev
za sindikalno delo.
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XIII. POSLOVNA SKRIVNOST

52. člen
Za poslovno skrivnost še štejejo naslednje listine in

podatki:
– ki jih kot zaupne sporoči javnemu podjetju pristojni

organ,
– ki se nanašajo na dela, ki jih javno podjetje opravlja v

zvezi z obrambnimi pripravami,
– ki vsebujejo ponudbe za javna naročila, dokler ni

objavljen izid izbirnega postopka,
– ki jih kot poslovno skrivnost določi generalni direk-

tor,
– ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot

tajni.
Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere

je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela
nepooblaščena oseba.

53. člen
Podrobnejše določbe o poslovni skrivnosti, načinu nje-

nega varovanja in odgovornosti oseb, ki so dolžne varovati
poslovno skrivnost, določi generalni direktor s posebnim
aktom.

Z aktom iz prejšnjega odstavka morajo biti seznanjeni
delavci javnega podjetja, člani organov javnega podjetja in
druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.

54. člen
Dokumente in podatke o poslovanju družbe, ki so po-

slovna skrivnost, lahko sporočajo drugim le generalni direk-
tor ali osebe, ki so za to posebej pooblaščene.

XIV. SPLOŠNI AKTI, POSLOVNE KNJIGE IN LETNO
POROČILO

55. člen
Splošni akti javnega podjetja so statut, pravilniki, po-

slovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se urejajo
razmerja, pomembna za delo in poslovanje javnega pod-
jetja.

56. člen
Pobude za spremembe in dopolnitve statuta se pošlje-

jo generalnemu direktorju, ki jih po proučitvi posreduje usta-
novitelju v soglasje in nato nadzornemu svetu v sprejem.

Pobude za sprejem, spremembe in dopolnitve pravilni-
kov se pošljejo generalnemu direktorju, ki jih po proučitvi
posreduje nadzornemu svetu v sprejem.

Organizacijske in tehnološke akte, pomembne za delo
in poslovanje javnega podjetja, sprejema generalni direktor.

Generalni direktor lahko vedno vloži pobudo za spre-
jem, spremembo ali dopolnitev splošnega akta po svoji
presoji.

57. člen
Javno podjetje vodi poslovne knjige v skladu z določba-

mi zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94) po računovodskih standardih za javna podjetja.

Poslovne načrte in letna poročila predloži v obravnavo
in sprejem generalni direktor.

58. člen
Računovodske izkaze in računovodsko poslovanje da-

je javno podjetje v redno letno revizijo.

XV. TRAJANJE IN PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA

59. člen
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.

60. člen
Javno podjetje lahko preneha le iz razlogov in po po-

stopku, določenim z zakonom.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen
Ustanovitelj imenuje generalnega direktorja in njegova

namestnika v 30 dneh po sprejetju tega statuta.
Člane nadzornega sveta se imenuje v 30 dneh po

sprejetju tega statuta.
Organi in komisije Pošte Slovenije, d.o.o. nadaljujejo z

delom v skladu s svojimi pristojnostmi do imenovanja novih
organov in komisij.

62. člen
Vpis reorganizacijskih sprememb prijavi za vpis v sodni

register sedanji direktor.

63. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, ko preneha veljati statut Po-
šte Slovenije, d.o.o. (Uradni list RS, št. 3/95).

Drugi splošni akti družbe iz 18. člena sklepa o preobli-
kovanju Pošte Slovenije, d.o.o. v javno podjetje (Uradni list
RS, št. 11/98) se uporabljajo še naprej kot splošni akti
javnega podjetja, kolikor niso v nasprotju s statutom. Kolek-
tivna pogodba ptt prometa se v javnem podjetju uporablja do
sprejema kolektivne pogodbe poštne dejavnosti.

Vincenc Perčič, dipl. ek. l. r.
Predsednik

nadzornega sveta
Pošte Slovenije, d.o.o.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k statutu
Pošte Slovenije, d.o.o., na 64. seji z dne 4. 6. 1998 pod
št. 347-01/98-3.
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OBČINE

BOROVNICA

2002. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča na območju Občine Borovnica v letu
1998

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter
statuta Občine Borovnica (Naš časopis, marec 1995) je
Občinski svet občine Borovnica na 32. redni seji dne 11. 6.
1998 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih

stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča
na območju Občine Borovnica v letu 1998

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, znaša
120.000 SIT.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč s III. stopnjo opremljenosti in II. skupino poselitve od
100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 31. 12.
1998:

– za naprave individualne komunalne rabe6.500 SIT/ m2

– za naprave kolektivne komunalne rabe 7.500 SIT/ m2

3. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotkih

od povprečne gradbene cene stanovanj iz 1. člena tega
sklepa in znaša glede na območja 2 do 5%.

a) Prvo območje (Ureditveno območje naselja Borovni-
ca) 3–5%

b) Preostala območja 2%.
V odstotkih sta ovrednoteni korist in uporabnostna spo-

sobnost ocenjevanih zemljišč v razmerju 60:40.
V posameznih primerih, ki izstopajo iz opisanih oprede-

litev, je mogoče – glede na višje stroške za pripravo –
korigirati vrednost za največ 1% od gradbene cene.

4. člen
Povprečna gradbena cena stanovanj, povprečni stroš-

ki za komunalno urejanje stavbnih zemljišč in cene stavbnih
zemljišč se med letom revalorizirajo z indeksi za obračun
razlike v cenah gradbenih storitev, ki jih mesečno objavljajo
GZS, Združenje za gradbeništvo in IGM.

5. čeln
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa od dneva objave dalje.

Št. 066/3-3/5-32/98
Borovnica, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občina Borovnica
Marjan Kržič l. r.

2003. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi določil statuta Občine Borovnica (Naš ča-
sopis, marec 1995) je Občinski svet občine Borovnica na
32. redni seji dne 11. 6. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

Zemljišče parc. št. 817/2 pot – 109 m2 k.o. Breg
preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškok-
njižni vložek, ki je družbena lastnina v uporabi Občine Bo-
rovnica.

Št. 066/3-6/5-32/98
Borovnica, dne 11. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občina Borovnica
Marjan Kržič l. r.

BREŽICE

2004. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
Krajevni skupnosti Pišece

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o
referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in
35. člena statuta KS Pišece, je Svet KS Pišece na 22. seji
dne 2. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni

skupnosti Pišece

1. člen
Na podlagi poročila Volilne komisije Krajevne skupno-

sti Pišece o izidu glasovanja dne 31. 5. 1998 na referendu-
mu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede krajevni
samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti
Pišece.

2. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od

1. 7. 1998 do 1. 7. 2003.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila

za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
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– novogradnja Osnovne šole Maksa Pleteršnika Piše-
ce, povečanje telovadnice za ca. 100 m2 in pridobitev pro-
storov za društva, 70% ali 22,558.900 SIT,

– infrastruktura v KS Pišece, 30% ali 9,718.370 SIT,
– skupna vrednost programov, ki se bodo financirali iz

sredstev samoprispevka znaša približno 32,277.270 SIT.

4. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so de-

lovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS
Pišece ter krajani, ki nimajo stalnega bivališča v KS Pišece
in sicer:

– 2% od netto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in
pogodb o delu (vsi zaposleni),

– 2% od pokojnin (upokojenci),
– 2% od dobička zavezancev, ki opravljajo samostojno

dejavnost,
– 6% od brutto katastrskega dohodka (lastniki zem-

ljišč),
– 2% od netto povprečne plače v RS za zavezance, ki

so na začasnem delu v tujini.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku in tisti, ki niso
zavezanci za plačilo dohodnine.

6. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na

računu Krajevne skupnosti Pišece št. 51620-842-009-
82635.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci

oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem
izplačilu.

Samoprispevek iz katastrskega dohodka bo obračuna-
valo in odtegovalo Ministrstvo za finace RS, Davčni urad –
izpostava Brežice.

Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, pla-
čujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS
Pišece dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje
samoprispevek.

Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih
sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za
plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.

8. člen
Za izvedbo programa skrbi Svet KS Pišece, gradbeni

odbor in nadzorni svet.
Krajevna skupnost poroča o zbiranju sredstev na zboru

krajanov.
Svet KS Pišece odloči o načinu uporabe sredstev, ki

ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je bil samopris-
pevek uveden.

9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v zakon-

skem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov.

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Pišece, dne 3. junija 1998.

Predsednik
Sveta KS Pišece
Ivan Šeler l. r.

2005. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Pišece

Na podlagi sklepa o referendumu za uvedbo krajevne-
ga samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece (Uradni list
RS, št. 37/98), objavlja KS Pišece

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Pišece

Na območju Krajevne skupnosti Pišece, so bili na refe-
rendumu 31. 5. 1998 za uvedbo krajevnega samoprispevka
ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 935 volilnih upravičen-
cev,

– glasovalo je 423 volilcev,
– “ZA“ uvedbo samoprispevka je glasovalo 281 volilnih

upravičencev,
– “PROTI“ uvedbi samoprispevka je glasovalo 135 vo-

lilnih upravičencev,
– neveljavnih glasovnic je bilo 7.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) Volil-
na komisija krajevne skupnosti Pišece ugotavlja, da je bila
na referendumu sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece, ker je za uved-
bo samoprispevka glasovalo 281 volilcev ali 66,43%.

Predsednica
Volilne komisije

krajevne skupnosti Pišece
Romana Omerzel l. r.

CANKOVA-TIŠINA

2006. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za del območja Krajevne skupnosti
Gederovci, za naselji Murski Petrovci in
Sodišinci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), ter odločitve krajanov naselja Murski
Petrovci in Sodišinci na referendumu dne 17. 5. 1998 je
Svet krajevne skupnosti Gederovci na seji dne 27. 5. 1998
sprejel
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S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju
za del območja Krajevne skupnosti Gederovci,

za naselji Murski Petrovci in Sodišinci

1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov na refe-

rendumu dne 17. 5. 1998 se za del območja Krajevne
skupnosti Gederovci, za naselji Murski Petrovci in Sodišinci
uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za obdobje

5 let, in sicer od 1. 7. 1998 do 30. 6. 2003, ter bo
uporabljen za naslednje namene:

v naselju Murski Petrovci:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje izgradnje podzemnega voda kabelske

televizije,
– dokončanje izgradnje mrliške vežice in ureditev po-

kopališča,
– asfaltiranje in vzdrževanje vaških cest,
– ureditev novega vodovodnega zajetja,
– vzdrževanje vaško gasilskega doma,
– izgradnja ulične razsvetljave,
– ostala komunalna dejavnost;
v naselju Sodišinci:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje izgradnje podzemnega voda kabelske

televizije,
– dograditev mrliške vežice in ureditev parkirišča ob

pokopališču,
– asfaltiranje ceste do pokopališča,
– izgradnja ulične razsvetljave,
– vzdrževanje vaško-gasilskega doma,
– ureditev vodovodnega zajetja,
– ostala komunalna dejavnost.

3. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so občani, ki imajo

stalno prebivališče v naselju Murski Petrovci in Sodišinci, in
sicer v naslednji višini:

– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestil pla-
če, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,

– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od pov-

prečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za prete-
klo trimesečje,

– 1% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim do-
datkom,

– 1,5% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v
preteklem letu za zaposlene v tujini, ki imajo stalno prebiva-
lišče v naselju Murski Petrovci in Sodišinci.

4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85).

5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, obrtniki in samostojni podjetniki ter drugi izplačeval-
ci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim zavezancem bo obračunavalo in odtegova-
lo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Sloveni-
je, Davčni urad, izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem obračunu samoprispevka je potrebno KS
Gederovci dostaviti seznam zavezancev.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, stalno prebivališče
pa imajo v naselju Murski Petrovci in Sodišinci plačujejo
samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupno-
sti Gederovci do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost
pošlje zavezancem položnice za plačilo.

6. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka se

nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Gederovci,
št. 51900-842-010-82063.

7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-

prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
Izterjavo bo opravilo Ministrstvo za finance Republike Slove-
nije, Davčni urad, izpostava Murska Sobota.

8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom

zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Gederovci
in o tem enkrat letno poroča na zboru krajanov naselja
Murski Petrovci in Sodišinci.

9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija za plačilni promet ter Ministrstvo za finan-
ce Republike Slovenije, Davčni urad, izpostava Murska So-
bota v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7.
1998 dalje.

Gederovci, dne 27. maja 1998.

Predsednik
Sveta KS Gederovci

Ivan Ciglar l. r.

2007. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za del območja Krajevne skupnosti
Tišina, za naselje Petanjci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), ter odločitve krajanov naselja Petanjci
na referendumu dne 17. 5. 1998 je Svet krajevne skupnosti
Tišina na seji dne 20. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju

za del območja Krajevne skupnosti Tišina,
za naselje Petanjci

1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov na refe-

rendumu dne 17. 5. 1998 se za del območja Krajevne
skupnosti Tišina, naselje Petanjci uvede krajevni samopri-
spevek v denarju.
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2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za obdobje

5 let, in sicer od 1. 7. 1998 do 30. 6. 2003, ter bo
uporabljen za naslednje namene:

– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– vzdrževanje in ureditev mrliške vežice in pokopališča,
– vzdrževanje ulične razsvetljave,
– vzdrževanje vaškega vodovoda,
– nakup opreme za gasilsko društvo,
– vzdrževanje vaških in poljskih cest,
– ostala komunalna dejavnost.

3. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so občani, ki imajo

stalno prebivališče v naselju Petanjci in obrtniki oziroma
samostojni podjetniki, ki opravljajo svojo dejavnost v naselju
Petanjci, stalno prebivališče pa imajo izven naselja, in sicer
v naslednji višini:

– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestil pla-
če, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,

– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodat-

kom,
– 3% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od pov-

prečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za prete-
klo trimesečje,

– 2% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v prete-
klem letu za zaposlene v tujini,

– 29.000 SIT letno obrtniki oziroma samostojni podjet-
niki, ki opravljajo dejavnost v naselju Petanjci, stalno prebi-
vališče pa imajo izven naselja.

Gornji znesek obveznosti Svet krajevne skupnosti Tiši-
na vsako leto na novo ovrednoti.

4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).

5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, obrtniki in samostojni podjetniki ter drugi izplačeval-
ci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim zavezancem bo obračunavalo in odtegova-
lo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Sloveni-
je, Davčni urad, izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem obračunu samoprispevka je potrebno KS
Tišina dostaviti seznam zavezancev.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini in obrtniki oziroma
samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost v naselju Pe-
tanjci, stalno prebivališče pa imajo izven naselja, plačujejo
samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupno-
sti Tišina do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost poš-
lje zavezancem položnice za plačilo.

6. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka se

nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Tišina, št.
51900-842-010-82245.

7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-

prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
Izterjavo bo opravilo Ministrstvo za finance Republike Slove-
nije, Davčni urad, izpostava Murska Sobota.

8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom

zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Tišina in o
tem enkrat letno poroča na zboru krajanov naselja Petanjci.

9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija za plačilni promet ter Ministrstvo za finan-
ce Republike Slovenije, Davčni urad, izpostava Murska So-
bota v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7.
1998 dalje.

Tišina, dne 20. maja 1998.

Predsednik
sveta KS Tišina

Štefan Števanec l. r.

CELJE

2008. Odlok o taksi na onesnaževanje vode

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo)
izdajam

S K L E P
o objavi odloka o taksi na onesnaževanje vode

Objavljam odlok o taksi na onesnaževanje vode, ki ga
je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne
26. 5. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradi
list RS, št. 32/93) ter 17. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96 in 37/97), je
Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 26. 5.
1998 sprejel

O D L O K
o taksi na onesnaževanje vode

1. člen
Ta odlok določa višino, način obračunavanja, odmero

in plačevanje takse na onesnaževanje vode ter merila za
oprostitev plačevanja takse.

2. člen
Taksa se plačuje za izvedbo ukrepov, ki bodo zmanjšali

onesnaževanje vode. Ti ukrepi so namenjeni sanaciji in iz-
gradnji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter izgrad-
nji čistilnih naprav.
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3. člen
Taksa se plačuje na uporabljeno vodo. Za uporabljeno

vodo se šteje vsa voda, ki je odčitana na javnem vodovod-
nem ali drugem sistemu. Kjer ni moč odčitati porabo vode,
se določi mesečni pavšal.

4. člen
Zavezanci za plačilo takse so:
– uporabniki, ki so priključeni na javno vodovodno

omrežje;
– pravne osebe, ki uporabljajo vodo za svojo dejavnost

iz lastnega vira in
– lastnik ali uživalec stavbe, kjer so stalno ali začasno

prijavljene fizične osebe, oziroma, če sestavlja več lastni-
kov ali uživalcev stavbe eno samo gospodinjstvo, je zave-
zanec eden izmed polnoletnih članov, kot predstavnik gos-
podinjstva.

Z gospodinjstvom je mišljena skupnost življenja, prido-
bivanja in trošenja sredstev. Za osebe iz te alinee člena se
štejejo člani gospodinjstva zavezanca ali druge osebe, ki
imajo prijavljeno stalno ali začasno bivališče na naslovu last-
nika objekta.

5. člen
Višina takse je določena v višini 34 SIT/m3 uporabljene

vode.

6. člen
Taksa se obračunava:
– za uporabnike iz prve alinee 4. člena, na m3 uporab-

ljene vode;
– za uporabnike iz druge alinee 4. člena, na m3 upo-

rabljene vode in
– za uporabnike iz tretje alinee 4. člena, pa se določi

mesečni pavšal 5 m3 uporabljene vode na osebo.

7. člen
Odmera takse za:
– zavezance iz prve alinee 4. člena, je določena z

računom javnega podjetja;
– zavezance iz druge in tretje alinee 4. člena, je dolo-

čena z odločbo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS,
Davčnega urada Celje, izpostava Celje.

Zavezanci iz druge alinee 4. člena so dolžni vložiti
napoved za uporabljeno vodo s potrebnimi podatki za od-
mero takse najkasneje do 31. 1. za tekoče leto.

8. člen
Zavezanci iz prve alinee 4. člena plačujejo takso ob

izstavitvi računa javnemu podjetju za uporabljeno vodo, za-
vezanci iz druge in tretje alinee 4. člena pa na osnovi odme-
re v dveh letnih obrokih Ministrstvu za finance, Davčni upravi
RS, Davčnemu uradu Celje, izpostavi Celje.

Javno podjetje in Davčni urad sta dolžna tekoče naka-
zovati sredstva takse na podpartijo proračuna Mestne obči-
ne Celje številka 50700-630-9010105.

Podatke za odmero takse posreduje Davčnemu uradu
Celje – izpostavi Celje, Komunalna direkcija Mestne občine
Celje najkasneje do 31. 1. za tekoče leto.

9. člen
Za nepravočasno plačano takso mora zavezanec pla-

čati zakonite zamudne obresti.

10. člen
Plačevanja takse za tekoče leto je uporabnik vode

oproščen le v primeru, če odpadno vodo čisti na čistilni

napravi in poda vlogo za oprostitev takse na komunalno
direkcijo mestne občine. Vlogi mora priložiti uporabno dovo-
ljenje za čistilno napravo in monitoring odpadnih voda, ki je
izdelan skladno s pravilnikom o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96). Iztok iz čistilne naprave
mora izpolnjevati pogoje iz uredbe o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list
RS, št. 35/96) oziroma iz uredbe o emisiji snovi pri odvaja-
nju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 35/96).

Vse do prejetja odločbe o oprostitvi, ki jo izda komunal-
na direkcija, je uporabnik vode takso dolžan plačevati.

11. člen
Občinski svet s posebnim sklepom usklajuje višino tak-

se skladno z gibanjem rasti cen življenjskih stroškov v Re-
publiki Sloveniji za vsako preteklo 6 mesečno obdobje.

12. člen
Za porabo sredstev iz tega odloka je skladno s plani

odgovorna Komunalna direkcija mestne občine Celje.

13. člen
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1998.

Št. 01200-1/98
Celje, dne 26. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2009. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prispevku za investicijska vlaganja na področju
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda in ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prispevku za investicijska vlaganja

na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi

odpadki

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskr-
be, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komu-
nalnimi odpadki, ki ga je sprejel Občinski svet mestne obči-
ne Celje na seji dne 26. 5. 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.
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Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 17. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96 in 37/97), je Občinski svet mestne občine Celje na
seji dne 26. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prispevku za investicijska vlaganja na področju
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih

voda in ravnanja s komunalnimi odpadki

1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispev-

ku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvaja-
nja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi
odpadki (Uradni list RS, št. 30/96 in 37/97) se spremeni
tako, da se v prečiščenem besedilu glasi:

2. člen
1. Za razvoj in ravnanje s komunalnimi odpadki, se

uvede prispevek za investicijska vlaganja, in sicer:
– 843,50 SIT na m3 + 352,40 SIT na m3 ali skupaj

1.195,90 SIT na m3 pripeljanih odpadkov na deponijo in
– 4,17 SIT na m2 + 1,70 SIT na m2 ali skupaj 5,87 SIT

na m2 poslovnih in stanovanjskih površin za odpeljane ko-
munalne odpadke iz gospodinjstev in drugih dejavnosti.

2. Z namenom odpravljanja izgub na vodovodnem
omrežju se uvede prispevek za obnovo vodovodnih priključ-
kov po ceni:

– za leto 1998 11,05 SIT m3 prodane vode
– za leto 1999 10,21 SIT m3 prodane vode
– za leto 2000 9,94 SIT m3 prodane vode
– za leto 2001 9,58 SIT m3 prodane vode
– za leto 2002 8,66 SIT m3 prodane vode
– za leto 2003 8,11 SIT m3 prodane vode
– za leto 2004 6,63 SIT m3 prodane vode
– za leto 2005 5,15 SIT m3 prodane vode in
– za leto 2006 3,14 SIT m3 prodane vode

3. člen
Občinski svet s posebnim sklepom usklajuje višino pris-

pevkov skladno z gibanjem rasti cen življenjskih stroškov v
Republiki Sloveniji za vsako preteklo 6 mesečno obdobje.

4. člen
Prispevek plačujejo vsi uporabniki, ki se oskrbujejo iz

javnega vodovodnega omrežja v Mestni občini Celje in ki so
vključeni skladno z ustreznimi akti mestne občine, v obve-
zen odvoz odpadkov.

5. člen
Zbrana sredstva prispevkov so namenska in se eviden-

tirajo in zbirajo ob ceni vode in ceni odvoza odpadkov.
Izvajalci oskrbe z vodo ter odvoza in odlaganja komunalnih
odpadkov, zbrana sredstva mesečno nakazujejo na poseb-
no podpartijo proračuna Mestne občine Celje.

6. člen
Prispevek za investicijska vlaganja za ravnanje s komu-

nalnimi odpadki se uvede za dobo treh let, prispevek za
obnovo vodovodnih priključkov pa za dobo 9 let.

7. člen
Za porabo sredstev iz naslova tega odloka je skladno s

plani odgovorna Komunalna direkcija mestne občine Celje.

8. člen
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1998.

Št. 01200-001/96
Celje, dne 26. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2010. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe
zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne
Trnovlje I

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka

spremembe zazidalnega načrta Gospodarska
cona Vzhodne Trnovlje I

Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe
zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I,
ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji
dne 26. maja 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski
svet mestne občine Celje na seji dne 26. maja 1998

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe

zazidalnega načrta Gospodarska cona
Vzhodne Trnovlje I

I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgr-

nitev osnutka spremembe zazidalnega načrta Gospodarska
cona Vzhodne Trnovlje I – za gradnjo poslovno-trgovskega
objekta, ki ga je izdelal Razvojni center – IUP d.o.o. Celje
pod št. 02/98 in je v skladu s prostorskimi sestavinami
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91,
54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
(Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta

se nanaša na gradnjo poslovno-trgovskega objekta na par-
celah 475/5, 475/16, 475/17, 475/18, 475/19, 476/3,
476/9 in 476/10, k. o. Trnovlje.
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III
Javna razgrnitev osnutka spremembe zazidalnega na-

črta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I se začne osmi
dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS
Trnovlje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za
planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in
predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zain-
teresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana
javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in iz-
gradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveš-
čena KS Trnovlje naknadno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko

pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča žu-
panu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pri-
pombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352A-136/97
Celje, dne 26. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

CERKNICA

2011. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cerknica za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 21. člena statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 54/95, 51/96) je Občinski svet občine
Cerknica na 29. redni seji dne 28. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Cerknica za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerkni-

ca za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
sredstev rezerv in zaključni račun ločenega računa.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1997

so naslednji:

I. Bilanca prih. in odhodkov Račun financiranja
SIT SIT

Prihodki 705.819.562,17
Odhodki 691.005.834,99 14.317.153,50
Presežek prihodkov 14.813.727,18 –14.317.153,50

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna,

v znesku 496.573,68 tolarjev, se prenese v proračun Obči-
ne Cerknica za leto 1998.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Cerk-

nica za leto 1997 je sestavni del tega odloka.

5. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine

Cerknica je tudi bilanca stanja računa Občina Cerknica –
Ločen račun, v kateri je zajeto stanje premoženja prejšnje
občine Cerknica, ki še ni razmejeno med novonastali Občini
Cerknica in Loška dolina, na dan 31. 12. 1997.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 40303/001/98
Cerknica, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

2012. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 101. in 104. člena statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je Občinski svet občine
Cerknica na 29. redni seji dne 28. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi Osnovne

šole “Jožeta Krajca” Rakek

1. člen
V odloku o ustanovitvi Osnovne šole “Jožeta Krajca”

Rakek (Uradni list RS, št. 45/96) se spremeni oziroma
dopolni 10. člen, in sicer se doda tretji odstavek, ki se glasi:

V šolsko območje Podružnične šole Unec, ki vpisuje
otroke v 1. razred osnovne šole sodijo naselja:

Ivanje selo, Rakov Škocjan, Slivice in Unec.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2200-3/96-9
Cerknica, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.
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2013. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Osnovne šole “Notranjski odred” Cerknica

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91),40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96) ter 101. in 104. člena statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS št. 54/95 in 51/96) je Občinski svet občine
Cerknica na 29. redni seji dne 28. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi Osnovne

šole “Notranjski odred” Cerknica

1. člen
V odloku o ustanovitvi Osnovne šole “Notranjski odred”

Cerknica (Uradni list RS, št. 45/96) se spremeni oziroma
dopolni 10. člen, in sicer se dodata tretji in četrti odstavek,
ki se glasita:

V šolsko območje Podružnične šole “11. maj” Grahovo
sodijo naselja:

Bloška polica, Bločice, Goričice, Gorenje jezero, Gra-
hovo, Laze pri Gorenjem jezeru, Lipsenj, Martinjak, Otok in
Žerovnica.

V šolsko območje Podružnične šole “Maksim Gaspari”
Begunje, ki vpisuje otroke v 1. razred osnovne šole, sodijo
naselja:

Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Beč, Bečaje, Brezje,
Cajnarje, Čohovo, Dobec, Dolenje Otave, Gora, Gorenje
Otave, Hribljane, Hruškarje, Jeršiče, Korošče, Kožljek,
Koščake, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Lešnjake,
Mahneti, Milava, Osredek, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Pod-
slivnica, Ponikve, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slu-
govo, Stražišče, Sveti Vid, Štrukljeva vas, Ščurkovo, Tavžlje,
Topol pri Begunjah, Zahrib, Zala, Zibovnik in Župeno.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2200-2/96
Cerknica, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

2014. Odlok o spremembah odloka o javnem redu in
miru v Občini Cerknica

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US RS, 63/95, 73/95, obvezna razlaga, 9/96,
39/96, 44/96 – odločba US RS), 3. in 25., člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), zakon
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 19. in
20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in
bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76, 29/86), ured-
ba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 45/95), deveta alinea 1. točke in peta alinea 6. točke
12. člena, trinajsta, štiriindvajseta, petindvajseta, šestin-

dvajseta, sedemindvajseta, osemindvajseta, devetindvajseta
alinea 13. člena in na na podlagi 103. člena statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je Občinski
svet občine Cerknica na 29. redni seji dne 28. 5. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o javnem redu in miru

v Občini Cerknica

1. člen
V odloku o javnem redu in miru v Občini Cerknica

(Uradni list RS, št. 27/98) se 37. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja poleg organov,
določenih z zakonom, občinska inšpekcija, komunalni nad-
zornik in osebe s posebnimi pooblastili.”

2. člen
Spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 221–1/98
Cerknica, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

DIVAČA

2015. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1998

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94
– odločba US, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US, 63/95 –obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena
statuta Občine Divača (Uradni list RS, št., 38/95) je Občin-
ski svet občine Divača na 39. redni seji dne 28. 5. 1998
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 1998

1. člen
Proračun Občine Divača za leto 1998  (v nadaljevanju:

občinski proračun) zagotavlja sredstva za financiranje nalog,
ki jih v skladu z ustavo in zakonom  opravlja Občina Divača.

2. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter

račun financiranja.

Zap.
št. Prihodki Znesek v SIT

1 I. Prihodki za financiranje zagotovljene porabe 219,349.000
2 II. Prihodki za druge naloge 62,602.988
3 III. Prenos prihodkov iz preteklega leta 21,684.779
4 Skupaj prihodki (1+2+3) 303,636.767
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Zap.
št. Prihodki Znesek v SIT

5 Odhodki:
6 I. Tekoči odhodki 203,248.495
7 II. Investicijski odhodki 93,663.051
8 III. Rezerve 1,700.000
9 Skupaj odhodki (6+7+8) 298,611.546
10 Račun financiranja-odplačilo dolga 5,025.221
11 Presežek ali primanjkljaj  (4-9-10) 0

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
in njihova razporeditev so zajeti v Bilanci prihodkov in od-
hodkov in Računu financiranja, ki sta sestavni del občinske-
ga proračuna.

3. člen
V rezervni sklad občine se izloči najmanj 0,5% skupno

doseženih  prihodkov. Izločanje v rezervni sklad se pravilo-
ma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. tekoče-
ga leta.

Za tekočo proračunsko rezervo so namenjena sredstva
za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje
ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja

ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnost-
jo so prihodek občinskega proračuna.

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom

enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta dru-
gače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabniko-
vih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.

6. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le

za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzema-
ti na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presega-
le sredstva odobrena s proračunom.

7. člen
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale

zaradi posledic izrednih okoliščin kot so: poplava, suša,
požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske
kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski svet.

V nujnih primerih odloča župan.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Divača. Odredbodajalec proračuna je župan.

9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje

premalo predvidenih ali nepredvidenih dohodkov; o porabi
sredstev obvesti občinski svet,

– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje
likvidnostnih težav,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti.

10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opre-

me, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati v skladu
z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

11. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem občin-

skega proračuna v skladu s 34. členom statuta Občine
Divača.

12. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi

odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Obči-
ni Divača v letu 1998 so sestavni del proračuna za leto
1998.

13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.

Št. 39/25
Divača, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.

DORNAVA

2016. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu zazidalnega načrta Dornava–dom

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), navodila o vsebini posebnih strokovnih pod-
lag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85) in 12. člena statuta Občine Dornava (Urad-
ni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/95) je Občinski svet
občine Dornava na 32. seji dne 22. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

sprejemu zazidalnega načrta Dornava–dom

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o sprejemu zazidalnega načrta Dornava-dom (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 38/88) po projektu “Dopol-
nitev ZN Zavod Dornava: območje rekreacije – južni del
(jahalnica) ter objekti 1, 2, 3, 4”, ki ga je izdelala Projekta
inženiring, p.o., Ptuj, pod zaporedno številko projekta
443/97 in z datumom december 1997.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz prvega
odstavka tega člena so sestavni del odloka.

2. člen
Drugi in tretji odstavek 4. člena odloka (funkcije ob-

močja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugih pose-
gov v prostor) se spremenita tako, da glasita:

“Približna polovica območja, ki se ureja z zazidalnim
načrtom, se namenja parkovni postavitvi objektov zavoda.
Preostali del območja z dvema opuščenima gramoznicama
bo služil za igrišča, park in obdelovalne površine. Športno
igrišče v zahodni gramoznici je namenjeno tudi ostalim kra-
janom. Ob vzhodni strani igrišča bo zgrajen rehabilitacijsko-
zaposlitveni objekt za interdisciplinarne strokovne obravna-
ve. Oblikuje se tudi območje rekreacije, kjer se predvidijo
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pokriti objekti, namenjeni za jahanje/hipoterapijo varovan-
cev zavoda v Dornavi in tudi za rekreacijo zunanjih obisko-
valcev. Zavod razpolaga s konji in z njimi uvaja terapevtsko
delo. Za pravilno in internzivno opravljanje tega dela je po-
trebno zgraditi jahalnico, ki bo omogočala celoletno delo. V
notranjosti objekta je dodana tribuna, z urejenim dostopom
za funkcionalno ovirane osebe. Vmesni prostor med hlevom
in jahalnico bo kasneje zapolnjen z dodanim servisnim pro-
storom in predprostorom jahalnice, namenjene za fizično
predpripravo konj in jahalcev.

Zmogljivost zavodskih prostorov je 72 pokretnih in 108
nepokretnih otrok. Glede na različne stopnje prizadetosti in
številčnost so otroci razdeljeni v pet domov. Zaradi še pre-
ostale izselitve iz gradu bo v treh nadomestnih objektih
nastanjenih skupaj 110 odraslih oseb z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju; od tega 74 pokretnih in
36 nepokretnih oseb. Za skupne dejavnosti in upravo se
zgradi osrednja stavba kompleksa. Gospodarstvu služijo v
kletni etaži nameščeni prostori kuhinje, pralnice in kotlarne
s pripravo pare za pralnico. Jedilnica s kapaciteto 70 sede-
žev se nameni vsem 270 delavcem zavoda.”

3. člen
V 2. točki 5. člena odloka (Pogoji za urbanistično obli-

kovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov
ali naprav oziroma drugih posegov v prostor na tem območ-
ju) se številka “40“ nadomesti s številko “110“.

Na koncu druge točke 5. člena odloka se doda besedi-
lo: “Vzhodno od krožne poti se linijsko razporedijo trije ob-
jekti z bivalnimi enotami za odrasle osebe. Kot dodatna
urgentna pot se uredi ob vzhodni meji kompleksa nova
interna cesta, lahko le v gramozirani izvedbi.”

4. člen
V 5. členu odloka se doda nova 9. točka, ki glasi:
“9. Za določitev lege zgradnje jahalnice je osnova ob-

stoječi hlev: severna stena objekta predvidene jahalnice je
postavljena v severno gradbeno linijo hleva. Lega je tako
prilagojena tehnološkim in drugim zahtevam glede dostopov
obiskovalcev, urgence in uporabljanih živali, je pa tudi na
ustrezni oddaljenosti od bivalnih objektov in pobočja portne-
ga igrišča. Jahalnica je enoladijska predvidoma lesena nei-
zolirana hala. Tribune so nivojsko dvignjene in konzolno
vpete med konstrukcijo nosilnih stebrov. Kritina mora biti v
skladu z obstoječo kritino kompleksa. Tlak jahalnice je be-
tonsko korito z nasutjem iz usnjenih ostankov.”

Dosedanje 9., 10. in 11. točka postanejo 10., 11. in
12. točka.

5. člen
V 3. točki 6. člena se doda novi tretji odstavek, ki

glasi:
“Za vse odpadne in fekalne vode iz hleva in jahalnice

se mora urediti vodotesna jama za gnojnico; za odlaganje
gnoja mora biti urejeno vodotesno gnojišče z odtokom
izcednih vod v jamo za gnojnico. Gnojišče in gnojna jama
morata biti izvedena v skladu z veljavnimi strokovnimi navo-
dili. Meteorno vodo s strešin je možno speljati v ponikoval-
nico.”

6. člen
Drugi odstavek 8. člena se črta.

7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je vsem zainteresiranim

na vpogled v uradnih urah na sedežu Občine Dornava.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 070-03-14-272/98
Dornava, dne 22. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava

Jožef Hojnik l. r.

GROSUPLJE

2017. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Grosuplje

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97) in 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Ob-
činski svet občine Grosuplje na 40. seji dne 27. 5. 1998
sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Grosuplje

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za drugo
polovico leta 1998 znaša za poslovne prostore
0,270 SIT/m2 in za stanovanjske prostore 0,3722 SIT/m2.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1998 dalje.

Št. 414-3/95
Grosuplje, dne 27. maja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

2018. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Grosuplje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 39.
seji dne 20. 5. 1998 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini

Grosuplje
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postop-

ki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofi-
nanciranje programov športa v Občini Grosuplje.

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih šport-
nih aktivnosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 ted-
nov v letu,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani
članarini.

3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna druš-

tva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,

– vrtci in osnovne šole.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se zagotav-

ljajo javna sredstva iz občinskega proračuna za naslednje
vsebine:

a) šport v vrtcih in osnovnih šolah:
– predšolska mladina,
– osnovnošolska mladina,
b) šport v društvih:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerje-

nih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
c) šport invalidov,
d) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
e) promocijska dejavnost,
f) priznanja športnikom in športnim delavcem.

5. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov, navedenih v

5. členu pravilnika, se zagotavljajo še sredstva za delovanje
strokovne službe in organov Zveze športnih organizacij Gro-
suplje, ki povezuje oziroma usklajuje programe izvajalcev
športa v občini.

Medsebojne pravice in obveznosti med občino in Zve-
zo športnih organizacij Grosuplje, ki izhajajo iz prvega od-
stavka tega člena, se uredijo s pogodbo.

6. člen
Izvajalce letnega programa športa v občini izbere na

podlagi javnega razpisa župan Občine Grosuplje na predlog
strokovne komisije, ki zbere, obdela in pripravi predlog izbo-
ra programov.

7. člen
Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna

od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proraču-
nu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov po
pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika,
je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih progra-
mih se določi po sprejetem proračunu za vsako leto pose-
bej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi
sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.

8. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih

programov. Pogodbe opredeljujejo način nadzora nad pora-
bo sredstev in realizacijo programov.

Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v ča-
sovnih razdobjih, določenih s pogodbo, o izvedbi progra-
mov športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obvez-
nosti.

Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih
s pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna
sredstva.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

9. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

financiranju klubov, društev in vadbenih skupin na področju
športa, ki ga je sprejel Občinski svet občine Grosuplje na
23. seji dne 29. 1. 1997.

10. člen
Ta pravilnik začne velja naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 621-1/97
Grosuplje, dne 20. maja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

2019. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil
Občine Grosuplje

Na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 97. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91) je Občinski svet občine
Grosuplje na 39. redni seji (nadaljevanje) dne 20. 5. 1998
sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju stanovanjskih posojil

Občine Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
1. nameni, za katere se dodeljuje sredstva v Občini

Grosuplje (v nadaljevanju: sredstva);
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2. kategorije upravičencev in pogoji za pridobitev po-
sojil;

3. kriteriji za oblikovanje prednostnega vrstnega reda
za dodelitev posojil;

4. postopek in način dodeljevanja posojil.

II. NAMENI, ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA

2. člen
Sredstva se dodeljujejo za:
– posojila z ugodno obrestno mero;
– pomoč pri odplačevanju posojil.

3. člen
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri

katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti
sposojenega denarja in pokriva stroške posojila.

4. člen
Posojila so namenjena za:
– nakup stanovanj;
– stanovanjsko gradnjo;
– prenovo, sanacijo ali obsežnejša vzdrževalna dela

stanovanj ali stanovanjskih hiš.

5. člen
Pomoč pri odplačevanju posojil se dodeljuje za:
– nadomestilo posojila z neugodnimi posojilnimi pogoji

s posojilom z ugodnejšimi posojilnimi pogoji;
– zmanjšanje posojila;
– subvencioniranje obrestne mere odobrenih posojil.
Pomoč pri odplačevanju posojil je lahko dodeljena v eni

izmed navedenih oblik ali večih hkrati. Pomoč iz druge in
tretje alinee prejšnjega odstavka se dodeljujejo izjemoma v
primerih izredno težkih socialnih razmer ali posledic višje sile.

6. člen
Obrestna mera za odobrena posojila ne more biti nižja

kot je R+2,5%. Mesečna anuiteta ne more biti nižja od
mesečne neprofitne najemnine za poprečno stanovanje v
Občini Grosuplje.

Višino obrestne mere za posojila z vsakim razpisom
določi župan Občine Grosuplje (v nadaljevanju: župan).

III. KATEGORIJE UPRAVIČENCEV IN POGOJI
ZA PRIDOBITEV POSOJILA

7. člen
Posojila po tem pravilniku lahko dobijo fizične osebe,

državljani Republike Slovenije, s stalnim bivališčem v Občini
Grosuplje in svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na ob-
močju Občine Grosuplje.

8. člen
Upravičenci do posojila po tem pravilniku morajo izpol-

njevati vsaj enega od naslednjih splošnih pogojev:
– da si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja

ali stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanja) prvič rešu-
jejo svoje stanovanjsko vprašanje;

– da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstve-
nih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo nepri-
merno;

– da si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali raz-
rešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsež-
nejše vzdrževanje stanovanj ali stanovanjskih hiš;

– da so si svoje stanovanjsko vprašanje razrešili z naje-
mom posojil pred uveljavitvijo tega pravilnika, pa jih zaradi
neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati,
izpolnjujejo pa pogoje iz prve in druge alinee tega člena.

9. člen
Poleg splošnih pogojev, navedenih v prejšnjem členu

se v vsakem razpisu lahko določijo še posebni pogoji, kot na
primer:

– premoženjsko stanje prosilca in njegove družine;
– višina lastnih sredstev oziroma dosedanjih vlaganj;
– kreditna sposobnost prosilca oziroma soplačnika;
– višja faza gradnje in s tem hitrejša rešitev stanovanj-

skega vprašanja;
– starost gradbenega dovoljenja;
– soglasje k priglasitvi del,
– v primeru, ko kupujejo drugo primerno stanovanje,

se zaprosi le za razliko v površini med dosedanjim in novim
stanovanjem.

IV. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJA PREDNOSTNEGA
VRSTNEGA REDA ZA DODELITEV POSOJIL

10. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 8. in

9. člena tega pravilnika zajemajo:
– način reševanja stanovanjskega vprašanja;
– primernost in kvaliteta sedanjega stanovanja;
– materialno premoženjsko stanje prosilca in njegove

družine;
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove

družine;
– delovno dobo prosilcev, ki so brez stanovanja ali

podnajemniki.
Ob upoštevanju navedenih kriterijev imajo prednost in

večje ugodnosti pri dodelitvi posojila:
– mlade družine;
– družine z večjim številom otrok;
– družine z manjšim številom zaposlenih;
– mladi;
– razširjene družine.
Župan lahko za vsak razpis določi še druge prednostne

kategorije prosilcev, kot na primer:
– dolžina bivanja v Občini Grosuplje;
– višina lastnih sredstev.
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otro-

kom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let in še
nobeden otrok ni šoloobvezen.

Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v
kateri so najmanj trije otroci.

Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje dru-
žina, v kateri je zaposlen samo prosilec.

Za mlade prosilce se štejejo samske osebe, mlajše od
30 let.

Pri invalidnosti prosilca ali člana njegove družine se
upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljena s
sklepom ali odločbo Skupnosti pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja. Za invalidnost se šteje tudi motnja v dušev-
nem in telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.

Za daljše bivanje v občini se šteje, če to traja najmanj
10 let.

Za daljšo delovno dobo se šteje, če traja najmanj tretji-
no polne delovne dobe.

Razširjena družina je družina, v kateri živijo tri generaci-
je ožjih družinskih članov prosilca, kot jih opredeljuje 6. člen
stanovanjskega zakona.
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V. POSTOPEK IN NAČIN DODELJEVANJA POSOJIL

11. člen
Sredstva se delijo na podlagi razpisa, ki ga ob upošte-

vanju določil stanovanjskega zakona in tega pravilnika sprej-
me župan.

Razpis se javno objavi na krajevno običajen način.

12. člen
Razpis iz 11. člena tega pravilnika mora vsebovati na-

slednje:
– namen, za katerega se delijo sredstva;
– višino sredstev, namenjenih za dodelitev;
– kategorijo upravičencev do razpisanih sredstev;
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati

upravičenci za pridobitev sredstev;
– posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati

upravičenci za pridobitev sredstev;
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v

vlogi;
– mesto, kjer se delijo vloge;
– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, ki se

uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev;
– standarde stanovanjske površine;
– najvišja možna višina odobrenih sredstev posamez-

nemu uporabniku;
– obrestno mero za odobrena posojila;
– najdaljšo dobo odplačevanja posojila;
– porabo in način odplačevanja odobrenega posojila;
– vrsto zavarovanja odobrenega posojila;
– mesto in način zbiranja vlog;
– rok za zbiranje vlog in potrdil;
– potrdila, ki jih morajo prosilci priložiti vlogi;
– kriterije za določanje prioritete pri dodelitvi sredstev;
– rok v katerem bodo dodeljena sredstva;
– drugo.

13. člen
Pooblaščeni urad ali pooblaščena organizacija (v nada-

ljevanju: izvajalec) sproti pregleduje prispele vloge, zlasti če
prosilci izpolnjujejo razpisne pogoje in če so vloge opremlje-
ne z zahtevanimi potrdili. Izvajalec tudi preverja verodostoj-
nost predloženih potrdil.

Izvajalec sprotno obvesti prosilca o morebitni dopolni-
tvi nepopolnih vlog. Prosilci so dolžni nepopolne vloge do-
polniti v 8 dneh po obvestilu, drugače se te vloge ne obrav-
navajo.

14. člen
Popolne vloge obravnava petčlanska komisija za dode-

ljevanje posojil (v nadaljevanju: komisija). Komisijo v sestavi
predsednik, namestnik in trije člani imenuje župan.

15. člen
Na podlagi prejetih vlog komisija po modelu ocenjeva-

nja določi prednostni vrstni red.
Težo posameznih kriterijev in posebnih pogojev iz 9. in

10. člena tega pravilnika določi župan.
Izvajalec na podlagi določenega prednostnega vrstne-

ga reda obvesti vse prosilce o odločitvi komisije.

16. člen
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za

dodelitev najvišje možne višine odobrenih sredstev posa-
meznemu prosilcu, lahko komisija sorazmerno vsem upravi-
čencem zniža višino odobrenih sredstev. S tem se omogoči

dodelitev posojila večjemu številu upravičencev po pred-
nostnem vrstnem redu.

17. člen
Vsi prosilci, ki se ne strinjajo z odločitvijo komisije, se

lahko v roku 8 dni po prejemu odločitve pritožijo pri županu.
Župan odloči o pritožbi najkasneje v 30 dneh.

18. člen
Če so sredstva odobrena kot posojilo, se odobreno

posojilo obvezno zavaruje.
Posojilojemalec posojilo zavaruje pri zavarovalnici s po-

roki ali s hipoteko. Stroške zavarovanja posojila ali vpisa
hipoteke krije posojilojemalec.

19. člen
Če uporabnik porabi sredstva nenamensko ali če je ob

vlogi za dodelitev posojila navajal neresnične podatke oziro-
ma predložil dokumente, na katerem so napačni podatki,
mora sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za
bančna nenamenska posojila.

20. člen
Posojilojemalec lahko odsvoji stanovanjsko enoto, za

katero je prejel stanovanjsko posojilo pred plačilom celotne-
ga dolga, samo s soglasjem posojilodajalca.

21. člen
Posojila se ne dodeljuje za nakup stanovanj po določ-

bah VIII. poglavja stanovanjskega zakona in prosilcem, ki
so odklonili s strani Občine Grosuplje oziroma Stanovanj-
skega sklada Občine Grosuplje že odobreno stanovanjsko
posojilo.

VI. KONČNO DOLOČILO

22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 36000-3/98
Grosuplje, dne 20. maja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

2020. Sprememba pravilnika o oddajanju poslovnih in
upravnih prostorov v najem

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94) in 18. člena statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet
občine Grosuplje na 40. redni seji dne 27. 5. 1998
sprejel

S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov

v najem

1. člen
V pravilniku o oddajanju poslovnih in upravnih prosto-

rov v najem (Uradni list Občine Grosuplje, št. 2/95) se
tabela v 19. členu spremeni tako, da se glasi:
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Višina najemnine je odvisna od vrste dejavnosti (A, B) in
lokacije poslovnega prostora (območja I., II., III.) in se dolo-
či po naslednji tabeli:

cene v DEM / m2

I. II. III.

A) Dejavnost profitnega značaja
1. Prostori za dejavnost

– trgovine, lokali, biroji 17 13 11
– proizvodna dejavnost 13 10 8

2. Pomožni prostori, garaže, skladišča 8 6 4
B) Dejavnost neprofitnega značaja
1. Prostori upravnih organov 12 10 8
2. Pomožni prostori, garaže, skladišča 7 5 3
3. Družbene dejavnosti, društva,

politične stranke, stranke, ostalo*  3 2 1

* Za redne dejavnosti krajevnih skupnosti, humanitarnih organizacij
in občinskih javnih zavodov se poslovni prostori dodelijo brezplačno.

2. člen
V pravilniku o oddajanju poslovnih in upravnih prosto-

rov v najem (Uradni list Občine Grosuplje, št. 2/95) se drugi
stavek v 13. členu spremeni tako, da se glasi: Najemno
pogodbo podpiše župan Občine Grosuplje.

3. člen
Druga določila pravilnika o oddajanju poslovnih in uprav-

nih prostorov v najem ostanejo nespremenjena.

4. člen
Ta sprememba pravilnika se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z veljavnostjo te spremembe preneha veljati sprememba
pravilnika o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v
najem (Uradni list RS, št. 35/97).

Št. 363-6/95
Grosuplje, dne 27. maja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

IDRIJA

2021. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
naselja Godovič

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 47/92) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), ter 26. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95), je Občinski svet
občine Idrija na 36. seji dne 4. junija 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič

1. člen
Spremeni se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za

območje naselja Godovič (Uradni list RS, 12/92; v nada-

ljevanju: odlok) v skladu z dokumentacijo, ki jo je pod št.
projekta 234-1-97 izdelal Studio AXA d.o.o. Nova Gorica v
septembru 1997.

2. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se prva alinea

zamenja z dvema novima, ki se glasita:
– središče Godoviča (označba Š – ŠOLA in U – SV.

URBAN),
– središče Godoviča (C – CENTER in JUŽNI TRG) do

sprejetja ureditvenega načrta.

3. člen
5. člen odloka se v prvi alinei dopolni tako, da se glasi:
– JZ del središča Godoviča (C – CENTER in JUŽNI

TRG).

4. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se:
– v uvodnem stavku beseda “tri” nadomesti z besedo

“štiri”,
– dopolni z novim, četrtim odstavkom, ki se glasi:
4. SV del Godoviča, namenjen osrednjim dejavnostim

in dopolnilni stanovanjski gradnji (Š – ŠOLA in U – SV.
URBAN).

5. člen
8. člen odloka se, izza tretjega, dopolni z novim, četr-

tim odstavkom, ki se glasi:
4. v območju za osrednje dejavnosti in dopolnilno sta-

novanjsko gradnjo je dovoljeno:
4a. na območju ŠOLA prvenstveno gradnja objektov

družbenih in storitvenih dejavnosti:
– osnovna šola s telovadnico in VVZ na parcelah št.

254/1, 5, 256/1, 2, vse k.o. Godovič,
– adaptacija, rekonstrukcija in dozidava zadružnega do-

ma na parceli št. 126, k.o. Godovič,
– dopolnilna gradnja novih objektov ter prenova in re-

konstrukcija obstoječih za potrebe storitvenih in družbenih
dejavnosti,

– dopolnilna stanovanjska gradnja na parceli št. 2551,
k.o. Godovič, ob upoštevanju prednosti, ki jo imajo storitve-
ne in družbene dejavnosti,

– gradnja gospodarskih poslopij za kmetijsko dejav-
nost in objektov za proizvodnjo in obrt je dovoljena le, če ni
motilni do okoliških dejavnosti,

4b. na območju Sv. Urban so dovoljene funkcionalne
dopolnitve v smislu ohranjevanja sedanje namembnosti ob-
močja (cerkev in pokopališče). Po odstranitvi objekta na
parceli št. 2, k.o. Godovič, se njegovo stavbišče uredi kot
sestavni del ploščadi pred cerkvijo. V novo ureditev se vklo-
pi tudi kapelica.

6. člen
11. člen odloka se v drugem odstavku dopolni z novo

alineo:
– vertikalni gabarit objekta šole, VVZ in telovadnice na

območju ŠOLA naj ne presega višine osrednjega dela cerk-
vene zgradbe.

7. člen
14. člen odloka se dopolni z drugim odstavkom, ki se

glasi:
Zemljišče s parcelno številko 135/2, k.o. Godovič, ob

magistralni cesti, se nameni ureditvi avtobusnega postajali-
šča izven vozišča.
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8. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 35211-0001/97
Idrija, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

2022. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Idrija

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40. in 42. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter
26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je
Občinski svet občine Idrija na seji dne 4. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Idrija

1. člen
4. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-

valnega zavoda Osnovna šola Idrija (Uradni list RS, št.
18/97) se spremeni tako, da glasi:

Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega iz-
obraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naselij
Idrija, Čekovnik, Dole, Godovič, Gore, Idrijska Bela, Jelični
Vrh, Vojsko.

Osnovnošolsko izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami zavod izvaja za celotno območje občin
Idrija in Cerkno.

Podružnice šol obsegajo naslednja območja naselij:
Podružnična šola Godovič: Godovič
Podružnična šola Gore–Dole: Gore, Dole, Jelični Vrh
Podružnična šola Vojsko: Vojsko
Podružnična šola Zavratec: Zavratec, Potok.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 60111-1/97
Idrija, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

2023. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Spodnja Idrija

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40. in 42. člena zakona o organizaciji in financi-

ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter
26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je
Občinski svet občine Idrija na seji dne 4. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Spodnja idrija

1. člen
4. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-

valnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija (Uradni list RS,
št. 18/97) se spremeni tako, da glasi:

Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega iz-
obraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naselij
Spodnja Idrija, Gorenja Kanomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk,
Idrijske Krnice, Idršek, Jazne, Korita, Lazec, Ledine, Ledin-
ske Krnice, Masore, Mrzli Vrh, Otalež, Pečnik, Plužnje,
Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Trav-
nik, Žirovnica;

Podružnice šol obsegajo naslednja območja naselij:
Podružnična šola Ledine: Ledine, Gorenji Vrsnik, Go-

vejk, Idršek, Korita, Ledinske Krnice, Mrzli Vrh, Pečnik,
Spodnji Vrsnik, Žirovnica;

Podružnična šola Kanomlja: Srednja Kanomlja, Gore-
nja Kanomlja;

Podružnična šola Otalež: Otalež, Jazne, Lazec, Pluž-
nje.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 60111-2/97
Idrija, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

KAMNIK

2024. Odlok o spremembi odloka o pogojih, postopkih
in merilih za dajanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe
“dimnikarstvo”

Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona
o lokalni samoupravi (72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98), 17. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97),
3. in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98) je
Občinski svet občine Kamnik na 36. seji dne 27. 5. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o pogojih, postopkih
in merilih za dajanje koncesij na področju

opravljanja gospodarske javne službe
“dimnikarstvo”
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1. člen
V tretjem odstavku 27. člena odloka o pogojih, postop-

kih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja
gospodarske javne službe “dimnikarstvo” (Uradni list RS, št.
70/96), se črta besedilo: “po predhodnem soglasju občin-
skega sveta”.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35209-0001/98
Kamnik, dne 27. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KRANJSKA GORA

2025. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta stanovanjskega območja
Log v Kranjski Gori

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 17. člena
statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št.
4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na 43. seji
dne 25. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta stanovanjskega območja Log v Kranjski
Gori

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

zazidalnega načrta stanovanjskega območja Log v Kranjski
Gori, ki jih je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije
pod številko naloge UI 1841.

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebu-

jejo:
– besedilo odloka,
– grafične prikaze, ki so sestavni del odloka:

– zazidalna situacija v merilu 1:500,
– prometna ureditev v merilu 1:500,
– regulacija in parcelacija v merilu 1:500,

– obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega na-
črta,

– soglasja pristojnih organov in organizacij.

3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta obsegajo

spremembo dela trase dovozne ceste in razporeditev parki-
rišč in nadstrešnic nad parkirišč ter prepoved povečevanja
števila stanovanj.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

4. člen
(1) Dopolni in spremeni se 6. člen, in sicer:
– prva alinea se dopolni tako, da se glasi: “novograd-

nje enostanovanjskih objektov in penziona, ni dopustno po-
večevanje števila stanovanj”

– tretja alinea se spremeni tako, da se glasi: “postavi-
tve lahkih nadstrešnic nad parkirišči”.

(2) Dopolni in spremeni se 8. člen, tako da se prvi
stavek glasi “Minimalni odmik objekta 16 od pločnika na
vzhodni strani mora biti 3 m.” Doda se nov zadnji stavek, ki
se glasi: “Nadstrešnice nad parkirišči je dopustno postaviti
na severno parcelno mejo. Vzhodni niz nadstrešnic mora biti
razdeljen vsaj v dva dela z vmesnim presledkom min. širine
5 m.”

(3) Spremeni in dopolni se 9. člen, zadnji odstavek,
tako da se glasi: “Nadstrešnice nad parkirišči naj bodo
lahke skeletne konstrukcije na točkovnih temeljih. Streha je
lahko ravna z minimalnim nagibom. Zapiranje nadstrešnic ni
dopustno.”

(4) Dopolni se 10. člen, tako da se doda nov zadnji
stavek: “Kritina nadstrešnic je lahko pločevina, temne barve
tako, da nima odseva.”

(5) Spremeni in dopolni se 18. člen, tako da se prvi
stavek glasi: “Odjemno mesto s kontejnerji ali zabojniki mo-
ra biti urejeno nasproti objekta 9 ob severni parcelni meji.”

III. KONČNE DOLOČBE

5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so obča-

nom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled na
Občini Kranjska Gora in na Upravni enoti Jesenice.

6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 012/7-1/98
Kranjska Gora, dne 25. marca 1998.

Župan Predsednik
Občine Kranjska Gora Občinskega sveta

Jože Kotnik l. r. občine Kranjska Gora
Jože Zupančič l. r.

LENART

2026. Sklep o sprejemu cen programov storitev v
Vzgojno-varstvenem zavodu Lenart

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95 in 75/96) in 31. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Lenart na
seji dne 11. junija 1998 sprejel naslednji
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S K L E P

Sprejmejo se cene programov storitev v Vzgojno-
varstvenem zavodu Lenart z uveljavitvijo od 1. 6. 1998
dalje:

– za oddelke od 1 do 3 let v višini 47.000 SIT na
mesec,

– za oddelke od 3 do 7 let v višini 33.931 SIT na
mesec,

– za skrajšano pripravo na osnovno šolo v višini 7.178
SIT na mesec,

– za 5-urni program s kosilom v višini 25.447 SIT na
mesec,

– za 5-urni program brez kosila v višini 21.290 SIT na
mesec.

Št. 602-1/95
Lenart, dne 12. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

LOŠKA DOLINA

2027. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto
1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter 20. člena statuta Občine Loška
dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine
Loška dolina na 33. redni seji dne 4. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Loška dolina za leto 1998

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S proračunom Občine Loška dolina za leto 1998 se

zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe ter
drugih nalog v skladu z zakonom o financiranju občin.

II. PRORAČUN

2. člen
Proračun občine sestavljata v splošnem delu bilanca

prihodkov in odhodkov ter račun financiranja. V bilanci pri-
hodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine
za financiranje zagotovljene porabe, prihodki iz naslova fi-
nančne izravnave, prihodki za financiranje drugih nalog, pri-
hodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem, prihod-
ki v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter načrtovani
odhodki.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po posameznih natančnejših namenih.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Loš-

ka dolina za leto 1998 znašajo:

Bilanca prihodkov Račun financiranja
in odhodkov

Prihodki 447,461.017 SIT
Odhodki 439,126.031 SIT

8,334.986 SIT

III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

4. člen
Od prihodkov iz 3. člena tega odloka se 0,5% sredstev

izloča v proračunsko rezervo.
Izločanje v rezervo se praviloma vrši vsak mesec, ven-

dar najpozneje do 31. 12. 1998 in preneha, ko sredstva
rezerv dosežejo 2% prihodkov iz bilance prihodkov in od-
hodkov za leto 1998.

5. člen
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in dru-

gih nesreč;
2. za zagotovitve sredstev proračuna, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke prejš-

njega odstavka odloča občinski svet.
Sredstva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezervo do

konca leta 1998, o uporabi teh sredstev odloča župan.
O uporabi sredstev iz 1. točke do višine 20% za posa-

mezni namen odloča župan in o svojih odločitvah poroča na
prvi naslednji seji občinskemu svetu.

6. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za tekočo

proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporab-

ljajo:
1. za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva;
2. za namene, za katere se med letom izkaže, da v

proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo na postavko v posebnem delu, na katero se
nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan in o tem poroča občinskemu svetu.

7. člen
Sredstva proračuna se proračunskim porabnikom deli-

jo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru
doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti,
če ni z zakonom, drugim aktom ali s pogodbo med občino in
uporabnikom drugače določeno.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave se zagotavljajo v višini,
opredeljeni v 51. členu zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.

Sredstva za amortizacijo se uporabnikom zagotavljajo
do višine, ki je navedena v posebnem delu proračuna.
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8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-

sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene, ki jih opredelijo v svojem letnem fi-
nančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki
je sestavni del tega odloka.

Proračunski uporabniki morajo do 1. 12. 1998 predlo-
žiti finančne načrte za naslednje leto.

Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tu-
di za namene sofinanciranja objektov, ki bodo odobreni, na
podlagi razpisov na državni ravni.

Namenska sredstva iz državnega proračuna se smejo
porabiti izključno za prejete namene.

9. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska dela

in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podla-
gi javnega razpisa.

Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez razpisa, če
pogodbena vrednost ne presega 5,000.000 SIT.

10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

11. člen
Prosta denarna sredstva na žiro računih Občine Loška

dolina razporeja župan. Prihodki od gospodarjenja s temi
sredstvi se vplačujejo v proračun.

IV. ZADOLŽEVANJE

12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva obvezne rezerve;
2. najame posojilo, največ do 5% sredstev proračuna,

ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O
najetju posojila odloča župan.

13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih pod-

jetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, od-
loča občinski svet.

14. člen
Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.

O zadolžitvi odloča občinski svet.

15. člen
Nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine;
2. nadzoruje namembnost in smotrnost porabe občin-

skega proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
Do ureditve premoženjsko pravnih razmerij med obči-

nama Loška dolina  in Cerknica po 100. členu zakona o
lokalni samoupravi, se občine ne smejo zadolževati in izda-
jati soglasij in poroštev po 18. in 19. členu zakona o financi-
ranju občin.

17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem

svetu.

Loška dolina, dne 5. junija 1998.
Predsednik

Občinskega sveta
občine Loška dolina

Jože Gorše l. r.

MOZIRJE

2028. Sklep o spremembi sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Rečica ob Savinji

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85) in skladno z zakonom o referen-
dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/95 in
57/96), zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93) in statutom Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji
(Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno
in Luče, št. 7/97) je Svet krajevne skupnosti Rečica ob
Savinji na seji dne 9. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji

1. člen
Spremeni se 9. člen, tako da glasi:
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST REČICA OB SAVINJI

GLASOVNICA

Na referendumu dne 28. 6. 1998 za uvedbo krajevne-
ga samoprispevka v denarju za sofinanciranje izgradnje po-
polne Osnovne šole Rečica ob Savinji za obdobje od 1. 10.
1998 do 30. 9. 2003

GLASUJEM

ZA PROTI

(žig občinske volilne komisije)

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se
volivec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma se obkroži
beseda “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka volivec ne
strinja.
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2. člen
Te spremembe sklepa se objavijo v Uradnem listu RS

in začnejo veljati z dnem objave.

Rečica ob Savinji, dne 9. junija 1998.

Predsednik
Sveta KS Rečica ob Savinji

Jože Kramer l. r.

POSTOJNA

2029. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje KS Razdrto

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o
razpisu referenduma za uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje KS Razdrto (Uradni list RS, št. 37/98)
in izida glasovanja na referendumu, dne 31. 5. 1998 je Svet
KS Razdrto na seji dne 1. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za

območje KS Razdrto

1
Za območje KS Razdrto se uvede samoprispevek v

denarju za obdobje enega leta, in sicer od 1. 6. 1998 do
31. 5. 1999.

2
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo

uporabila za:
– dokončanje cerkvenega zvonika.

3
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče na območju Krajevne skupnosti Razdrto, ki pla-
čujejo samoprispevek v naslednji višini:

– 2% od neto plače iz delovnega razmerja in nadome-
stil ter pogodb o delu,

– 2% od pokojnin,
– 2% od samostojnega opravljanja gospodarske dejav-

nosti – od zavarovalne osnove, od katere samostojni podjet-
niki plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje,

– 1% od katastrskega dohodka.
Zavezanci za samoprispevek so tudi lastniki podjetij –

obrti, ki imajo sedež na območju KS Razdrto, ki plačujejo
samoprispevek v višini:

– 5% od čistega dobička podjetij – obrti.

4
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvenih

pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in drugih prejemkov
po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne,
od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za
pomoč in postrežbo, od štipendij dijakov in študentov ter
nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem
delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od
jubilejnih nagrad in odpravnin.

Plačilo krajevnega samoprispevka so oproščeni kraja-
ni, katerih prejemki ne presegajo zneska, ki zagotavlja mate-
rialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.

5
Samoprispevek iz plač zaposlenih in pokojnin se obra-

čunava in nakaže ob vsakem izplačilu, od dohodka kmetij-
ske in obrtne dejavnosti pa obračuna in nakazuje Davčna
uprava Republike Slovenije - Davčni urad Postojna.

6
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno

zbrati 6 mio SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka
zagotovljen znesek 2 mio SIT, preostali del bo KS zbrala s
sredstvi izrednih prihodkov KS oziroma s sredstvi lokalne
skupnosti.

7
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namen-

ska in se bodo uporabila izključno za namen iz 2. točke tega
sklepa. Sredstva se nakažejo in zbirajo na poseben žiro
račun KS Razdrto.

8
Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-

grama skrbi Svet KS Razdrto, ki enkrat letno poroča zboru
krajanov o uporabi sredstev samoprispevka. Imenovani grad-
beni odbor in nadzorni odbor skrbi za realizacijo in nadzor
nad uporabo sredstev.

9
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-

jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtni-
kom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna
uprava Republike Slovenije – Davčni urad Postojna.

10
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6.
1998.

Razdrto, dne 1. junija 1998.

Predsednik
Sveta KS Postojna
Rudolf Blažek l. r.

2030. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo samoprispevka v denarju za območje
KS Razdrto

Na podlagi 3., 50. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US) daje Občinska
volilna komisija občine Postojna

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

samoprispevka v denarju za območje KS Razdrto

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju za območje KS Razdrto za dokončanje cerkvene-
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ga zvonika, ki je bil dne 31. 5. 1998 so bili ugotovljeni
naslednji izidi glasovanja:

1. v volilne imenike je bilo vpisanih 135 volilcev,
2. po volilnem imeniku je glasovalo 110 volilcev ali

81,5%,
3. neveljavnih glasovnic je bilo 4 ali 3,6%,
4. ZA uvedbo referenduma je glasovalo 83 volilcev ali

75,5%,
5. PROTI uvedbi referenduma je glasovalo 23 volilcev

ali 20,9%.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o

referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
Občinska volilna komisija občine Postojna ugotavlja, da je
na referendumu glasovala večina volilnih upravičencev, vpi-
sanih v splošni volilni imenik KS Razdrto in je bil sklep o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS
Razdrto – za dokončanje cerkvenega zvonika (Uradni list
RS, št. 37/98) izglasovan, ker se je zanj izrekla večina
volilcev, ki so glasovali.

Št. 00603-1/98-6
Postojna, dne 31. maja 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Postojna
Margareta Srebotnjak Borsellino l. r.

PUCONCI

2031. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 20. člena
statuta Občine Puconci je Občinski svet občine Puconci na
34. redni seji dne 4. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Puconci za leto 1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Puconci za leto 1998 (v nadaljevanju: proračuna
občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
premoženjem.

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov:
– prihodki 797,536.230 SIT
– odhodki 797,536.230 SIT
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki in načrtovani odhodki.

3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1998 se določijo v

višini 797,536.230 SIT in se razporedijo za:

– tekoče obveznosti 350,805.766 SIT
– investicijske obveznosti 353,050.000 SIT
– rezervna sredstva  93,680.464 SIT
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razpo-

reditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna občina občine.

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporab-

ljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
bilanci odhodkov, ki je sestavni del tega proračuna.

5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno

in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta ni drugače določeno,
oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev
ni drugače določeno.

6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo pravilo-

ma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporab-
nike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obvezno-
sti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna
občine.

7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno za-

gotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koefi-
ciente za določanje plač za posamezne skupine delovnih
mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi
republiška vlada, dodatno obremenjenost oziroma uspešnost
in delovno dobo.

9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje

naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sred-
stev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska
sredstva.

10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu ob-

čine predložiti finančne načrte za leto 1998 ter zaključne
račune za leto 1997 do 31. marca 1998.

11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnost-

jo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni
odbor.

12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1998 izkazanih v

bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezerve
občine.
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Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom občine.

13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-

čunsko rezervo. Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
uporabljajo:

– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,

– za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo
se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se
nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova
postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

14. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

15. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-

čuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitvi tekoče likvidnosti proračuna,

– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih ob-
jektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti
4,000.000 SIT.

O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občin-
skemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
občinskem svetu.

16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti,

ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.

17. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih

cest in lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so
določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko
investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.

18. člen
Krajevna skupnost, na katere območju se gradi občin-

ska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ga
določi občinski svet od predračunske vrednosti investicije.
Krajevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje
vaških cest, ki so v upravljanju KS, kolikor sama zagotovi
najmanj 65% sredstev po predračunski vrednosti, oziroma s
kriteriji, ki jih sprejme občinski svet.

Pri investicijah v primarno komunalno omrežje in pri-
marno vodovodno omrežje mora krajevna skupnost, na ob-
močju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v
višini najmanj 50% sredstev po predračunski vrednosti, ozi-
roma občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v
specifičnih primerih spremeni.

19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.

II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

20. člen
Finančno računovodska opravila za občinski proračun

in krajevne skupnosti se za leto 1998 vodijo v računovodski
službi Občine Puconci. Krajevne skupnosti se lahko odloči-
jo, da vodijo finančno računovodske posle samostojno, za
kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna.

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 40302-3/98
Puconci, dne 5. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci

Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov
proračuna Občine Puconci za leto 1998

Prihodki
1. Zagotovljena poraba 432,856.920
2.  Prihodki za druge naloge 361,696.391
3.  Prenos presežka iz

preteklega leta 2,982.919
Prihodki skupaj: 797,536.230

Odhodki
1. Tekoči odhodki 56,274.616
2. Transferi, dotacije, subvencije 243,994.150
3. Druga javna poraba 50,537.000
4. Investicijski odhodki 348,050.000
5. Sredstva rezerv 93,680.464
6. Finančne naložbe 5,000.000
Odhodki skupaj: 797,536.230

RAVNE-PREVALJE

2032. Odlok o proračunu Občine Ravne-Prevalje za
leto 1998

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine
Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) je Občin-
ski svet občine Ravne-Prevalje na 40. seji dne 28. 5. 1998
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1998

1. člen
S proračunom Občine Ravne-Prevalje za leto 1998 (v

nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo
sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in
zakonom opravljajo občine.
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2. člen
Proračun Občine Ravne-Prevalje za leto 1998 obsega

1,478,593,513 SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov 1.431,593.513 SIT
– odhodkov 1.433,593.520 SIT
b) račun financiranja
– prihodkov 47,000.000 SIT
– odhodkov 44,999.993 SIT
Skupni obseg proračuna v znesku 1.478,593.513 SIT

se razporedi za:
– tekoče obveznosti 973,425.078 SIT
– investicijske obveznosti 460,168.442 SIT
– odplačilo glavnic kreditov 44,999.993 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova

razporeditev sta zajeta v bilanci, računu financiranja in v
posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega
proračuna.

3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-

ki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.

4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.

5. člen
Med odhodki proračuna se predvedi tudi tekoča prora-

čunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov, za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predviditi ali zanje ni
bilo dovolj predvidenih sredstev o porabi sredstev tekoče
proračunske rezerve odloča župan.

6. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo, v katero

se izloča del skupno doseženih prihodkov in odhodkov,
vendar najmanj 0,5% prihodkov.

7. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in dru-

gih nesreč kot so suša, potres, požar, poplave in druge
naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom,
epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kriterije proračunskega primanjkljaja.

8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo

enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihod-
kov, razen če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinske-
ga sveta drugače določeno.

9. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim porabni-

kom nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvi-
snosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnost-
nega položaja občinskega proračuna.

10. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in sto-

ritve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za državni proračun.

11. člen
Uporabniki sredstev poračuna morajo izvrševati naloge

s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s
tem proračunom odobrena.

Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole,
direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.

12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odred-

bodajalec proračuna je župan ter po njegovem pooblastilu
tajnica občine.

13. člen
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega

10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolže-
vanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

14. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

15. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% zago-
tovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.

16. člen
Občinski svet pooblašča župana za odločanje o prido-

bitvi in odtujitvi premičnega premoženja.

17. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim po-

slovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki
porabe,

– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva
delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna. Če
se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih
ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za
katere so bila dodeljena, mora odbor zahtevati, da se ta
sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti občin-
ski svet.

18. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni predraču-

ne in finančne načrte za leto 1998 ter zaključne račune za
leto 1997 dostaviti odseku za finance najpozneje do 21. 2.
1998.

19. člen
Pregled prihodkov v proračunu za leto 1998 in njegova

razporeditev sta zajeta v bilanci proračuna, ki je sestavni del
tega odloka.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998.
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Št. 460-6/97-2
Ravne-Prevalje, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

2033. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, odločbe US RS,
št. 6/94, 45/94, 26/97, 70/97 in 10/98) in 54. člena
poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, št. 54/95 in 51/97), je občinski svet na
40. seji dne 28. 5. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

Zemljiščem parc. št. 230/3 – travnik v izmeri 85 m2,
parc. št. 230/2 – dvorišče v izmeri 105 m2 in parc. št.
230/4 – dvorišče v izmeri 188 m2, vse pripisane pri Sezna-
mu II, k.o. Poljana, se odvzame status javnega dobra in se
izvzamejo iz dotedanjega seznama javnega dobra in se vpi-
šejo v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer se vknjiži
lastninska pravica za osebo z imenom: Občina Ravne-
Prevalje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem – do celote.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-18/98-31
Ravne-Prevalje, dne 28. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

SEMIČ

2034. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih
posegih v prostor v Občini Semič, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51., 62., 79., in 81. člena zakona o ureja-
nju naselij drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93), navodilo o merilih
za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v pro-
stor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje
in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list RS, št.
26/90) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95) ter 17. člena statuta
Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Ob-
činski svet občine Semič na seji dne 28. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih
v prostor v Občini Semič, za katere ni potrebno

lokacijsko dovoljenje

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov in naprav, za katere ni po-
trebno lokacijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objek-
ti), temveč le odločba o dovolitvi priglašenih del ter pogoje
za graditev in postopek priglasitve.

2. člen
Objekti, pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter

posegi v prostor iz 1. člena tega odloka so:
1. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi ob sta-

novanjskih hišah, in sicer:
– garaže za osebne avtomobile, v skupni površini do

25 m2 tlorisne površine,
– drvarnice, vrtne ute, shrambe za orodje v skupni

površini do 15 m2 tlorisne površine,
– nadstreški, pergole, pokriti parkirni prostori in po-

dobno do tlorisne velikosti 25 m2 s tem, da so izdelani v
leseni ali kovinski konstrukciji na točkovnih temeljih,

– zimski vrtovi (v celoti zastekljeni) ob objektu do skup-
ne površine 35 m2,

– montažni rastlinjaki, tople grede in zaprti cvetličnjaki
do skupne površine 40 m2,

– ograjeni prostori za pse do skupne površine 20 m2,
– objekti za rejo malih živali do skupne površine do

10 m2, v območjih kjer reja malih živali ni prepovedana s
posebnim odlokom,

– tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti,
– montažnih tipski bazeni z vkopom v teren, do skupne

površine 50 m2,
– tipski plinski kontejnerji za utekočinjeni naftni plin in

cistern za plinsko olje do 5 m3, z izvedbo priključka na
objekt,

– montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja,
– greznice in kapnice s predhodnim soglasjem zdrav-

stvene inšpekcije,
– oporni zidovi do višine 1 m, s potrebnim odmikom od

javnih prometnih površin v soglasju z upravljalcem oziroma
lastnikom ceste in eventualnim sosedom mejašem, tako da
je peta zidu na notranji strani mejnikov,

– ograje do višine 1,20 m, ki morajo biti postavljene na
investitorjevem zemljišču na notranji strani mejnikov pod
pogojem, da so mejniki vidni in ob javnih poteh s soglasjem
lastnika oziroma upravljalca poti; ograje so lahko lesene,
žična mreža, ter kamnite v kombinaciji z lesom,

– žive meje do višine 1,50 m z odmikom roba žive
meje min 0,50 m od parcelne meje, ob javni cesti pa s
soglasjem lastnika oziroma upravljalca ceste,

– frčade ali strešna okna ter sončnih kolektorjev sklad-
no s pogoji PUP,

– nadkritje zunanjih stopnišč z ureditvijo vetrolova.

2. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v sklopu
kmetij, in sicer:

– garaže za osebne avtomobile, v skupni površini do
25 m2 tlorisne površine,

– garaže za kmetijske stroje in mehanizacijo, v skupni
površini do 50 m2 tlorisne površine,

– drvarnice, vrtne ute, shrambe za orodje v skupni
površini do 30 m2 tlorisne površine,

– nadstreški, pergole, pokriti parkirni prostori in po-
dobno do tlorisne velikosti 25 m2 s tem, da so izdelani v
leseni ali kovinski konstrukciji na točkovnih temeljih,

– zimski vrtovi (v celoti zastekljeni) ob objektu do skup-
ne površine 35 m2,

– montažni rastlinjaki, tople grede in zaprti cvetličnjaki
do skupne površine 40 m2,
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– proizvodni rastlinjaki, brez omejitve velikosti, če ne
potrebujejo temeljenja in je možna hitra vzpostavitev v prejš-
nje stanje brez gradbenih posegov,

– tipski koritasti silosi z nadstrešnico do 40 m2,
– manjše agromelioracije in planiranje kmetijskih povr-

šin, za katere ni potrebna presoja vplivov na okolje,
– ograjeni prostori za pse do skupne površine 50 m2,
– tlakovanje ali asfatiranje dvorišč in dovoznih poti,
– montažni tipski bazeni z vkopom v teren, do skupne

površine 50 m2,
– tipski plinski kontejnerji za utekočinjeni naftni plin do

5 m3, z izvedbo priključka na objekt,
– montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja,
– gnojišča z gnojno jamo, greznice in kapnice s pred-

hodnim soglasjem zdravstvene inšpekcije,
– dozidave in gradnje gospodarskih poslopij (hlevi za

domače živali), katerih tlorisna površina ne presega 60 m2,
– prestavitve obstoječih kozolcev in skednjev,
– gradnja novih kozolcev in skednjev na točkovnih tem-

ljih do skupne pvršine 100 m2,
– oporni zidovi do višine enega m, s potrebnim odmi-

kom od javnih prometnih površin v soglasju z upravljalcem
oziroma lastnikom ceste in eventualnim sosedom mejašem,
tako da je peta zidu na notranji strani mejnikov,

– ograje do višine 1,20 m, ki morajo biti postavljene na
investitorjevem zemljišču na notranji strani mejnikov pod
pogojem da so mejniki vidni in ob javnih poteh s soglasjem
lastnika oziroma upravljalca poti; ograje so lahko lesene,
žična mreža, ter kamnite v kombinaciji z lesom,

– žive meje do višine 1,50 m z odmikom roba žive
meje min. 0,50 m od parcelne meje, ob javni cesti pa s
soglasjem lastnika oziroma upravljalca ceste,

– frčade ali strešna okna ter sončni kolektorji skladno s
pogoji PUP,

– nadkritje zunanjih stopnišč z ureditvijo vetrolova.

3. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v sklopu
zidanic in počitniških hišic, in sicer:

– drvarnice, vrtne ute, shrambe za orodje v skupni
površini do 10 m2 tlorisne površine,

– nadstreški, pergole, pokriti parkirni prostori in po-
dobno do tlorisne velikosti 15 m2 s tem, da so izdelani v
leseni ali kovinski konstrukciji na točkovnih temeljih,

– tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti,
– tipski plinski kontejnerji za utekočinjeni naftni plin in

cisterne za kurilno olje do 5 m3, z izvedbo priključka na
objekt,

– montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja,
– greznice in kapnice s predhodnim soglasjem zdrav-

stvene inšpekcije,
– oporni zid do višine 1 m, s potrebnim odmikom od

javnih prometnih površin v soglasju z upravljalcem oziroma
lastnikom ceste in eventualnim sosedom mejašem, tako da
je peta zidu na notranji strani mejnikov,

– ograje do višine 1,20 m, ki morajo biti postavljene na
investitorjevem zemljišču na notranji strani mejnikov pod
pogojem da so mejniki vidni in ob javnih poteh s soglasjem
lastnika oziroma upravljalca poti; ograje so lahko lesene,
žična mreža, ter kamnite v kombinaciji z lesom,

– žive meje do višine 1,50 m z odmikom roba žive
meje min 0,50 m od parcelne meje, ob javni cesti pa s
soglasjem lastnika oziroma upravljalca ceste,

– frčade ali strešna okna ter sončni kolektorji skladno s
pogoji PUP,

– nadkritje zunanjih stopnišč z ureditvijo vetrolova.

4. Pomožni objeki in naprave ter ostali posegi v sklopu
stanovanjskih blokov, in sicer:

– nadstreški za kolesa, motorje in mopede, ter pokriti
parkirni prostori za osebne avtomobile s pogojem da k vsa-
kemu stanovanju pripada eno parkirno mesto (pokrito ali
nepokrito) s tem, da so izdelani v leseni ali kovinski kon-
strukciji na točkovnih temeljih,

– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno
zgradbo,

– ograjeni prostori za pse do skupne površine 10 m2, s
soglasjem vseh ostalih lastnikov stanovanj,

– tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti,
– hortikulturna ureditev zelenic,
– otroška igrišča,
– prostor za smetnjake ali kontejner,
– frčade ali strešna okna ter sončni kolektorji skladno s

pogoji PUP,

5. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v sklopu
proizvodnih objektov, in sicer:

– nadstreški za kolesa, motorje in mopede, ter pokriti
parkirni prostori za osebne avtomobile s tem, da so izdelani
v leseni ali kovinski konstrukciji na točkovnih temeljih,

– ograjeni prostori za pse do skupne površine 20 m2,
– tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti,
– hortikulturna ureditev zelenic,
– prostor za smetnjake ali kontejnerje,
– tipski plinski kontejnerji za utekočinjeni naftni plin in

cisterne za kurilno olje do 5 m3, z izvedbo priključka na
objekt,

– frčade ali strešna okna ter sončni kolektorji skladno s
pogoji PUP,

– oporni zid do višine 1 m, s potrebnim odmikom od
javnih prometnih površin v soglasju z upravljalcem oziroma
lastnikom ceste in eventualnim sosedom mejašem, tako da
je peta zidu na notranji strani mejnikov,

– žične ograje do višine 2,50 m.

6. Pomožni objekti in naprave ter ostali posegi v sklopu
poslovnih objektov, in sicer:

– nadstreški za kolesa, motorje in mopede, ter pokriti
parkirni prostori za osebne avtomobile s tem, da so izdelani
v leseni ali kovinski konstrukciji na točkovnih temeljih,

– tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti,
– hortikulturna ureditev zelenic,
– prostori za smetnjake ali kontejnerje,
– frčade ali strešna okna ter sončni kolektorji skladno s

pogoji PUP,
– tipski plinski kontejnerji za utekočinjeni naftni plin in

cisterne za kurilno olje do 5 m3, z izvedbo priključka na
objekt.

7. Ostali pomožni objekti in naprave, ter ostali posegi v
prostor, in sicer:

– čebelnjaki, ki so situirani izven naselij, če je objekt
lesen, pritličen in njegova površina ne presega 20 m2, s
soglasjem neposrednih mejašev,

– proizvodni rastlinjaki, brez omejitve velikosti, če
ne potrebujejo temeljenja in je možna hitra vzpostavitev v
prejšnje stanje brez gradbenih posegov,

– manjše agromelioracije in planiranje kmetijskih povr-
šin za katere ni potrebna presoja vplivov na okolje,

– odstranitev obstoječih objektov in naprav ali delov
objektov in naprav do površine 50 m2 za katere ni potrebna
statična presoja,

– proizvodni rastlinjaki, brez omejitve velikosti, če ne
potrebujejo temeljenja in je možna hitra vzpostavitev v prejš-
nje stanje brez gradbenih posegov,

– čistilne naprave za čiščenje komunalnih odplak in
odpadnih voda do 30 PE (populacijskih ekvivalentov),
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– komunalne naprave in objekti, ki niso primarne in
sekundarne rabe (hišni priključki),

– manjše gozdne vlake, poljske poti in gozdne ceste,
– urejanje brežin vodotokov, s prehodnim soglasjem

upravljalca vodotoka in v obsegu za katerega ni potrebna
presoja vplivov na okolje,

– ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo do višine
2,50 m,

– dodatna oprema obstoječih parkov, počivališč, otroš-
kih igrišč ter objektov in naprav za rekreacijo,

– nadstrešnice na obstoječih avtobusnih postajališčih
(zavetišča),

– manjši sakralni objekti (kapelice) tlorisne velikosti do
5 m2  ter ostala sakralna znamenja,

– reklamni, obvestilni in podobni panoji ter naprave, ki
niso prometni znak, pritrjene na obstoječe objekte, zidove,
ograje in podobno ter samostojni reklamni, obvestilni ter
podobni panoji skladno z odlokom o javnem redu in miru v
Občini Semič,

– vsi posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za
invalide in telesno prizadete osebe,

– čakalnice na avtobusnih postajališčih oblikovano
skladno z določili PUP,

– telefonske govorilnice.

3. člen
Objekti, pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter

posegi v prostor, navedeni v 2. členu tega odloka, se smejo
graditi pod naslednjimi pogoji:

– pomožne objekte je možno locirati le v okviru funk-
cionalnega zemljišča obstoječega objekta (stanovanjske hi-
še, kmetije, zidanice, počitniške hišice, stanovanjskega blo-
ka, proizvodnega in poslovnega objekta), razen ostalih ob-
jektov navedenih v 7. točki 2. člena tega odloka,

– da niso locirani med javno prometno površino in ob-
stoječo gradbeno linijo, razen, če so oddaljeni več kot je
varstveni pas javne prometne površine,

– da niso locirani na javnih komunalnih in energetskih
vodih,

– vsi objekti v tem odloku, razen: ograje, žive meje,
oporni zidovi, greznice, kapnice, nenadkriti parkirni prosto-
ri, dovozne poti, tlakovana dvorišča; morajo biti oddaljeni
najmanj 3 m od parcelnih mej s sosednjimi zemljišči, manjši
odmik je dopusten samo v soglasju z lastniki sosednjega
zemljišča,

– odmiki objektov: ograje, žive meje, oporni zidovi,
greznice, kapnice, nenadkriti parkirni prostori, dovozne po-
ti, tlakovana dvorišča; se lahko locirajo v odmiku enega
metra od parcelne meje, če ni v tem odloku drugače dolo-
čeno,

– da imajo strehe prilagojene streham obstoječih so-
sednjih objektov, glede oblike, naklona in vrste kritine,

– pomožni objekti se ne smejo priključiti na nove ko-
munalne in druge priključke ali povečati zmogljivost teh pri-
ključkov, za kar bi bila potrebna soglasja komunalnih in
drugih organizacij.

4. člen
Dovoljenje iz 1. člena tega odloka je možno pridobiti v

primerih, ko s takšnimi posegi niso prizadete pravice in
zakoniti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in
premoženja ter niso v nasprotju z namensko rabo zemljišč,
vodnogospodarskimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja
naravne in kulturne dediščine. Objekti, naprave oziroma
posegi v prostor morajo biti v skladu z veljavnimi prostorski-
mi izvedbenimi akti.

5. člen
Na funkcionalno zemljišče objektov navedenih v prvi

alinei 3. člena tega odloka je možno postaviti pomožne
objekte po tem odloku, za vse ostale posege v prostor je
potrebno pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje.

Pomožni objekti v tem odloku so zidani, leseni ali mon-
tažni, pritlični, nepodkleteni, brez AB plošče nad pritličjem,
oblikovanje objekta mora biti izvedeno skladno z arhitekton-
sko zasnovo območja in skladno s pogoji PUP oziroma
ostalih prostorsko izvedbenih aktov.

6. člen
Za pomožne objekte ter druge objekte in naprave iz

2. člena tega odloka se izda odločba o dovolitvi priglaše-
nih del.

7. člen
Priglasitev del po tem odloku je obvezna za celotno

območje Občine Semič.
Investitor, ki namerava zgraditi objekt ali napravo iz 2.

člena tega odloka, mora svojo namero priglasiti na Upravni
enoti Črnomelj, Oddelek za okolje in prostor.

Vlogi za priglasitev del je potrebno priložiti:
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem.
Po izvršenem lokacijskem ogledu oziroma obravnavi se

izdela dokumnetacija za pridobitev odločbe, ki vsebuje:
– situacijo objekta z vrisom lokacije objekta in vpisani-

mi odmiki od sosednjih parcel,
– opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem

naj bi objekt stal, ki naj vsebuje tehnični opis, skico objekta
z gabariti objekta,

– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem bo
objekt stal,

– za začasni objekt mora biti naveden datum, do kate-
rega naj bi objekt stal,

– soglasje mejašev ter pristojnih organov ali organiza-
cij, kadar je to predpisano s tem odlokom ali drugim aktom.

8. člen
Na podlagi pisnega zahtevka oziroma popolne vloge iz

7. člena tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni po
prejemu popolne vloge izdati odločbo o dovolitvi priglašenih
del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odloč-
be iz prejšnjega odstavka.

Odločba izgubi veljavnost, če investitor ne prične s
priglašenimi deli v roku enega leta po prejemu odločbe.

9. člen
Kot kazenske določbe se smiselno uporabljajo ustrezni

členi zakona o urejenju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93 in 71/93).

10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.

11. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi objektov oziroma posegov v prostor in o določitvi
pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovo-
ljenje na območju Občine Črnomelj (SDL, št. 17/86).

12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.
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Št. 350-01-03/98
Semič, dne 1. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

2035. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah
stavbnega zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v
Občini Semič v letu 1998

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 11. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine
Semič na seji dne 28. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega

zemljišča in povprečnih stroških komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Semič

v letu 1998

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine na dan 31. december 1997 znaša 119.000 SIT

2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od

povrečne gradbene cene iz 1. člena sklepa in znaša:
a) za območje Semiča 0,8% ali 952 SIT/m2,
b) za ostala območja v občini 0,6% ali 714 SIT/m2.

3. člen
Povrečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih

zemljišč na območju Občine Semič na dan 31. december
1997, so določeni v odstotku od povrečne gradbene cene
iz 1. člena skepa in znašajo:

a) za individualne komunalne naprave 2% ali 2.380
SIT/m2 koristne stanovanjske površine.

b) za kolektivne komunalne naprave 3% ali 3.570
SIT/m2 koristne stanovanjske površine.

Izračun koristne stanovanjske površine se opravi sklad-
no s tabelami 1–13 (Uradni list SRS, št. 8/87).

Pri izračunu stroškov komunalnega opremljanja stavb-
nih zemljišč se upošteva sklep občinskega sveta št. 462-
329-27/97 z dne 4. 9. 1997.

4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se

med letom usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske
gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS-Sekcija za gradbeni-
štvo in IGM.

5. člen
Ta skep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

Št. 420-071-01/98
Semič, dne 1. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

ŠTORE

2036. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Štore za leto 1997

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Štore na 30.
redni seji dne 30. marca 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Štore

za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Štore za

leto 1997.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 1997

izkazuje:
SIT

prihodki 345,779.023
odhodki 350,165.837
primanjkljaj 3,386.814
sklad rezerv 4,730.000

3. člen
Primanjkljaj iz leta 1997 se prenese med odhodke v

proračun Občine Štore za leto 1998.

4. člen
Sredstva sklada rezerv v znesku 4,730.000 SIT se

prenese v letu 1998.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 271/98
Štore, dne 30. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.

2037. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84) ter 14. člena statuta Obči-
ne Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine
Štore na seji dne 9. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnih zemljišč v Občini Štore

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v

Občini Štore (Uradni list RS, št. 15/96) se spremeni 1. člen
tako, da se črta tretji odstavek. Drugi odstavek pa se dopolni
z zaselkoma Svetli dol in Kanjuce.
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2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 421
Štore, dne 9. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.

2038. Sklep o valorizaciji vrednosti točke

Občinski svet občine Štore je na podlagi 10. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni
list RS, št. 15/96) na seji dne 9. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o valorizaciji vrednosti točke

1
Valorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore znaša 0,1508
SIT/m2.

2
Ta sklep se uporablja za leto 1998.

Št. 422
Štore, dne 9. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta občine Štore

Albin Valand l. r.

2039. Sklep o določitvi ekonomske cene za program
vrtca v Štorah

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 49/95) je Občinski svet občineŠtore na 30. redni
seji dne 30. 3. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene za program vrtca v

Štorah
Ekonomska cena za program vrtca v Štorah znaša

38.430 SIT in velja od 1. 4. 1998.

Št. 289/98
Štore, dne 14. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta občine Štore

Albin Valand l. r.

TRŽIČ

2040. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe in podelitvi koncesije za graditev in
upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega
plina v Občini Tržič

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97) je
Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju 28. redne seje
dne 9. 6. 1998 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe

in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje
omrežja za distribucijo zemeljskega plina

v Občini Tržič

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Tržič

opredeljuje predmet, območje, pogoje, javna pooblastila,
pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in dru-
ge elemente, pomembne za podelitev koncesije za graditev
in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina.

II. PREDMET KONCESIJE

2. člen
Predmet koncesije je gradnja omrežja za distribucijo

zemeljskega plina ter upravljanje omrežja za distribucijo ze-
meljskega plina za potrebe prebivalstva, industrije in drugih
uporabnikov na območju Občine Tržič in se izvaja kot izbirna
gospodarska javna služba.

III. KONCESIJSKI AKT

3. člen
(pogoji koncesioniranja)

Koncesionar mora za opravljanje koncesije za zgradi-
tev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje in
distribucije zemeljskega plina (v primeru kapitalske družbe
velja isto za izvajalce plinifikacije in distribucije plina),

– da predloži idejno rešitev izgradnje plinskega omrež-
ja z oceno vrednosti,

– da predloži finančni, terminski in prostorski plan ce-
lotne investicije z garancijami, ki bodo dokazovale sposob-
nost ponudnika za realizacijo ponudbe,

– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo morali upo-
rabniki nositi za priključitev na plinovodno omrežje in za
prilagoditev lastnih naprav za uporabo plina ter pripravi pro-
gram financiranja teh del,

– da pripravi in predloži program izvajanja distribucije
za čas trajanja koncesije,

– da predloži garancijo za pravočasno in kvalitetno iz-
vedbo sprejete naloge,

– da predloži garancijo za resnost ponudbe,
– da predloži reference o dosedanjem delu, podatke o

kadrovski zasedbi ter seznam glavnih kooperantov,
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– da predloži soglasje dobavitelja zemeljskega plina,
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z

izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njego-
vim upravljanjem,

– da ima izkušnje na področju programiranja, projekti-
ranja in gradnje ter upravljanja z omrežjem za distribucijo
zemeljskega plina za potrebe prebivalstva, industrije in dru-
gih uporabnikov,

– da navede druge ugodnosti, ki jih nudi razpisovalcu.

4. člen
(javna pooblastila)

Koncesionarju bo Občina Tržič kot koncedent podelila
naslednja javna pooblastila:

– pravico gradnje omrežja za distribucijo zemeljskega
plina vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih povr-
šin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instala-
cije, potrebne za distribucijo,

– izključno pravico uporabe zgrajenega omrežja za di-
stribucijo in prodajo zemeljskega plina za čas trajanja kon-
cesijske pogodbe,

– pravico upravljanja z omrežjem za distribucijo zemelj-
skega plina,

– pravico sklepati pogodbe o dobavi plina,
– pravico določiti način in pogoje za plačilo uporablje-

nega plina v soglasju s koncedentom,
– pravico prekiniti dobavo plina posameznim uporabni-

kom v primeru neplačila.

5. člen
(obveznosti koncesionarja)

Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da na svoje stroške izdela projektno – tehnično do-

kumentacijo,
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za

distribucijo zemeljskega plina,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kakovost-

no dobavo zemeljskega plina,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distri-

bucijo plina skladno z veljavno zakonodajo,
– da skladno z razpisnimi pogoji in koncesijsko pogod-

bo na žiro račun koncedenta deponira dogovorjeni finančni
depozit kot jamstvo za izpolnitev pogodbenih obveznosti za
čas trajanja koncesijske pogodbe,

– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina,
– da poravna stroške razpisa,
– da prevzame obstoječe omrežje in poravna vsa fi-

nančna sredstva, ki so bila doslej že vložena v izgradnjo
sekundarnega plinskega omrežja v Občini Tržič.

6. člen
(pravica koncedenta)

Koncedent mora dati soglasje k lokacijskemu načrtu in
projektno-tehnični dokumentaciji, ki jo izdela koncesionar.

7. člen
(pogoji poslovanja)

Koncesionar kot edini distributer zemeljskega plina iz
omrežja, ki ga je sam zgradil na območju občine za potrebe
prebivalstva, industrije ter drugih uporabnikov izvaja dejav-
nost pod naslednjimi pogoji:

– da spoštuje strokovno tehnične, organizacijske in
razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega pro-
grama za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,

– da prodaja plin po cenah, ki so oblikovane v skladu z
veljavno zakonodajo,

– da omogoča pristojnim službam strokovni in finančni
nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,

– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno organi-
zacijske in druge standarde ter normative za opravljanje
koncesije oziroma če teh ni standarde, ki so povzeti in se
uporabljajo v Republiki Sloveniji,

– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi
bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno
stanje oziroma bo v ta namen izplačal odškodno.

8. člen
(začetek in trajanje koncesije)

Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja 29 let. Doba trajanja koncesije se šteje od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.

Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko po-
daljša.

Koncesionar je dolžan pričeti z gradnjo distribucijske
mreže takoj, ko je podpisana pogodba in so izdana vsa
potrebna dovoljenja.

9. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-
neha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z razdrtjem koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.

10. člen
(potek koncesije)

Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za
katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod
pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.

11. člen
(razdrtje koncesije)

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.

12. člen
(odvzem koncesije)

Koncedent lahko ne glede na določila pogodbe kon-
cesionarju odvzame koncesijo:

– če koncesionar ne prične opravljati koncesije v rokih
določenih s koncesijsko pogodbo,

– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina, ki
traja več kot tri dni;

– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov
neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija;

– v primeru stečaja koncesionarja.
V primeru odvzema koncesije po četrti alinei prvega

odstavka tega člena koncedent izplača koncesionarju od-
škodnino določeno po veljavni zakonodaji.

V ostalih primerih odvzema koncesije navedenih v pr-
vem odstavku tega člena, koncesionar ni upravičen do izpla-
čila odškodnine.

13. člen
(odkup koncesije)

Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
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koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave,
ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji
odkupa se določijo v koncesijski pogodbi.

14. člen
(viri financiranja)

Sredstva, ki jih mora zagotoviti koncesionar za gradnjo
in upravljanje plinovodnega omrežja predstavljajo 100% po-
trebnih sredstev.

15. člen
(cena plina)

Cena plina se oblikuje in določi v skladu z veljavno
zakonodajo.

V primeru, da je oblikovanje cene v pristojnosti lokalne
skupnosti, ceno plina potrdi občinski svet in pri tem upošte-
va:

– da s ceno plina koncesionar dobi povrnjene stroške
za nakup plina, stroške upravljanja, stroške amortizacije in
prometni davek,

– da cena plina ne sme presegati cene lahkega kuril-
nega olja glede na pridobljeno toplotno energijo, ki se raču-
na z enakimi standardi za obe gorivi.

16. člen
(plačilo koncesije)

Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
do 31. marca plačati koncedentu plačilo iz naslova podelje-
ne koncesije. Plačilo se nanaša na preteklo leto in predstav-
lja v skladu z razpisnimi pogoji in s koncesijsko pogodbo
določen odstotek od fakturirane realizacije iz naslova zara-
čunane cene plina brez prometnega davka.

17. člen
(javni razpis in izbira koncesionarja)

Javni razpis za izbiro koncesionarja strokovno pripravi
pristojni občinski organ v roku treh mesecev po objavi tega
odloka.

Za izvedbo javnega razpisa župan imenuje petčlansko
komisijo, ki jo obvezno sestavljata najmanj en pravnik in en
strokovnjak s področja za katerega se podeljuje koncesija.

Javni razpis v imenu občine objavi župan v Uradnem
listu RS.

Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisne-
ga roka, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 60 dni.
S pričetkom razpisnega roka mora biti interesentom na voljo
razpisna dokumentacija v kateri se podrobneje opredelijo
kriteriji iz koncesijskega akta za opravljanje gospodarske
javne službe. V razpisu se določi tudi datum, ura in kraj
odpiranja vlog.

Javni razpis uspe, če do roka, določenega v razpisu,
ponudbo pravočasno in pravilno vloži najmanj en vlagatelj.
Po vsebinski ocenitvi mora ostati najmanj ena popolna vlo-
ga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa. Če javni razpis
ne uspe ali, če ni popolnih vlog, se javni razpis v roku
najmanj 60 dni ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji.
Če je neuspešen tudi ponovni javni razpis, se uporabijo
določila za neposredni prenos opravljanja gospodarske jav-
ne službe.

Na podlagi opravljene analize o izbiri koncesionarja
odloči pristojni občinski organ občine z upravno odločbo po
zakonu o splošnem upravnem postopku in v skladu z zako-
nom o lokalni samoupravi.

Ponudnik, ki ni zadovoljen z izbiro, lahko na podlagi
določil splošnega upravnega postopka v pritožbah kandida-

tov odloča v upravnem postopku župan občine. Njegova
odločitev je dokončna.

Župan v imenu in za račun občine z izbranim koncesio-
narjem najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti odloč-
be sklene koncesijsko pogodbo.

18. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe opravlja pristojni občinski upravni organ oziroma
pooblaščena institucija.

19. člen
(odgovornost za škodo)

Koncesionar je polno odgovoren za škodo, ki jo je
povzročil koncesionar ali pri njem zaposleni delavci pri izva-
janju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe upo-
rabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.

Koncedent ne nosi nobene odgovornosti za povzroče-
no škodo niti proti tretjim osebam.

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije,
lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način določen v
koncesijski pogodbi.

20. člen
(način poslovanja)

Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe.

21. člen
(lastništvo objektov in naprav)

Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali
drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v
last koncendenta ob prenehanju koncesijske pogodbe.

22. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar ne more prenesti koncesije na drugo ose-
bo brez soglasja koncedenta.

23. člen
(višja sila)

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile.

Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile,
lahko koncesijsko razmerje prekinejo samo na podlagi spo-
razuma med koncedentom in koncesionarjem.

24. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 311-035/95-05
Tržič, dne 9. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.
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VLADA

2041. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu s proraču-
nom Republike Slovenije za leto 1998 (Uradni list RS,
št. 34/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto

1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o fi-

nančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane, se finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva ter proizvodnje hrane v letu 1998 namenijo:

A) neposredno na podlagi vlog za naslednje namene:
a) 1401 Živinoreja: Podpora razvoju govedoreje, ko-

njereje in drobnice
Višina sredstev za ta namen je 280,000.000 SIT.
b) 1424 Poljedelstvo: Podpora pridelavi krušnih žit
Višina sredstev za ta namen je 315,000.000 SIT.
c) 1425 Poljedelstvo: Podpora pridelavi sladkorne pe-

se
Višina sredstev za ta namen je 165,000.000 SIT.
č) 1428 Poljedelstvo: Podpora razvoju semenarstva
Višina sredstev za ta namen je 47,000.000 SIT.
d) 1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetij-

skih proizvodov in intervencijski nakupi
Višina sredstev za ta namen je 565,389.313 SIT.
e) 1486 Živinoreja: Izravnava stroškov pridelave na

območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
Višina sredstev za ta namen je 3.600,000.000 SIT.
f) 1859 Ribištvo: Ulov plave ribe – podpora
Višina sredstev za ta namen je 30,000.000 SIT.
g) 2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi

blaga za zunanji trg
Višina sredstev za ta namen je 2.300,000.000 SIT.
h) 4180 Skupni nameni: Financiranje zalog in pro-

izvodnje pomembnejših kmetijskih proizvodov
Višina sredstev za ta namen je 650,000.000 SIT.
i) 7711 Hmeljarstvo: Podpora hmeljarstvu
Višina sredstev za ta namen je 300,000.000 SIT.
Višina sredstev pod točko A) znaša skupaj

8.252,389.313 SIT.
B) na podlagi javnega razpisa za naslednje namene:
1. subvencije:
a) 1466 Skupni nameni: Strukturne spremembe v kme-

tijstvu in živilstvu
Višina sredstev za ta namen je 784,667.804 SIT.
b) 1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetij-

skih pridelkov – podpora
Višina sredstev za ta namen je 100,000.000 SIT.
c) 2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim priredi-

tvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju
Višina sredstev za ta namen je 44,950.000 SIT.
č) 4107 Skupni nameni: Sofinanciranje programov sa-

nacije podjetij, zadrug in kmetij

Višina sredstev za ta namen je 150,000.000 SIT.
d) 6550 Skupni nameni: Sofinanciranje delovanja stroj-

nih krožkov
Višina sredstev za ta namen je 22,000.000 SIT.
e) 7709 Sadjarstvo: Obnova sadovnjakov
Višina sredstev za ta namen je 157,000.000 SIT.
f) 7708 Skupni nameni: Financiranje prestrukturiranja

zadrug
Višina sredstev za ta namen je 205,000.000 SIT.
g) 7713 Skupni nameni: Financiranje programov za

mlade kmete in prestrukturiranje kmetij
Višina sredstev za ta namen je 197,000.000 SIT.
h) 7294 Vinogradništvo: Obnova vinogradov
Višina sredstev za ta namen je 450,000.000 SIT.
2. plačilo storitev:
a) 2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskoval-

no delo – podpora
 Višina sredstev za ta namen je 182,000.000 SIT.
b) 2628 Kmetijstvo: Monitoring onesnaževanja v kme-

tijstvu
Višina sredstev za ta namen je 8,000.000 SIT.
Višina sredstev pod točko B) znaša skupaj

2.300,617.804 SIT.
C) na podlagi letnega programa ministrstva za nasled-

nje namene:
1. dotacije javnim zavodom in ustanovam:
a) 1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja –

praktični pouk
Višina sredstev za ta namen je 70,000.000 SIT.
b) 4440 Sofinanciranje Srednje mlekarske in kmetij-

ske šole Kranj
Višina sredstev za ta namen je 1,000.000 SIT.
2. plačila storitev javnim zavodom in ustanovam:
a) 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 172,820.000 SIT.
b) 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 449,900.000 SIT.
c) 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji
Višina sredstev za ta namen je 945,300.000 SIT.
č) 6767 Javni zavod Kobilarna Lipica
Višina sredstev za ta namen je 119,000.000 SIT.
3. plačila storitev:
a) 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vi-

nogradništvo in oljkarstvo
Višina sredstev za ta namen je 164,180.000 SIT.
b) 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora
Višina sredstev za ta namen je 19,000.000 SIT.
c) 1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacio-

nalnih projektov kmetijstva:
– digitalizacija pedološke karte 15,700.000 SIT;
– kategorizacija slovenskih ribolovnih vod 6,270.000

SIT;
– vodenje ribiškega katastra 6,270.000 SIT;
– program izvajanja zgodnje prognoze sadja v sodelo-

vanju z evropskim programom PROGNOSFRUT 1,300.000
SIT;

– izvajanje programa strokovno-organizacijskega dela
SIPS (Slovenske integrirane pridelave sadja) 7,500.000 SIT;

– knjigovodstvo na kmetijah 4,000.000 SIT;
– Kmečki glas – informacije 4,960.000 SIT.
Skupna višina za ta namen je 46,000.000 SIT.
č) 2425 Kmetijstvo: Kataster trajnih nasadov
Višina sredstev za ta namen je 83,000.000 SIT.
d) 2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz po-

datkov v kmetijstvu
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– vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu.
Višina sredstev za ta namen je 30,000.000 SIT.
e) 2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi med-

narodni projekti – lastna udeležba
Višina sredstev za soudeležbo v projektu izvedbe in

financiranja razvoja tehnologije v sektorju vinogradništva in
vinarstva Slovenije je 28,000.000 SIT.

f) 2553 Ribištvo: Monitoring ribolovnih fondov v slo-
venskem morju

Višina sredstev za ta namen je 7,500.000 SIT.
g) 2622 Kmetijstvo: Genska banka v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 28,000.000 SIT.
h) 4176 EU in mednarodno sodelovanje: Kongres CEA
Višina sredstev za ta namen je 15,000.000 SIT.
i) 7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin
Višina sredstev za ta namen je 59,000.000 SIT.
j) 7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni

center za senzorično analizo vina
Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
4. investicije – kmetijstvo:
a) 1422 Morsko ribištvo in marikultura
Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
b) 1449 Sladkovodno ribogojstvo
Višina sredstev za ta namen je 12,000.000 SIT.
c) 2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v

kmetijstvu – oprema
Višina sredstev za ta namen je 28,000.000 SIT.
č) 4181 Javni zavod Lipica – investicijsko vzdrževanje

in oprema
Višina sredstev za ta namen je 50,000.000 SIT.
d) 6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvoj-

nih centrov v kmetijstvu
– za kmetijska šolska posestva in druge kmetijske cen-

tre je namenjeno 62,000.000 SIT;
– za Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec je na-

menjeno 18,000.000 SIT.
Skupna višina za ta namen je 80,000.000 SIT.
5. subvencije:
a) 1466 Skupni nameni: Strukturne spremembe v kme-

tijstvu in živilstvu
– pospeševanje strukturnih sprememb v pridelavi in

predelavi kmetijskih pridelkov
Višina sredstev za ta namen je 625,626.196 SIT.
a) 2447 Skupni nameni: Podpora pri usposabljanju

laboratorijev v kmetijstvu in živilstvu
Višina sredstev za ta namen je 70,000.000 SIT.
b) 2557 Morsko ribištvo – subvencije in socialne pod-

pore
Višina sredstev za ta namen je 37,000.000 SIT.
Višina sredstev pod točko C) znaša 3.160,326.196

SIT.

2. člen
Upravičenci do sredstev po tej uredbi so fizične in

pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, živilsko ali trgovinsko
dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo stalno pre-
bivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.

Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo
upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun.

3. člen
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge

upravičence, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem
najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.

4. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila

interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega
oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom katerega-
koli blaga iz svoje trgovinske mreže.

5. člen
Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi sme vlagatelj, ki

interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zara-
čunati stroške poslovanja, vendar največ do višine 1% uve-
ljavljenih sredstev.

6. člen
Vlagatelji uveljavljajo sredstva iz točke A) 1. člena te

uredbe na podlagi pisne vloge.
Vlogi mora biti priložen predpisan obrazec, določen za

posamezni namen, in predpisana dokumentacija.
Vlagatelj, ki uveljavlja sredstva za druge upravičence,

mora vlogi priložiti tudi njihovo pooblastilo. Vlagatelji zahtev-
kov jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, nave-
denih v vlogi.

Zahtevke se vlaga in obrazce se dobi pri:
POSLOVNEM ZDRUŽENJU PREHRANE SLOVENIJE

– GIZ 1000 LJUBLJANA, Slovenska c. 54 (v nadaljnjem
besedilu: PZPS).

7. člen
Vloge iz prejšnjega člena morajo vlagatelji vložiti najka-

sneje do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec, razen če
je s to uredbo določeno drugače. Zadnji rok za vložitev
zahtevkov je 15. december 1998.

8. člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za po-

samezen namen iz točke B) 1. člena te uredbe vodi komisi-
ja, ki jo za posamezen namen imenuje minister.

Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregle-
dovanju in ocenitvi vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora
vsebovati zlasti:

– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele pre-

pozno,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog

z navedbo pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in

predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtev-

kih minister s sklepom.

9. člen
Letni program dela za posamezen namen iz točke C)

1. člena uredbe sprejme minister po uveljavitvi te uredbe.
O uvrstitvi v program in o višini dodeljenih sredstev

odloči minister s sklepom.

10. člen
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih iz 8. in 9. čle-

na te uredbe, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sklene z upravi-
čenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje
koriščenja dodeljenih sredstev.
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11. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge po tej uredbi se

zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Zoper sklep ministra je možno vložiti v roku 15 dni od

njegovega prejema na ministrstvo zahtevo za ponovno pre-
veritev postopka dodeljevanja sredstev. Prepozno vložene
zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O rezultatih
ponovne preveritve postopka odloči minister s sklepom v
roku 30 dni od dneva vložitve zahteve.

12. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli

namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične
podatke, je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena
sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila ministrstva upravičencu do dneva vra-
čila.

Upravičenec tudi izgubi pravico do katerihkoli interven-
cijskih sredstev ministrstva za dobo dveh let, o čemer določi
minister s sklepom. Rok prične teči z dnem vročitve sklepa.

Upravičenec mora vrniti tudi vsa sredstva, pridobljena
na podlagi 22. člena te uredbe, če se blago, za katerega je
pridobil ta sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji,
ki jih določa 4. člen uredbe o kriterijih za oprostitev plačila
carine pri ponovnem uvozu blaga (Uradni list RS, št. 56/95,
33/96 in 78/97).

13. člen
Obračun sredstev finančnih intervencij za zahtevke, ki

so bili vloženi do dneva uveljavitve te uredbe se opravi po
pogojih iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvem polletju
1998 (Uradni list RS, št. 8/98 in 15/98).

II. UKREPI

14. člen
1401 Živinoreja: Podpora razvoju govedoreje, konje-

reje in drobnice
A) Obnova črede plemenskih krav
1. Namen ukrepa:
Izboljševanje proizvodnih lastnosti goveda s spodbuja-

njem obnove staleža plemenskih krav s prvesnicami in ple-
menskimi brejimi telicami kombiniranih, mlečnih in mesnih
pasem iz lastne reje in iz nakupa.

2. Upravičenci:
– rejci plemenskih krav – prvesnic kombiniranih, mleč-

nih in mesnih pasem,
– kupci brejih plemenskih telic kombiniranih, mlečnih

ali mesnih pasem;
– rejci krav, ki so vključene v gensko banko.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik

o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, oce-
njevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov
(Uradni list SRS, št. 21/81 in 43/88);

– pri obnovi staleža krav mlečnih pasem se regresira
do 25% letne obnove;

– živali morajo biti vključene v A kontrolo prireje mleka
ali mesa in so potomke krav iz A kontrole ali matične mesne
črede oziroma so krave vključene v program genske banke;

– krave morajo biti po telitvi najmanj 100 dni v kontroli
mlečnosti, mesni kontroli oziroma so breje najmanj 3 mese-
ce v primeru nakupa telic;

– živali morajo biti slovenskega porekla – rojene in
vzrejene na območju Republike Slovenije;

– živali morajo biti znanega porekla: potomke krav iz A
kontrole in imajo znanega očeta ali iz matične črede (za
meso);

– živali je ocenila območna selekcijska služba, v skla-
du z merili za oceno po selekcijskem programu za kombini-
rane, mlečne in mesne pasme kot primerne za rejo;

– privesnice mlečnih pasem so telile po 1. januarju
1998;

– za živali iz nakupa mora biti selekcijski službi predlo-
žena kopija dokumenta ali kopija računa z natančnim naslo-
vom kupca in prodajalca.

4. Višina sredstev:

Kombinirane in Mlečne
mesne pasme SIT/žival pasme SIT/žival

– obnova iz lastne črede 13.500*  9.000
– nakup 15.000 10.000

* Velja tudi za vse krave, ki so vključene v program genske
banke in se lahko uveljavlja enkrat letno.

Skupna višina sredstev za ta namen je 126,000.000 SIT.
5. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– seznam živali, za katere se uveljavljajo sredstva, z

navedbo življenjskih številk Govedorejske službe Slovenije,
in sicer po posameznem upravičencu ter ločeno za obnovo
iz lastne črede in obnovo iz nakupa ter za živali, vključene v
program genske banke. Seznam mora biti potrjen s strani
območne selekcijske službe.

6. Rok za vložitev zahtevkov:
– za obnovo iz lastne črede 15. julij 1998 oziroma 30.

november 1998.

B) Plemenske živali – prašiči
1. Namen ukrepa:
Izboljševanje proizvodnih lastnosti prašičev s spodbu-

janjem obnove staleža s plemenskimi živalmi iz lastne reje in
iz nakupa.

2. Upravičenci:
– farme in vzrejna središča;
– rejci živali, ki so vključene v program genske banke.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se nabavna cena plemenskih živali, ki jih

upravičenci prodajo ali vzredijo v lastni proizvodnji in name-
nijo za obnovo osnovne črede;

– regresira se do 45% redne letne obnove črede;
– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih

selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih;
– živali ustrezajo pogojem, ki jih določa pravilnik o vo-

denju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenje-
vanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Urad-
ni list SRS, št. 21/81 in 43/88);

– upravičenec mora vzrejati živali v skladu z repub-
liškim selekcijskim programom;

– v primeru prodaje mora biti selekcijski službi (območ-
ni za vzrejna središča, republiški za farme) predložena kopi-
ja računa plemenskih prašičev z navedenim naslovom kup-
ca in prodajalca, v primeru obnove pa ustrezna dokumenta-
cija o prevedbi ali obnovi iz lastne črede;

– živali so vključene v gensko banko;
– cena plemenskih živali ne sme preseči priznane ce-

ne plemenskih živali, določene v razmerju med povprečno
odkupno ceno pitovnih prašičev, ki jo tedensko izračunava
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PZPS, in ceno plemenskih prašičev. Za izračun cen ple-
menskih prašičev za posamezne kategorije se uporablja
naslednje količnike:

Kategorija Potrjena Čistopasemski
križanja  prašiči

– nebreje mladice 1,50 1,80
– breje mladice 1,85 2,20
– merjasci s testiranimi starši 2,30 2,30
-- – s testom lastne proizvodnosti 3,30 3,30
-- – pleme ohranitev linije 3,60 3,60

4. Višina sredstev:
Nakup Obnova iz

lastne črede
Vrednost Vrednost

v SIT/kom  v SIT/kom

MLADICE potrjenih
križanj: – breje 13.600 3.400
– nebreje  5.950
MLADICE čistopasemske:
– breje 17.000* 4.250*
– nebreje 11.900 2.550
MERJASCI**:
– merjasci s testiranimi starši 25.500
– s testom lastne proizvodnosti 38.250 17.000
– za ohranitev linije 42.500 17.000

* Velja tudi za vse živali, ki so vključene v program genske
banke in se lahko uveljavlja enkrat letno.

** Pri nakupu merjascev za potrebe osemenjevalnega centra
v Ptuju in Murski Soboti se prizna dvojna višina podpore, in sicer
za največ 25 živali na center v letu 1998.

Skupna višina sredstev za ta namen je 114,000.000 SIT.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– za vsakega upravičenca list o obnovi oziroma prodaji

plemenskih prašičev, ki ga izda BF – Oddelek za zootehni-
ko. Iz lista o obnovi oziroma prodaji mora biti razvidna kate-
gorija živali, njihove ušesne številke ter način obnove (iz
nakupa oziroma iz lastne črede).

C) Plemenske živali – drobnica
1. Namen ukrepa:
Izboljševanje proizvodnih lastnosti drobnice s spodbu-

janjem obnove staleža ovc in koz s plemenskimi živalmi iz
lastne reje in iz nakupa.

2. Upravičenci:
– rejci plemenskih živali za obnovo iz lastne črede;
– pri prodaji testna postaja Logatec za tam vzrejene

ovne oziroma rejec – prodajalec plemenskih živali;
– rejci živali, ki so vključene v program genske banke;
– kupci plemenskih koz burske pasme iz uvoza.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vse plemenske živali, za katere se uveljavlja regres,

morajo biti oštevilčene, izhajati morajo iz kontroliranih tro-
pov;

– plemenske samice smejo biti stare največ tri leta, iz
programa genske banke pa so lahko tudi starejše;

– plemenjake, vzrejene na testni postaji v Logatcu,
mora pregledati in potrditi republiška komisija za licencira-
nje, ostale plemenjake pa komisija, imenovana na upravni
enoti v skladu s 13. členom zakona o ukrepih v živinoreji
(Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86);

– upravičenec ne sme zmanjšati staleža živali najmanj
3 leta od uveljavitve sredstev;

– živali ustrezajo pogojem, ki jih določa pravilnik o vo-
denju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenje-
vanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Urad-
ni list SRS, št. 21/81 in 43/88);

– regres za plemensko žival se lahko uveljavlja le en-
krat in sicer ob prvem nakupu oziroma prevedbi. Izjema so
živali, vključene v gensko banko, za katere se regres lahko
uveljavlja enkrat letno;

– pri prodaji plemenskih živali mora biti republiški se-
lekcijski službi predložena kopija računa ali dokumenta z
naslovom kupca in naslovom prodajalca;

– burske koze iz uvoza morajo biti vključene v selekcij-
ski program.

4. Višina podpore:

SIT/ plemensko žival

SAMICE
– obnova iz lastne črede* 3.000
– nakup za obnovo ali prvo naselitev 4.800**
SAMCI – po prvem licenciranju 10.000**

* Velja tudi za vse živali, ki so vključene v program genske
banke in se lahko uveljavlja enkrat letno.

** Za burske koze in kozle iz uvoza velja dvojna višina pod-
pore.

Skupna višina sredstev za ta namen je 18,000.000 SIT.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu
Zahtevku je treba priložiti:
– seznam živali, za katere se uveljavljajo sredstva, z

navedbo ušesnih številk republiške selekcijske službe, in
sicer po posameznih kategorijah živali za vsakega upravi-
čenca posebej ter ločeno za obnovo iz lastne črede ali za
nakup. Seznam mora biti potrjen s strani republiške selekcij-
ske službe.

6. Rok za vložitev zahtevkov:
– za burske koze in kozle iz uvoza 15. julij 1998 oziro-

ma 30. oktober 1998.

Č) Obnova črede plemenskih kobil
1. Namen ukrepa:
Izboljševanje proizvodnih lastnosti konj s spodbujanjem

obnove staleža s plemenskimi žrebicami in kobilami.
2. Upravičenci:
– rejci plemenskih žrebic ali kobil, tistih pasem, ki so

določene z rejskim programom.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
a) ob sprejemu v A rodovnik:
– hladnokrvne in haflinške v 3. letu starosti;
– slovenske toplokrvne, kasaške in lipicanske pasme

med 3. in 6. letom starosti, če so pripuščene pod priznane-
ga žrebca ustrezne pasme;

– vse žrebice in kobile morajo biti pregledane na bre-
jost (potrdilo o pregledu na brejost);

– po prejetju sredstev po tej uredbi morajo biti pri-
puščene najmanj še eno plemenilno sezono;

b) ob sprejemu v B rodovnik žrebice in kobile hladno-
krvnih pasem.

4. Višina regresa:

SIT/ plemensko žival

A rodovnik 45.000
B rodovnik 15.000
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Skupna višina sredstev za ta namen je 8,000.000 SIT.
5. Načini vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– seznam živali, za katere se uveljavljajo sredstva, z

navedbo rodovniških številk živali republiške selekcijske služ-
be, in sicer za vsakega upravičenca posebej ter ločeno za A
in B rodovnik. Seznam mora biti potrjen s strani republiške
selekcijske službe.

D) Selekcionirane čebelje matice
1. Namen ukrepa:
Izboljševanje proizvodnih lastnosti čebel, in sicer z:
A – obnavljanjem čebeljih družin s selekcioniranimi

čebeljimi maticami;
B – regresiranjem nakupa čebeljih matic za ugotavlja-

nje genetskega potenciala za pridelavo medu ter pasemske
čistosti.

2. Upravičenci:
Vzrejevalci čebeljih matic, potrjeni v letu 1998 v skladu

s 13. členom zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS,
št. 17/78 in 29/86).

3. Pogoji za pridobitev regresa:
– republiški selekcijski službi na Kmetijskem inštitutu

Slovenije mora biti predložena kopija računa ali dokumenta,
ki ga upravičenec izda ob prodaji matice.

4. Višina regresa:
A – 450 SIT/matico;
B – 1100 SIT/matico.
Skupna višina sredstev za ta namen je 4,000.000 SIT.
5. Načini vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– seznam številk nalepk ločeno po A in B kategoriji

matic za vsakega upravičenca. Seznam mora biti potrjen s
strani republiške selekcijska služba.

6. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 30. septembra 1998.

E) Obnova črede kuncev
1. Namen ukrepa:
Izboljševanje proizvodnih lastnosti kuncev s spodbuja-

njem obnove staleža s plemenskimi živalmi iz lastne reje in iz
nakupa.

2. Upravičenci:
– rejci plemenskih živali;
– selekcijske testne postaje.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali so slovenskega porekla – rojene in vzrejene na

območju Republike Slovenije;
– vse plemenske živali, za katere se uveljavlja regres,

morajo biti odbrane s strani republiške selekcijske službe na
BF – Oddelek za zootehniko in vpisane v rodovno knjigo;

– podpora velja za plemenske živali kategorije starši in
stari starši linij A in C.

4. Višina podpore:

Kategorija  SIT/ plemensko žival

STARI STARŠI 2.500
STARŠI 1.400

Skupna višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– za vsakega upravičenca list o obnovi oziroma prodaji

plemenskih kuncev, ki ga izda BF – Oddelek za zootehniko.
Iz lista o obnovi oziroma prodaji mora biti razvidna kategorija

in linija živali, njihove življenjske številke ter način obnove (iz
nakupa oziroma iz lastne črede).

6. Rok za vložitev zahtevkov:
– 15. julij 1998 oziroma 30. november 1998.
Ta postavka bo predvidoma v tej obliki samo še v letu

1998.

15. člen
1424 Poljedelstvo: Podpora pridelavi krušnih žit
1. Namen ukrepa:
Pokrivanje dela stroškov pridelave pšenice in rži v skla-

du s 6. in 7. točko veljavnega sklepa o vzpostavitvi tržnega
reda za pšenico in rž 1998.

2. Višina podpore:
– 2,70 SIT/ kg odkupljene pšenice letine 1998;
– 7,00 SIT/kg odkupljene rži letine 1998.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– podpora velja samo za pšenico in rž, ki jo odkupi

Zavod RS za blagovne rezerve v skladu z veljavnim sklepom
o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1998;

– pšenica in rž morata ustrezati minimalnim kakovost-
nim zahtevam po veljavnih predpisih;

– pri oddaji pšenice in rži mora pridelovalec predložiti
odkupovalcu obrazec “Podatki o upravičencu, ki vlaga zah-
tevek za finančno intervencijo v kmetijstvu”.

4. Način vlaganja zahtevkov:
Zavod RS za blagovne rezerve uveljavlja podporo v

skladu s 13. členom veljavnega sklepa o vzpostavitvi tržne-
ga reda za pšenico in rž 1998 po sklenitvi pogodbe z
ministrstvom.

16. člen
1425 Poljedelstvo: Podpora pridelavi sladkorne pese
1. Namen ukrepa:
– podpora pridelavi sladkorne pese s ciljem povečeva-

nja obsega pridelave.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičeni pridelovalci (fizične in prav-

ne osebe), ki imajo v letu 1998 s Tovarno sladkorja Ormož
(TSO) sklenjeno pogodbo o pridelavi sladkorne pese. Naj-
manjša površina, za katero je mogoče uveljaviti podporo, je
0,3 ha.

3. Višina podpore znaša 22.000 SIT/ha.
4. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti kopijo dokazila o opravljeni

setvi sladkorne pese.
5. Rok za vložitev zahtevkov:
– napozneje do 15. julija 1998.

17. člen
1428 Poljedelstvo: Podpora razvoju semenarstva
1. Namen ukrepa:
Podpora razvoju semenarstva zaradi spodbujanja pri-

delave kakovostnega domačega semena krompirja, ajde in
koruze.

2. Upravičenci:
– pravne osebe, ki je pri ministrstvu vpisana v register

pridelovalcev za pridelavo semena, ki je predmet zahtevka,
za pridelavo na lastnih površinah ali pri kooperantih.

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Podpora velja le za pridelavo semena sort, ki so regi-

strirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji oziro-
ma za pridelavo semena sort, za katere je bilo izdano izjem-
no dovoljenje ministrstvo za razmnoževanje v letu 1998.
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4. Višina podpore:

Višina podpore
SIT/ha

1. Krompir – pridelava semena v jedrih, naravno
izoliranih območjih, v poletni saditvi 150.000
krompir – klasično semenarjenje (100 m izolacija)120.000
krompir – I. varovalni pas 120.000
krompir – II. varovalni pas 75.000
krompir – brezvirusni sadilni material 15 SIT/kos
2. Ajda 40.000
3. Koruza 60.000

5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev za

seme, za katerega se vlaga zahtevek;
– seznam semenskih posevkov, za katere se vlaga zah-

tevek;
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravlje-

nem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka;
– za sorte, ki se razmnožujejo po posebnem dovoljenju

ministrstva, tudi kopijo odločbe o dovolitvi semenske pride-
lave v letu 1998.

6. Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 15. septembra 1998.

18. člen
1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetij-

skih proizvodov in intervencijski nakupi
A) Sofinanciranje nabavne cene sladkorja za zimsko

krmljenje čebel
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena pokrivanju razlike med prodaj-

no ceno sladkorja, namenjenega za krmo čebel, in ceno,
določeno z uredbo o določitvi cene belega kristalnega slad-
korja (Uradni list RS, št. 15/98) Tovarni sladkorja Ormož v
višini 15 SIT/kg prodanega sladkorja.

2. Pogoji za pridobitev sredstev in način vlaganja zah-
tevkov:

Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu. Zahtevku
je treba priložiti fotokopije računov za prodajo sladkorja če-
belarjem za krmljenje čebel in fotokopije naročil čebelarskih
društev.

3. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 30. septembra 1998.
4. Skupna višina sredstev za ta namen je 26,850.000

SIT.
B) Pokrivanje stroškov interventnega odkupa prašičje-

ga mesa
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov intervent-

nega odkupa mesa od največ 30.000 prašičjih pitancev
slovenskega porekla po zaščitni ceni 4,83 SIT za 1% mesa v
toplih polovicah fco odkupno mesto.

2. Upravičenec:
– Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali morajo biti slovenskega porekla;
– najmanjša pogodbena količina, ki jo Zavod RS za

blagovne rezerve odkupi, znaša 30 kom prašičev pitancev;
– živali so odkupljene po 1. juniju 1998, kar se doka-

zuje s priloženimi kopijami računov za odkup živali, z naved-
bo naslova rejca in kupca ter številom odkupljenih živali. V
primeru, da rejec proda živali preko posrednika, mora le-ta
priložiti kopije dokazil o odkupu prašičev od vsakega posa-
meznega rejca;

– živali morajo biti zaklane v klavnicah in ocenjene na
liniji klanja v skladu s pravilnikom o kakovosti zaklanih praši-
čev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/
95, 53/96 in 71/97);

– na zapisniku kontrolne organizacije o mesnatosti,
razvrstitvi in teži prašičjih polovic v skladu z zgoraj citiranim
pravilnikom mora biti navedena številka računa o odkupu
prašičev ter označba, da gre za interventni odkup;

– polovice morajo biti označene tako, da je možno
ugotoviti njihovo istovetnost z zapisnikom iz zgornje alinee,
ter posebej, da gre za interventni odkup.

4. Višina sredstev:
Višina sredstev za ta namen je 255,000.000 SIT.
5. Način in rok vlaganja zahtevkov:
– v skladu s pogodbo med Zavodom RS za blagovne

rezerve in ministrstvom.

19. člen
1466 Skupni nameni: Strukturne spremembe v kme-

tijstvu in živilstvu
1. Namen ukrepa
– pospeševanje strukturnih sprememb v pridelavi in

predelavi kmetijskih pridelkov oziroma proizvodov s ciljem
povečevanja njihove konkurenčne sposobnosti na doma-
čem trgu in izvozu.

2. Sredstva se namenijo za:
A) pokrivanje obveznosti v letu 1998, ki izhajajo iz

sklenjenih pogodb v letih 1994, 1995, 1996 in 1997
Višina sredstev za ta namen je 624,667.804 SIT.
B) podporo namenskim investicijam v izgradnjo oziro-

ma obnovo hladilnic za sveže sadje.
Višina sredstev za ta namen je 113,000.000 SIT.
C) podporo investicijam pri napravi špargljišč
Višina sredstev za ta namen je 7,000.000 SIT.
Č) podporo namenskim investicijam za gensko banko v

živinoreji ter rejska središča
Višina sredstev za ta namen je 40,000.000 SIT.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– za namene B), C) in Č) se določijo z javnim razpisom.
4. Rok za vložitev zahtevkov za namen A):
– v skladu s pogodbo.

20. člen
1486 Živinoreja: Izravnava stroškov pridelave na ob-

močjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
A) Izravnava stroškov pridelave na območjih z omejeni-

mi naravnimi dejavniki za kmetijstvo
Namen ukrepa:
– pospeševanje živinorejske proizvodnje na območjih

z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo (gorsko višin-
ska, gričevnato hribovita, kraška območja, strme kmetije ter
druga območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kme-
tijstvo);

– ponovno uvajanje in smotrnejše izkoriščanje planin-
ske paše;

– povečanje ekonomske privlačnosti kmetijske pro-
izvodnje na teh območjih.

– ohranjanje poseljenosti in kmetijske proizvodnje na
teh območjih;

Upravičenci:
– rejci živali na območjih z omejenimi naravnimi dejav-

niki za kmetijstvo.
I. Podpora za živali za prirejo mesa (govedo, konji,

ovce in koze):
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1. Pogoji za pridobitev sredstev:
Skupni pogoji:
– sredstva se lahko uveljavljajo le za tiste živali (klavne,

pitovne in plemenske), ki so bile prirejene na območjih z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, kar je razvidno
iz dokumentacije o nakupu in prodaji živine ali iz dokumenta-
cije o prejemu živine, če gre za kooperacijski odnos;

– upravičenci morajo imeti živali, za katere uveljavljajo
podporo, v reji najmanj 6 mesecev pred oddajo ali prodajo,
živali iz uvoza pa najmanj 12 mesecev;

– živali morajo biti vključene v republiški selekcijski
program oziroma njih reja ne sme biti v nasprotju z zakonom
o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86);

– živali morajo biti označene v skladu s predpisi;
– za živali, ki so bile zaklane, morajo biti priloženi doku-

menti, iz katerih je razvidno, da so bile živali zaklane v
registrirani klavnici ter njihova klavna teža. Pri govedu mora
biti priložen dokument kontrolne organizacije o teži in razvr-
stitvi klavnih trupov v kakovostni razred v skladu s pravilni-
kom o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic
na klavni liniji (Uradni list RS, št. 28/94); za preračun na živo
maso se upošteva 54% klavnost.

Dodatni pogoji po posameznih vrstah živali:
1.1 Govedo:
– pri pitancih mora biti živa teža ob prodaji najmanj

250 kg, pri telicah in volih 220 kg, izjema je pitanje telet na
višjo težo (200 kg), kjer mora biti program prijavljen pri
območni selekcijski službi;

– za plemenske telice, ki so na podlagi pogodbenega
odnosa med lastnikom iz nižinskega območja ter rejcem, ki
te živali vzreja v območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo najmanj 15 mesecev, se prizna posebna premija.

1.2 Konji hladnokrvnih pasem in haflinške pasme:
– ki se pitajo za meso in so vzrejene ob kobili;
– ki niso starejši od enega leta;
– ki so ob prodaji težki najmanj 200 kg žive teže pri

haflinški pasmi oziroma 300 kg žive teže pri hladnokrvnih
pasmah.

1.3 Drobnica:
– živali niso starejše od enega leta;
– ki ob prodaji oziroma zakolu tehtajo najmanj 15 kg

žive teže.

2. Višina podpore*:

Območje SIT/kg prirasta SIT/žival/leto
ž.t. klavne ali
plemenske živine

govedo konji drobnica

– gričevnato-hribovita in
druga območja z omejenimi
naravnimi dejavniki za
kmetijstvo 25** 10.500 1.000
– gorsko višinsko, strme
kmetije in kraško območje 40** 15.000 1.400

* Na območjih, ki jih določa zakon o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja Posočja, upravičenci lahko uveljavljajo za 30%
večje podpore.

** V primeru reje plemenskih telic iz druge alinee točke I. 1.1
se navedene višine povišajo za 50%.

Podpora za prirast goveda bo v letu 1999 predvidoma
spremenjena v podporo na žival.

Višina sredstev za ta namen je 900,000.000 SIT.
3. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa za odkupljene živali ali obračuna ko-

operacijskega pitanja ali obračuna pogodbene reje plemen-
skih telic, ali obračuna usluge klanja, če gre za porabo na
registriranem turizmu na kmetijah, iz katerega je razviden
datum, številka živali, teža in naslov prodajalca in kupca;

– kopijo računa za nakup živali, če tega ni, pa zdravstve-
nega spričevala za te živali, če gre za storitveno pitanje ali
pogodbeno rejo; za živali, ki so bile rojene na kmetiji kopijo
pripustnega ali osemenjevalnega lista;

– pri govedu tudi kopijo zapisnika pooblaščene kon-
trolne organizacije o razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni
razred.

II. Podpora za živali za prirejo mleka (govedo, ovce in
koze):

1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vse živali morajo biti vpisane v enotnem registru rej-

cev živali za prirejo mleka območnega selekcijskega zavo-
da;

– obremenitev kmetijskih površin ne sme presegati
3 GVŽ /ha, upoštevajoč celoleten stalež vseh živali na kmetiji,
oziroma se sme podpora uveljavljati le do te obremenitve;

– zahtevek se lahko vloži šele, ko ima rejec naveden
stalež živali že vsaj 3 mesece, kar je razvidno iz podatkov iz
A ali Z kontrole oziroma dokumenta o številčenju živali;

– rejec je dolžan imeti število živali, za katere vlaga
zahtevek, do konca leta 1998; v primeru, da pride do pogi-
na ali odprodaje živali prej in se ne zamenja te živali z drugo
najpozneje v 30 dneh po zmanjšanju staleža, je rejec dolžan
vrniti že dodeljena sredstva ter pisno prijaviti spremembo
staleža območni selekcijski službi in PZPS;

– vse živali morajo biti oštevilčene oziroma označene v
skladu s predpisi; Vsaka krava mora biti oštevilčena pod
pogoji, ki veljajo za A ali Z kontrolo.

2. Višina podpore*:

Območje SIT/žival za prirejo mleka/leto
krava ovca, koza

– gričevnato-hribovita in druga
območja z omejenimi naravnimi
dejavniki za kmetijstvo 10.000 1.500
– gorsko višinsko, strme kmetije
in kraško območje 15.000 2.000

* Na območjih, ki jih določa zakon o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja Posočja, upravičenci lahko uveljavljajo za 30%
večje podpore.

Podpora se poveča v naslednjih primerih:
– če je obremenitev kmetijskih površin manjša od

1,5 GVŽ/ha se podpora poveča za 15%;
– če je paša na skupnih ali individualnih pašnikih naj-

manj 80 dni v letu, se podpora poveča za 5%;
– v primeru uveljavitve podpore za planinsko pašo, ni

mogoče za te živali uveljavljati povečanje podpore iz prejšnje
alinee;

– v primeru, da sta izpolnjena pogoja iz prve in druge
alinee te točke, lahko upravičenec uveljavlja povečanje pod-
pore iz obeh navedenih alinei.

Višina sredstev za ta namen je 1.450,000.000 SIT.
3. Rok in način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vlaga enkrat letno na predpisanem obraz-

cu, in sicer najpozneje do 31. julija 1998;
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– vlagatelji, ki so do 30. maja 1998 vložili najavo za
koriščenje te podpore na predpisanem obrazcu, niso upra-
vičeni do ponovne prijave.

Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o vpisu v register rejcev živali za prirejo mle-

ka na območnem kmetijskem zavodu, potrjen s strani selek-
cijske službe.

III. Podpora za živali na planinski paši
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– višina sredstev je določena na posamezno žival, ki se

je pasla na planini z nadmorsko višino najmanj 750 metrov
najmanj 80 dni oziroma 75 dni na planinah, katerih minimal-
na nadmorska višina je 1.400 m;

– za vsako planino mora biti izdelan zapisnik prigona
živali na planino in zapisnik odgona živali s planine, z naved-
bo datuma prigona oziroma odgona in popisom evidenčnih
številk živali. Zapisnika morata biti potrjena s strani kmetijske
svetovalne službe in podpisana s strani gospodarja planine;

– vse živali, za katere se uveljavlja podpora, morajo biti
oštevilčene v skladu s predpisi;

– za živali se premija lahko uveljavlja le enkrat v enem
letu; če se žival pase na več planinah, se lahko uveljavlja
premija le za pašo na eni planini;

– obremenitev pašnih površin v obdobju planinske pa-
še ne sme presegati 2,5 GVŽ/ha planinskega pašnika, upo-
števajoč vse živali na paši.

2. Višina podpore*:

Kategorija živali Višina podpore
SIT/žival

molzna krava, kobila z žrebetom 8.000
presuš. krava, MPG**, telica, krava dojilja 5.500
konj in kobila brez žrebeta 5.500
mlečna drobnica 1.500
mesna drobnica 1.000

* Na območjih, ki jih določa zakon o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja Posočja, upravičenci lahko uveljavljajo za 30%
večje podpore.

** MPG – mlado pitano govedo.

Višina sredstev za ta namen je 100,000.000 SIT.
3. Način in rok vložitve zahtevka:
Upravičenci morajo do 30. junija 1998 prijaviti planin-

sko pašo na predpisanem obrazcu, kateremu je treba prilo-
žiti kopijo zapisnika o prigonu živali na pašo (planino). Zapi-
snik mora vsebovati datum prigona živali na planino, seznam
živali z navedbo njihovih evidenčnih številk, in mora biti
potrjen s strani kmetijske svetovalne službe in gospodarja
planine

Zahtevek se vlaga enkrat letno na predpisanem obraz-
cu, kateremu je treba priložiti kopijo zapisnika o odgonu
živali s planine. Zapisnik mora vsebovati datum odgona,
seznam živali z navedbo njihovih evidenčnih številk, in mora
biti potrjen s strani kmetijske svetovalne službe in gospodar-
ja planine.

Zahtevek se vlaga najpozneje do 30. septembra 1998.
B) Pospeševanje reje govedi, konj in drobnice
1. Namen:
Povečana prireja mesa govedi, konj in drobnice, pre-

usmeritev iz mlečne reje v prirejo mesa in s tem predvsem
razbremenitev trga z mlekom ter posredna ohranitev travna-
tih površin v funkciji proizvodnje.

2. Upravičenci:
– rejci pitovnih in plemenskih živali.
3. Skupni pogoji za pridobitev sredstev:
– živali so vpisane v register pri območni selekcijski

službi (poseben seznam vseh živali v hlevu, datum pripusta
in podatki o plemenjaku, datum telitve, jagnitve, jaritve oziro-

ma žrebitve in navedba o uporabi teleta ali žrebeta iz prejš-
nje sezone);

– vse živali, za katere se uveljavlja premija, morajo biti
označene v skladu s predpisi.

4. Pogoji za posamezne vrste in kategorije živali, višina
podpore ter vlaganje zahtevkov:

4.1 Govedo
4.1.1 Pitanje telet na višjo težo:
– teleta mlečnih pasem ali teličke kombiniranih pasem,

ki niso primerne za nadaljnjo rejo;
– prijava teleta najkasneje 30 dni po njegovem rojstvu

na območni selekcijski službi;
– zakol teleta pri minimalni živi teži 200 kg.
Višina podpore znaša 15.000 SIT/žival/leto.
Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevki se vlagajo na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o vpisu v register rejcev telet pitanih na višjo

težo na območnem kmetijskem zavodu, potrjen s strani
selekcijske službe;

– dokazilo o zakolu živali v registrirani klavnici oziroma
kopija zapisnika o razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni raz-
red od pooblaščene kontrolne organizacije, iz katerega je
razvidna njihova klavna teža in številka živali.

4.1.2 Reja klavnih prvesnic:
– so kombiniranih pasem ali križank z mesno pasmo;
– zakol prvesnice mora biti izvršen najkasneje 120 dni

po telitvi;
– dokazilo o zakolu v klavnici, ocena razvrstitve s strani

kontrolne organizacije.
Višina podpore znaša 20.000 SIT/žival/leto.
Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevki se vlagajo na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o vpisu v register rejcev klavnih prvesnic na

območnem kmetijskem zavodu, potrjeno s strani selekcij-
ske službe;

– dokazilo o zakolu živali v registrirani klavnici oziroma
kopija zapisnika o razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni raz-
red od pooblaščene kontrolne organizacije, iz katerega je
razvidna njihova klavna teža in številka živali.

4.1.3. Premiranje reje Pohorje Beef
– živali morajo biti ob prodaji težke najmanj 300 kg.
Višina podpore znaša 20.000 SIT/žival/leto.
Višina sredstev za ta namen je 4,000.000 SIT.
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevki se vlagajo na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o vpisu v register rejcev živali Pohorje Beef

na območnem kmetijskem zavodu, potrjeno s strani selek-
cijske službe;

– dokazilo o zakolu živali v registrirani klavnici oziroma
kopija zapisnika o razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni raz-
red od pooblaščene kontrolne organizacije, iz katerega je
razvidna njihova klavna teža in številka živali.

4.1.4. Krave dojilje:
– obvezni pripust ali osemenitev vsako leto;
– minimalni stalež vsaj 3 krave dojilje,
– kmetija ne oddaja mleka v prodajo na domu ali v

mlekarno oziroma ni predelave mleka na domu;
– rejec je dolžan imeti število živali, za katere vlaga

zahtevek do konca leta 1998; v primeru, da pride do pogina
ali odprodaje živali prej in se ne zamenja te živali z drugo
najpozneje v 30 dneh po zmanjšanju staleža, je rejec dolžan
vrniti že dodeljena sredstva ter pisno prijaviti spremembo
staleža območni selekcijski službi in PZPS.
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Višina podpore*:

Območje Višina podpore
v SIT/žival/leto

– nižinsko 18.000
– gričevnato hribovita in druga območja z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo 21.500
– gorsko višinsko, strme kmetije in kraško 24.000

* Na območjih, ki jih določa zakon o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja Posočja, upravičenci lahko uveljavljajo za 30%
večje podpore.

Višina sredstev za ta namen je 870,000.000 SIT.
Rok in način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vlaga enkrat letno na predpisanem obraz-

cu, in sicer najpozneje do 31. julija 1998;
– vlagatelji, ki so do 30. maja 1998 vložili najavo za

koriščenje te podpore na predpisanem obrazcu, niso upra-
vičeni do ponovne prijave.

Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o vpisu v register rejcev krav dojilj na območ-

nem kmetijskem zavodu, potrjeno s strani selekcijske službe.
4.2. Drobnica – ovce in koze dojilje:
– mesnih pasem ali ustrezne križanke;
– živali morajo biti pripuščene vsako leto;
– kmetija ne oddaja mleka v prodajo na domu ali v

mlekarno oziroma ni predelave mleka na domu;
– rejec je dolžan imeti število živali, za katere vlaga

zahtevek do konca leta 1998; v primeru, da pride do pogina
ali odprodaje živali prej, in se ne zamenja te živali z drugo
najpozneje v 30 dneh po zmanjšanju staleža, je rejec dolžan
vrniti že dodeljena sredstva ter pisno prijaviti spremembo
staleža območni selekcijski službi in PZPS.

Višina podpore*:

Območje Višina podpore
v SIT/žival/leto

– nižinsko 1.200
– gričevnatohribovita in druga območja z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo 1.800
– gorsko višinsko, strme kmetije in kraško 2.400

* Na območjih, ki jih določa zakon o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja Posočja, upravičenci lahko uveljavljajo za 30%
večje podpore.

Višina sredstev za ta namen je 100,000.000 SIT.
Rok in način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vlaga enkrat letno na predpisanem obraz-

cu, in sicer najpozneje do 31. julija 1998;
– vlagatelji, ki so do 30. maja 1998 vložili najavo za

koriščenje te podpore na predpisanem obrazcu, niso upra-
vičeni do ponovne prijave.

Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o vpisu v register rejcev ovc oziroma koz

dojilj na območnem kmetijskem zavodu, potrjen s strani
selekcijske službe.

4.3. Konji – kobile za prirejo in vzrejo žrebet:
– pasem, ki so vključene v selekcijski program;
– živali morajo biti ustrezno označene oziroma morajo

imeti identifikacijski dokument Selekcijske službe v konjereji;
– kobile so vsako leto pripuščene pod licenciranega

žrebca;
– rejec je dolžan imeti število živali, za katere vlaga

zahtevek do konca leta 1998; v primeru, da pride do pogina
ali odprodaje živali prej in se ne zamenja te živali z drugo
najpozneje v 30 dneh po zmanjšanju staleža, je rejec dolžan

vrniti že dodeljena sredstva ter pisno prijaviti spremembo
staleža območni selekcijski službi in PZPS.

Višina podpore*:

Območje Višina podpore
v SIT/žival/leto

– nižinsko 15.000
– gričevnatohribovita in druga območja z
omejenimi dejavniki za kmetijstvo 20.000
– gorsko višinsko, strme kmetije in kraško 25.000

* Na območjih, ki jih določa zakon o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja Posočja, upravičenci lahko uveljavljajo za 30%
večje podpore.

Višina sredstev za ta namen je 40,000.000 SIT.
Rok in način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vlaga enkrat letno na predpisanem obraz-

cu, in sicer najpozneje do 31. julija 1998;
– vlagatelji, ki so do 30. maja 1998 vložili najavo za

koriščenje te podpore na predpisanem obrazcu, niso upra-
vičeni do ponovne prijave.

Zahtevku je potrebno priložiti:
– potrdilo o vpisu v register rejcev kobil za vzrejo žrebet

na območnem kmetijskem zavodu, potrjen s strani selekcij-
ske službe.

C) Progeni test bikov in ovnov, premiranje plemenskih
bikov v testih na prirast mesa, direktni testi za potrebe vzre-
jališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta

1. Namen ukrepa:
Zagotavljanje kakovostnega napredka pri prireji gove-

jega mesa kombiniranih in mesnih pasem ter mesa drobnice
skozi direktni test na plemenskih živalih v vzrejališčih in na
kmetijah po programu ter zagotavljanje genetskega napred-
ka za rastnost in klavne lastnosti skozi progeni test za meso
na progenotestnih postajah.

2. Višina podpore:

Namen Št. Višina podpore Skupaj
živali SIT/žival  SIT

1. vhlevitev bikov v vzrejališče  55  66.400  3,652.000
2. osemenjevalni center  40 378.300 15,132.000
3. pripust  103 240.000 24,720.000
4. izločitve iz testa  92  85.000  7,820.000
5. test bikov, prevozi, odbira  435  26.400 11,484.000
6. progeni test bikov Rogoza  173  48.000  8,304.000
7. progeni test bikov Logatec  138  98.960 13,656.480
8. vhlevitev ovnov  70  6.000  420.000
9. pripust ovnov  50  20.000  1,000.000
10. izločitev ovnov iz testa  30  6.000  180.000

Skupaj 86,368.480

3. Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev:
pod 1: rejci bikovskih mater preko območne govedo-

rejske službe na podlagi dokazila o oddaji bikca v zrejališče;
pod 2, 3 in 4: zrejališči Murska Sobota in Nova Gorica,

obrat Logatec ter rejci, če imajo z območno govedorejsko
službo sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na
podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov in na
podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča, za
pripust oziroma v zakol;

pod 5: selekcijske službe območnih zavodov na podla-
gi izjave Republiške govedorejske službe in dokazil o vhlevi-
tvi bikov v progenotestno postajo;

pod 6: progenotestna postaja Rogoza, na podlagi izja-
ve Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji
bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
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pod 7: progenotestna postaja Logatec, na podlagi izja-
ve Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji
bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;

pod 8, 9 in 10: testna postaja za ovne v Logatcu, na
podlagi zapisnika republiške komisije za licenciranje ovnov
in kopije računa o nakupu ali prodaji živali.

4. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
Č) Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih pre-

delih
1. Namen ukrepa:
– pomoč pri zbiranju mleka na območjih z omejenimi

naravnimi dejavniki za kmetijstvo zaradi večjih stroškov pri
zbiranju mleka.

2. Upravičenci:
– rejci oziroma kmetijske zadruge oziroma mlekarne,

ki krijejo stroške odkupa mleka.
3. Pogoj za pridobitev sredstev:
– minimalna dolžina mlečne proge je 20 km.
4. Višino podpore za posamezne proge določi mini-

strstvo na podlagi razvrstitve prog v posamezne težavnostne
skupine, in sicer v razmerju:

– prva težavnostna skupina 2,
– druga težavnostna skupina 1,5 in
– tretja težavnostna skupina 1.
Mlečne proge, ki so na območjih, ki jih določa zakon o

popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja, bodo
uvrščene v prvo težavnostno skupino.

Višina sredstev za ta namen je 30,000.000 SIT.
5. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek (anketni list o odkupu mleka) se vloži na

predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– dokument o odkupu mleka, potrjen s strani mlekarne

in organizatorja odkupa mleka.
6. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 31. julija 1998.

21. člen
1859 Ribištvo: Ulov plave ribe
1. Namen ukrepa:
A – plačilo odškodnine za ulov plave ribe v hrvaškem

morju v skladu z meddržavno pogodbo med Republiko Slo-
venijo in Republiko Hrvaško o morskem ribolovu;

B – subvencioniranje ulova plave ribe, ki se predela v
ribje konzerve.

2. Višina podpore:
– 20% vrednosti ulovljenih rib v hrvaškem morju;
– do 20% vrednosti odkupljene ribe za predelavo v

ribje konzerve.
3. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je potrebno priložiti:
A – enotno carinsko deklaracijo za uvoz rib iz Republi-

ke Hrvaške;
B – fakture za odkupljene ribe za predelavo iz ulova v

Republiki Sloveniji oziroma v odprtih vodah Jadranskega
morja.

22. člen
2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi

blaga za zunanji trg
1. Namen ukrepa:
– nadomestilo uvoznih obremenitev v proizvodnji upo-

rabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestne-
ga blaga.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izravnava stroškov se izplačuje na podlagi dokazil o

izvršenem izvozu;
– vlagatelj ni upravičen do sredstev, če je za blago za

katerega vlaga zahtevek uveljavljal carinski postopek uvoza
blaga za proizvodnjo za izvoz skladno z 89. členom carin-
skega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in je to
razvidno iz k zahtevku priloženih carinskih dokumentov.

3. Višina podpore:
– je določena v seznamu, ki je kot Priloga 1 sestavni

del te uredbe.
4. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.

23. člen
4180 Skupni nameni: Financiranje zalog in proizvod-

nje pomembnejših kmetijskih proizvodov
A) Sofinanciranje dolgoročnega skladiščenja vina ob

obilnih letinah grozdja in vina
1. Namen ukrepa:
Sredstva se namenijo za dolgoročno skladiščenje 50%

od celotnega vskladiščenega vina letnika 1997 s sloven-
skim geografskim poreklom.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sredstev so upravičeni vsi, ki so ob trgatvi 1997 v

svojih kleteh vskladiščili več kot 30 000 litrov slovenskega
vina letnika 1997.

3. Višina podpore:
3 SIT/ liter na zaloge na dan 31. 3. 1998 in 3 SIT/liter

na zaloge na dan 30. 6. 1998.
4. Zahtevku je treba priložiti:
– izpis iz kletarske evidence iz katerega so razvidne

dejanske zaloge vina na datum naveden v 3. točki tega
člena, ter izjava odgovorne osebe, ki potrjuje, da so navede-
ni podatki točni;

– kopijo prijave pridelka letnika 1997 iz registra pride-
lovalcev grozdja in vin, potrjeno s strani upravne enote.

5. Rok za vložitev zahtevkov:
Zahtevek se vloži v roku 1 tedna po datumih, navede-

nih v 3. točki tega člena.
6. Višina sredstev:
Predvidena višina sredstev za ta namen je

220,000.000 SIT.
B) Sofinanciranje zalog semena
1. Namen ukrepa: pokrivanje dela stroškov skladišče-

nja semena žit, krmnih rastlin, vrtnin in semenskega krom-
pirja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 1998.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičene pravne osebe, ki so pri

ministrstvu vpisane v register pridelovalcev in dodelovalcev
semena kmetijskih rastlin za hranjenje semena, pridelanega
v Republiki Sloveniji v letu 1998, do nove setve.

3. Višina podpore znaša mesečno 0,50% vrednosti
zalog v tekočem mesecu. Vrednost zalog se določi na pod-
lagi odkupne (nabavne) cene semena, ter količine semena,
ki je na zalogi zadnji dan v tekočem mesecu.

4. Način uveljavljanja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o potrditvi semenskega posevka;
– kopijo dokazil o odkupu semena (količine in vred-

nost);
– poročilo o količinskem stanju zalog semena na zadnji

dan v tekočem mesecu;
– izjavo odgovorne osebe, ki potrjuje, da so podatki,

navedeni v zahtevku, točni.
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5. Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
C) Sofinanciranje zalog jedilnega krompirja
1. Namen ukrepa:
– pokrivanje dela stroškov skladiščenja tržnih viškov

jedilnega krompirja letine 1998.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičene kmetijske zadruge, kmetij-

ska podjetja in kmetijske družbe, ki razpolagajo z ustreznimi
skladišči, za zaloge krompirja letine 1998 iz lastne oziroma
pogodbene pridelave, oblikovane do 15. 10. 1998.

3. Višina podpore znaša 0,20 SIT/kg za krompir, ki je
skladiščen v času od 16.10 do 30. 11. 1998 in se obraču-
na na podlagi stanja zalog na dan 30. 11. 1998.

4. Način uveljavljanja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo dokazil o izvoru krompirja (lastna proizvodnja:

izjava odgovorne osebe o obsegu pridelave merkantilnega
krompirja v letu 1998 in pridelek; pogodbena pridelava:
kopija originalno sklenjene pogodbe);

– kopijo dokazil o količinah krompirja, ki je bil prevzet v
posamezna skladišča do 15. 10. 1998 (skladiščne prev-
zemnice, na katerih mora biti navedeno vsaj naslednje: da-
tum prevzema, pridelovalec, sorta, prevzeta količina in vred-
nost krompirja);

– poročilo o stanju zalog krompirja po posameznih skla-
diščih na dan 30. 11. 1998;

– izjavo odgovorne osebe, ki potrjuje, da so podatki,
navedeni v poročilu, točni.

5. Višina sredstev za ta namen je 2,500.000 SIT.
6. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 15. decembra 1998.
Č) Podpora odkupu sadja za predelavo
1. Namen ukrepa:
– podpora odkupu sadja za predelavo.
2. Pogoji za pridobitev sredstev in višina podpore:
Do podpore v višini 3 SIT za kilogram odkupljenih

jabolk so upravičena podjetja, ki predelujejo sadje in ki
bodo pridelovalcem jabolk zagotovila odkupno ceno naj-
manj 17 SIT/kg fco nasad. Podpora velja za odkup jabolk za
predelavo v obdobju od 28. 9. do 15. 11. 1998.

3. Način uveljavljanja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– dokazilo o pogodbenem sodelovanju (pogodba med

pridelovalcem in predelovalnim podjetjem o odkupu jabolk);
– dokazila o višini odkupne cene jabolk in količini od-

kupljenih jabolk (originalni računi in dobavnice, ki dokazuje-
jo višino odkupne cene, količino odkupljenih jabolk in slo-
vensko poreklo blaga).

4. Višina sredstev za ta namen je 60,000.000 SIT.
D) Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje

tekoče proizvodnje
1. Namen ukrepa:
– regresiranje dela obresti za najeta posojila za pitanje

govedi in prašičev v lastni ali kooperacijski proizvodnji, za
pridelavo sladkorne pese, krompirja, koruze, pšenice, rži,
ječmena in oljnic.

2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko

dejavnostjo.
3. Vlagatelji:
– finančne organizacije.
4. Pogoji za pridobitev sredstev regresa:
– sklenjena kreditna pogodba s finančno organizacijo

za financiranje kmetijske proizvodnje;

– višina realne obrestne mere v pogodbi ne sme prese-
gati 6,50%;

– minimalen znesek najetega kredita znaša 100.000
SIT.

Višina priznanega posojila v obdobju od 1.1. do 30. 9.
1998:

Namen Višina priznanega
posojila /v SIT/

1. goveji pitanci 42.000/glavo
2. osemenjevalni centri, vzrejališča in
progeno testne postaje v govedoreji 87.000/glavo
3. prašiči – pitanci 8.500/glavo
4. sladkorna pesa 50.000/ha
5. krompir 45.000/ha
6. koruza 50.000/ha
7. pšenica, rž, ječmen in oljnice 35.000/ha

5. Regresira se realna obrestna mera /r/, vendar naj-
več do višine 6% letno. Obračun obresti se izvede na kon-
formni način od višine priznanega posojila, ki je določena za
posamezni proizvod v tabeli iz 4. točke tega člena.

6. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevke se vlaga na predpisanem obrazcu.
Vlagatelj mora k zahtevku priložiti seznam upravičen-

cev z obračunom obresti.
7. Rok za uveljavljanje zahtevkov:
– za obdobje januar–maj 1998 do 15. junija 1998,

nato pa v skladu s 7. členom te uredbe.
Ukrep subvencioniranja obresti od posojil za financira-

nje tekoče proizvodnje se dne 30. septembra 1998 ukine.
E) Pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti odkupljene

pšenice in rži
1. Namen ukrepa in višina podpore:
Pokrivanje 50% stroškov analiz kakovosti odkupljene

pšenice in rži letine 1998 Zavodu RS za blagovne rezerve v
skladu z veljavnim sklepom o vzpostavitvi tržnega reda za
pšenico in rž ter uredbo o pogojih odkupa pšenice in rži
letine 1998.

2. Pogoji za pridobitev sredstev in način uveljavljanja
zahtevkov:

Sredstva se pridobijo na podlagi izstavljenega računa
Zavoda RS za blagovne rezerve in priloženih dokazil o izvr-
šenih analizah ter poročila o odkupu pšenice in rži letine
1998.

3. Višina sredstev za ta namen je 35,000.000 SIT.
F) Podpora organizaciji pogodbene pridelave pšenice

in rži v zadrugah
1. Namen ukrepa in višina podpore:
Podpora organizaciji pogodbene pridelave pšenice in

rži letine 1998 v zadrugah v višini 1,50 SIT/kg pšenice in
rži, prodane Zavodu RS za blagovne rezerve, vendar največ
do pogodbenih količin pšenice in rži.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičene kmetijske zadruge, ki so s

pridelovalci iz Republike Slovenije sklenile pogodbe o pride-
lavi pšenice in rži letine 1998, pod pogojem, da je bilo žito
prodano Zavodu RS za blagovne rezerve v okviru veljavnega
tržnega reda za pšenico in rž.

3. Način vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu, ki mu je

treba priložiti
– dokazila o organizirani pogodbeni pridelavi pšenice

in rži (kopije sklenjenih pogodb, iz katerih morajo biti razvid-
ne pogodbene količine);

– dokazila o prodaji pšenice in rži Zavodu RS za bla-
govne rezerve;
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– izjavo odgovorne osebe v zadrugi, da pogodbenim
pridelovalcem zadruga za opravljeno delo pri organizaciji
pridelave in sklepanju pogodb ni obračunala stroškov.

5. Višina sredstev za ta namen je 80,000.000 SIT.

24. člen
7711 Hmeljarstvo: Podpora hmeljarstvu
1. Namen ukrepa:
– izravnava stroškov pridelave.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo

hmelja.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– za površino hmeljišča je treba v skladu s predpisi

pravočasno javiti hmeljni komisiji, da je posajena oziroma da
se nahaja v premeni, ki lahko traja do 2 leti.

4. Višina sredstev znaša 59.000 SIT/hektar hmeljišča
oziroma hmeljišča v premeni, prijavljenega hmeljni komisiji
za leto 1998.

5. Vlaganje zahtevkov:

Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na
predpisanem obrazcu. Zahtevku je treba priložiti potrdilo
hmeljne komisije o prijavi celotne površine hmeljišča, za
katerega se uveljavlja subvencija.

6. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 15. junija 1998.

III. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Ta uredba začne veljati naslednji po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/98-3
Ljubljana, dne 11. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1: Seznam proizvodov in višina izravnave stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg

Tarifna Poimenovanje Podpora v
oznaka SIT/enoto

1 2 3

0101 Konji, osli, mezge in mule, žive živali
– Konji:

0101 11 000 – – čistih pasem, plemenski 70.000,00/kos
0101 19 – – drugi:
0101 19 100 – – – klavni 47,00/kg

0102 Govedo, žive živali
0102 10 – Čistih pasem, plemenske:
0102 10 100 – – telice (samice goveda, ki še niso telile) 46.000,00/kos

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno *
0201 20 – Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20 – – “kompenzirane četrti”: 138,00/kg**
0201 20 30 – – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti: 75,00/kg**
0201 20 50 – – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti: 155,00/kg**
0201 20 90 – – drugo: 155,00/kg**
0201 30 00 – Brez kosti 200,00/kg**

* Velja izključno za goveje meso slovenskega porekla. Živali morajo biti odkupljene na domačem trgu in zaklane v slovenskih
klavnicah, kar mora biti dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup govedi ter kopijo ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in
kopijo veterinarskega spričevala.

** Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem
1,50.

0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega
mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži, ohlajeni ali zmrznjeni 10,60/kg

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
prekajeni; užitna moka ali zdrob iz mesa ali drugih klavničnih izdelkov

– Meso prašičje:
0210 11 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev
– – – – posušena ali prekajena

0210 11 310 – – – – – šunke in njihovi kosi 60,00/kg
0210 11 390 – – – – – plečeta in njihovi kosi 25,50/kg
0210 20 – Meso goveje 108,40/kg
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0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304
– Druge ribe, razen jeter in iker:

0302 61 – – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.),
papaline (Sprattus Sprattus) 12,00/kg

0401 Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil: *

0401 10 – Z največ 1 ut.% maščobe:
0401 10 100 – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 9,50/l
0401 10 900 – – drugo 6,50/l
0401 20  – Z več kot 1 ut.% do vključno 6 ut.% maščobe

– – do vključno 3 ut.%:
0401 20 110 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 9,50/l
0401 20 190 – – drugo 6,50/l

– – nad 3 ut.%:
0401 20 910 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 9,50/l
0401 20 990 – – drugo 6,50/l
0401 30 – Z več kot 6 ut.% maščobe

– – do vključno 21 ut.%:
0401 30 110 – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 9,50/l
0401 30 190 – – drugo 6,50/l

– – nad 21 ut.% pa do vključno 45 ut.%
0401 30 310 – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 9,50/l
0401 30 390 – – drugo 6,50/l

– – nad 45 ut.%:
0401 30 910 – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 9,50/l
0401 30 990 – – drugo 6,50/l

* Podpora velja le za upravičence, ki odkupujejo mleko v skladu z veljavno uredbo o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega
mleka, kar mora biti dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup mleka.

0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 9,50*

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo
mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil,
aromatizirano ali z dodanim sadjem, sladkorjem ali kakavom: 9,50*

0405 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi 9,50*

0406 Sir in skuta: 9,50*
* Višina podpore se preračuna na liter mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo. Podpora velja le za upravičence, ki

odkupujejo mleko v skladu z veljavno uredbo o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka, kar mora biti dokumentirano s priloženo
kopijo računa za odkup mleka.

0409 00 000 Med, naravni 56,80/kg

0701 Krompir, svež ali ohlajen *
0701 90 – Drug:
0701 90 900  – – – drugo 3,00/kg
– – – – 
* Podpora velja od 30. septembra 1998 za krompir letnik 1998.

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže
0808 10 – Jabolka:

– – drugo:
0808 10 20 – – – vrste zlati delišes:
0808 10 201 – – – – od 1. januarja do 31. marca *
0808 10 202 – – – – od 1. aprila do 30. junija *
0808 10 203 – – – – od 1. julija do 20. avgusta *
0808 10 204 – – – – od 21. avgusta do 31. decembra *
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0808 10 50 – – – vrste granny smith:
0808 10 501 – – – – od 1. januarja do 31. marca *
0808 10 502 – – – – od 1. aprila do 30. junija *
0808 10 503 – – – – od 1. julija do 20. avgusta *
0808 10 504 – – – – od 21. avgusta do 31. decembra *
0808 10 90 – – – druga:
0808 10 901 – – – – od 1. januarja do 31. marca *
0808 10 902 – – – – od 1. aprila do 30. junija *
0808 10 903 – – – – od 1. julija do 20. avgusta *
0808 10 904 – – – – od 21. avgusta do 31. decembra *

* Podpora velja za izvoz jabolk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 26,10 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša
višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00 SIT/kg.
Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za
ostale upravičence 10,00 SIT/kg.

0808 20 – Hruške in kutine:
– – hruške:

0808 20 50 – – – druge:
0808 20 501 – – – – od 1. januarja do 31. marca *
0808 20 502 – – – – od 1. aprila do 30. junija *
0808 20 503 – – – – od 1. julija do 20. avgusta *
0808 20 504 – – – – od 21. avgusta do 31. decembra *

* Podpora velja za izvoz hrušk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 27,50 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša
višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00 SIT/kg.
Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za
ostale upravičence 10,00 SIT/kg.

1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

1601 00 100 – Iz jeter 26,80/kg
– Drugo:

1601 00 910 – – klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane 38,30/kg
1601 00 990 – – drugo 27,60/kg

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovje ali kri
1602 10 000 – Homogenizirani proizvodi 35,10/kg

1602 20 – Iz jeter katerekoli živali: 17,30/kg

– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
1602 31 – – puranov: 22,60/kg
1602 32 – – kokoši vrste Gallus domesticus: 17,30/kg
1602 39 – – drugo: 13,40/kg

– Prašičev:
1602 41 – – šunka (stegno) in njeni kosi:
1602 41 100 – – – domačih prašičev 29,50/kg
1602 42 – – plečeta in njihovi kosi:
1602 42 100 – – – domačih prašičev 26,00/kg

1602 49 – – drugo, vključno mešanice:
– – – domačih prašičev: 27,10/kg

1602 50 – Goved: 63,60/kg
1602 90 – Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerihkoli živali: 17,30/kg

1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:

1604 13 – – sardine, velike sardele in papaline:  *

* Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo.

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z
dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 ut. %, preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404
brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom  kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut. %,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
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1901 10 000 – Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno 5,00*
1901 90 – Drugo:

– – drugo:
1901 90 910 – – – ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebuje manj

kot 1,5 ut. % mlečnih maščob, manj kot 5 ut. % saharoze (vštevši invertni sladkor) ali izoglukoze,
manj kot 5 ut. % glukoze ali škroba. Iz te tar. podšt. pa so izključeni prehrambeni
preparati, če so v prahu in, če vsebuje blago iz tar. št. 0401 do 0404 5,00*

1901 90 99 – – – drugo:
1901 90 999 – – – – drugo 5,00*

* Višina podpore se preračuna na liter mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene,
razen proizvodov iz tar. št. 2006

2005 20 – Krompir:
2005 20 200  – – – v tankih rezinah, ocvrt ali pečen, osoljen in začinjen ali ne, v nepredušni embalaži,

primeren za takojšnjo uporabo 25,00/kg

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz
tar. št. 2009 *

2204 10 – Peneča vina (penine):
– – z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol. %:

2204 10 190 – – – druga 60,00/l

– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z nastajanjem alkohola:
2204 21 – – v posodah do vključno 2 l:

– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola največ 13 vol. %
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, ki se pridelujejo v vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:

2204 21 38 – – – – – – – drugje:
2204 21 381 – – – – – – – – Maribor, Slovenske gorice, Ljutomer – 

Ormož, Haloze, Radgona – Kapela, Prekmurje 60,00/l
2204 21 382 – – – – – – – – Šmarje Virštajn, Bizeljsko Sremič,

Dolenjska, Bela krajina 60,00/l
2204 21 383 – – – – – – – – Vipava, Brda, Kras 60,00/l
2204 21 384 – – – – – – – – Koper 60,00/l

– – – – – – druga (npr., rdeča, rose):
2204 21 78 – – – – – – – drugje:
2204 21 781 – – – – – – – Maribor, Slov. gorice, Ljutomer– Ormož,

Haloze, Radgona – Kapela, Prekmurje 60,00/l
2204 21 782 – – – – – – – Šmarje, Virštajn, Bizeljsko – Sremič,

Dolenjska, Bela krajina 60,00/l
2204 21 783 – – – – – – – Vipava, Brda, Kras 60,00/l
2204 21 784 – – – – – – – Koper 60,00/l

* Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla (dokazilo pooblaščenih inštitucij).

2042. Uredba o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in
rž 1998

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o cenah (Uradni list RS,
št. 1/91-I), 4. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list
RS, št. 60/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1998

1. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v na-
daljnjem besedilu: zavod) odkupi vse ponujene količine v Re-
publiki Sloveniji pridelane pšenice in rži letine 1998, ki ustreza-
jo kakovostnim zahtevam in veljavnim predpisom.

2. Podrobnejše pogoje za odkup pšenice in rži letine
1998 določi minister za ekonomske odnose in razvoj v soglas-
ju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve odkupi
pšenico po zaščitni ceni 29,80 SIT/kg fco odkupno mesto, kar
velja za standardno kakovost pšenice z naslednjimi lastnostmi:

– količina vlage: 13 odstotkov,
– količina vseh primesi: 2 odstotka,
– hektolitrska masa: 76 kg/100 litrov,
– količina surovih beljakovin: 11,5 odstotka.
4. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve odkupi

rž po zaščitni ceni 23 SIT/kg fco odkupno mesto, kar velja za
standardno kakovost rži z naslednjimi lastnostmi:

– količina vlage: 13 odstotkov,
– količina vseh primesi: 5 odstotkov,
– hektolitrska masa: 72 kg/100 litrov.
5. Pšenico, ki na podlagi ugotovljene vsebnosti surovih

beljakovin ne ustreza veljavnemu predpisu, zavod ne odkupu-
je, razen v primeru, ko se z analizo, po že opravljenem prevze-
mu ugotovi, da prevzeta pšenica ne ustreza predpisani kakovo-
sti. Za pšenico zgoraj navedenih kakovosti prejme prodajalec
20,70 SIT/kg.

6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zago-
tovi pridelovalcu podporo pri pridelavi pšenice v višini 2,70
SIT/kg v breme proračunske postavke št. 1424 – podpora
pridelavi krušnih žit.
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7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zago-
tovi pridelovalcu podporo pri pridelavi rži v višini 7 SIT/kg v
breme proračunske postavke št. 1424 – podpora pridelavi
krušnih žit.

8. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve plača
pridelovalcu poleg zaščitne cene tudi dodatek za kakovost.

9. Zavod odkupi pšenico in rž letine 1998 na podlagi
analize kakovosti. Analizo kakovosti opravi s strani zavoda poob-
laščeno podjetje, stroške analize nosi: in sicer polovico v bre-
me proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano št. 4180 in polovico v breme proračunske postav-
ke Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj št. 1442.

10. Skupna cena to je zaščitna cena in dodatek na kako-
vost, ki jo pridelovalcu plača zavod, se ugotavlja na podlagi
cene iz 3 točke tega tržnega reda in dejanskih kakovosti pšeni-
ce, in sicer:

10.1. Količina vlage (%)
Odkupna cena se ugotovi glede na neto količino pšenice

(preračunano na 13% vlage).
Sušenje pšenice, ki vsebuje nad 13 odstotki vlage, plača

prodajalec.
10.2. Hektolitrska masa (kg/100 l)
Odkupna cena za pšenico, ki odstopa od pšenice s hek-

tolitrsko maso 76 kg/100 l se ugotovi tako, da se vsakih 0,1%
cena zmanjša ali poveča za 0,05%.

10.3. Količina vseh primesi (%)
Odkupna cena pšenice se ugotovi glede na neto količine

pšenice (preračunana na 2% primesi).
10.4. Količina surovih beljakovin (%)
Odkupna cena za pšenico, ki odstopa od pšenice s koli-

čino surovih beljakovin 11,5%, se ugotovi na podlagi tabele 1,
ki je sestavni del tržnega reda.

11. Skupna cena, to je zaščitna cena in dodatek za
kakovost, ki jo plača pridelovalcu zavod, se ugotavlja na podla-
gi cene iz 4. točke tržnega reda in dejanskih kakovostnih
lastnosti rži, in sicer:

11.1. Količina vlage (%)
Odkupna cena se ugotovi glede na neto količino rži (pre-

računano na 13% vlage). Sušenje rži, ki vsebuje nad 13%
vlage, plača prodajalec.

11.2. Hektolitrska masa (kg/100 l)
Odkupna cena za rž, ki odstopa od rži s hektolitrsko

maso 72 kg/100 l se ugotovi tako, da se vsakih 0,1% cena
zmanjša ali poveča za 0,05%.

11.3. Količina vseh primesi (%)
Odkupna cena rži se ugotovi glede na neto količine rži

(preračunana na 5% primesi).
11.4. Vsebnost surovih beljakovin se pri rži ne ugotavlja,

zato se odkupna cena na osnovi te lastnosti ne obračunava.
12. Zavod plača zaščitno ceno z dodatkom za kakovost

za pšenico in rž letine 1998 na temelju računa prodajalca,
kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti skupaj z
obračunskim listom v 45 dneh po prevzemu pšenice na odkup-
nem mestu. Če v tem času analiza kakovosti še ni opravljena,
se prodajalcu izplača akontacija, določena v odkupnih pogojih.

13. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve izpla-
ča pridelovalcu sredstva za podporo za pridelovanje pšenice in
rži iz 6. in 7. točke istočasno z obračunom in izplačilom iz 10.
in 11. točke. Za izplačilo sredstev skleneta Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve ustrezno pogodbo o prenosu in izplačilu fi-
nančnih sredstev.

14. Ta uredba začne veljati 1. 7. 1998 in velja do
31. 12. 1998 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-03/98-1
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Tabela1: Količina surovih beljakovin (%)
Dejansko Zmanjšanje Dejansko Povečanje

ugotovljena cene za ugotovljena cene za
količina (%) količina surovih (%)
surovih beljakovin (%)

beljakovin (%)

11,4 0,7 11,6 0,7
11,3 1,4 11,7 1,4
11,2 2,1 11,8 2,1
11,1 2,8 11,9 2,8
11,0 3,5 12,0 3,5
10,9 4,2 12,1 4,2
10,8 4,9 12,2 4,9
10,7 5,6 12,3 5,6
10,6 6,3 12,4 6,3
10,5 7,0 12,5 7,0
10,4 7,7 12,6 7,7
10,3 8,4 12,7 8,4
10,2 9,1 12,8 9,1
10,1 9,8 12,9 9,8
10,0 10,5 13,0 10,5

13,1 11,2
13,2 11,9
13,3 12,6
13,4 13,3
13,5 14,0
13,6 14,7
13,7 15,4
13,8 16,1
13,9 16,8
14,0 17,5
14,1 18,2
14,2 18,9
14,3 19,6
14,4 20,3

2043. Uredba o spremembi uredbe o začasni uporabi
dodatnega protokola št. 6 k srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini

Na podlagi 14. člena Srednjeevropskega sporazuma o
prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
14/97), četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zade-
vah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena
zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o začasni uporabi

dodatnega protokola št. 6 k srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini

1. člen
V uredbi o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k

Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
(Uradni list RS, št. 25/98) se v Prilogi 13 črta besedilo, ki se
glasi:

“1001 Pšenica in soržica
1001 90 – Drugo

– –  druga pira, navadna pšenica
in soržica

1001 90 990 – – –  drugo 15.0“.



Uradni list Republike Slovenije Št. 46 / 19. 6. 1998 / Stran 3337

2044. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih
derivatov

Na podlagi 5. člena zakona o cenah Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov

1. člen
S to uredbo se določijo prodajne cene naftnih deriva-

tov brez davkov kot najvišje in sicer do naslednje ravni:

Vrsta derivata Prodajna cena

Motorni bencin MB 86 30,668 SIT/l
Motorni bencin MB 98 37,943 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 91 37,153 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 95 38,369 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 98 42,973 SIT/l
Plinsko olje D-1 33,729 SIT/l
Plinsko olje D-2 33,729 SIT/l
Kurilno olje EL 32,286 SIT/l
Kurilno olje LS 28,997 SIT/l
Mazut lahki L 22,258 SIT/kg
Mazut srednji S 19,900 SIT/kg
Mazut SNS 21,176 SIT/kg
Mazut težki T 17,554 SIT/kg
Mazut TNS 18,659 SIT/kg

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70
odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina MB 98.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati soglasje k

cenam naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 24/98).

3. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 383-00/98-2
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2045. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa
določenih naftnih derivatov

Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Urad-
ni list RS, št. 4/92, 12/93 – odločba US, 71/93, 35/94 –
odločba US, 16/96, 57/97, 3/98, 7/98 – odločba US in
35/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi stopenj davka od prometa

določenih naftnih derivatov

1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od

prometa proizvodov se plačuje prometni davek po nasled-
njih stopnjah:

1. od motornega bencina: %

– MB-86 217,2688

– MB-98 198,3423

2. od motornega neosvinčenega bencina:

– NMB-91 152,4695

– NMB-95 152,5476

– NMB-98 152,4841

3. od dieselskega goriva in motornega
neobarvanega petroleja:

– D-1 184,9180

– D-2 174,8380

– D-3 179,0696

4. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL)  29,7780

5. od lahkega specialnega kurilnega
olja (LS)  30,0000

6. od kurilnega olja – mazuta: lahkega
z nizko vsebnostjo žvepla (LNŽ), srednje
lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ) in
težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ)  30,0000

7. od reaktivnega goriva in letalskega
bencina:  20,0000

8. od motornega – rdeče obarvanega
petroleja svetilnega petroleja, avionskih in
motornih olj, mineralnih mazivnih olj in masti,
hipoidnih in drugih mineralnih olj in masti ter
olj za mazanje in primarnega (surovega)
bencina 10,0000

9. od utekočinjenega naftnega plina:

– če se uporablja po posebnih napravah
za pogon motornih vozil in motornih plovil 114,5000

– če se uporablja za namen, ki ni določen
v predhodni alinei  5,0000

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 334-01/98-2
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2046. Uredba o finančnih intervencijah za celostno
urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona
o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu s proračunom
Republike Slovenije za leto 1998 (Uradni list RS, št. 34/98)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o finančnih intervencijah za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998

1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o fi-

nančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane, se sredstva finančnih intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1998 namenijo za:

A) pokritje obveznosti po pogodbah iz leta 1997 v
skupnem znesku 315,560.635 SIT za naslednje namene:
Postavka Opis  SIT

2431 Podeželje in agrarne operacije:
Izdelava predhodnih analiz in
investicijsko tehnične dokumentacije
ter promocije  2,696.650

2430 Podeželje in agrarne operacije:
Komasacije  19,006.186

2432 Podeželje in agrarne operacije:
Sanacija nedokončanih komasacij  1,785.925

1491 Agromelioracije 49,969.065
1497 Akumulacije  5,315.010
1494 Namakanje in osuševanje

kmetijskih zemljišč 154,351.812
2429 Podeželje in agrarne operacije:

Urejanje podeželja in obnova vasi
– dokumentacija 10,528.186

1458 Urejanje podeželja in obnova vasi
– izvedba 29,806.427

3804 Kmetijska infrastruktura 32,010.718
3805 Vinske ceste  3,410.596

Postavka Opis  SIT

2554 Podeželje in agrarne operacije:
Raziskovalne naloge s področja
razvoja podeželja in vasi ter
promocija  6,680.060

B) izvajanje programov Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za
leto 1998 v skupnem znesku 662,916.950 SIT za nasled-
nje namene:
Postavka Opis  SIT

2432 Podeželje in agrarne operacije:
Sanacija nedokončanih komasacij  48,214.075

1491 Agromelioracije  118,606.935
3807 Poizkusni centri za namakanje  3,943.000
2436 Podeželje in agrarne operacije:

Vzdrževanje akumulacije Vogršček  30,000.000
2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje

pašnikov  60,000.000
3805 Vinske ceste  18,000.000
2554 Podeželje in agrarne operacije:

Raziskovalne naloge s področja
razvoja podeželja in vasi ter
promocija  15,006.940

2451 Vodooskrba Bele krajine  59,146.000
2470 Regionalni razvojni projekti

podeželja  50,000.000
2435 Podeželje in agrarne operacije:

Nacionalni program namakanja 160,000.000
8227 Podeželje in agrarne operacije:

Vzdrževanje melioracijskih
sistemov 100,000.000

C) realizacijo zahtevkov, prispelih na javne razpise za
zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz na-
slova intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi za leto 1998, v skupnem znesku 940,261.414 SIT, za
naslednje namene:
Postavka Opis  SIT

2431 Podeželje in agrarne operacije:
Izdelava predhodnih analiz in
investicijsko tehnične dokumentacije
ter promocije 20,961.350

2430 Podeželje in agrarne operacije:
Komasacije 24,651.814

1497 Akumulacije 30,171.990
1494 Namakanje in osuševanje

kmetijskih zemljišč  130,960.187
2429 Podeželje in agrarne operacije:

Urejanje podeželja in obnova vasi
– dokumentacija  13,129.814

1458 Urejanje podeželja in obnova vasi
– izvedba  88,484.573

3804 Kmetijska infrastruktura  54,736.282
3805 Vinske ceste  77,165.404
2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom

za pospeševanje kmetijstva v
občinah 500,000.000

10. od kurilnega olja – mazuta: %

– lahkega (L), srednjega (S), težkega (T),
ekstra težkega (ET)  45,0000

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih
derivatov (Uradni list RS, št. 42/98).

3. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Št. 421-00/98-5
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Sredstva po tej uredbi se namenijo za tiste namene in v
tistem obsegu, ki še niso bili realizirani na podlagi uredbe o
finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za prvo polletje leta 1998 (Uradni list RS, št.
13/98).

2. člen
Upravičenci do sredstev po tej uredbi so fizične in

pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma
storitve kmetijstva in imajo stalno prebivališče oziroma se-
dež v Sloveniji.

Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo
upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun.

3. člen
Sredstva iz točke A) 1. člena te uredbe dodeljuje mini-

strstvo za obveznosti po pogodbah iz leta 1997 v nepovratni
obliki.

4. člen
Sredstva iz točke B) 1. člena te uredbe se dodeljujejo

na podlagi programov ministrstva za leto 1998. Programe
ministrstva sprejme minister po uveljavitvi te uredbe.

O uvrstitvi v program in o višini dodeljenih sredstev
odloči minister s sklepom.

5. člen
Sredstva iz točke C) 1. člena te uredbe dodeljuje mini-

strstvo za realizacijo zahtevkov, prejetih na javne razpise za
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova intervencij za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998. Po-
goje dodelitve sredstev, upravičence, merila, način uveljav-
ljanja in koriščenja sredstev ter druge pogoje, pomembne
za uveljavljanje intervencij, bo določal javni razpis.

Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za po-
samezne namene iz točke C) 1. člena te uredbe vodi komisi-
ja, ki jo za posamezen namen imenuje minister.

Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregle-
dovanju in ocenitvi vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora
vsebovati zlasti:

– kraj, datum in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele pre-

pozno,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog

z navedbo pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in

predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtev-

kih minister s sklepom.
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo,

neutemeljene pa zavrnejo.

6. člen
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih iz 3. in 4.

člena te uredbe, ministrstvo sklene z upravičenci pogodbe,
s katerimi natančneje uredi način in pogoje koriščenja do-
deljenih sredstev.

7. člen
Zoper sklep ministra je možno vložiti v roku 15 dni od

njegovega prejema na ministrstvo zahtevo za ponovno pre-

– Popravek pravilnika o postopkih za izplačila izproračuna
Popravek

V pravilniku o postopkih za izplačila iz proračuna, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 43-1871/98 z dne 5. 6.
1998, se objavijo:

Finančni elementi predobremenitev (priloga 1);
Specifikacija zahtevkov za izplačilo plač, drugih oseb-

nih prejemkov in prispevkov in davkov delodajalca iz prora-
čuna za mesec ........ (priloga 2);

Podatki o številu zaposlenih in količnikih za določitev
plače po stanju ............ (priloga 3).

Št. 401-4/98
Ljubljana, dne 10. junija 1998.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.

veritev postopka dodeljevanja sredstev. Prepozno vložene
zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O rezultatih
ponovne preveritve postopka odloči minister s sklepom v
roku 30 dni od dneva vložitve zahteve.

8. člen
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge

upravičence, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem
najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.

9. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila

interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega
oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom katerega-
koli blaga iz svoje trgovske mreže.

10. člen
Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi sme vlagatelj, ki

interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zara-
čunati stroške poslovanja, vendar največ do višine 1% uve-
ljavljenih sredstev.

11. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli

namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične
podatke, je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena
sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.

Upravičenec izgubi tudi pravico do katerihkoli interven-
cijskih sredstev ministrstva za dobo dveh let, o čemer odloči
minister s sklepom. Rok prične teči z dnevom vročitve skle-
pa.

12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-01/98-2
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 1: Zdravniški dodatek

MAJ 1998 SEPT. 1998 JAN. 1999
Delovna mesta
zdravnikov KK Zdr. dod. KK Zdr. dod. KK Zdr. dod.

Specializant 1997 3,80 1,54 1997 3,80 1,54 1997 3,80 1,54

maj 1998 3,80 2,07 sept. 1998 3,80 2,37 jan. 1999 3,80 2,68

Zdravnik 1997 4,0 1,56 1997 4,0 1,56 1997 4,0 1,56

splošne medicine maj 1998 4,0 2,12 sept. 1998 4,0 2,42 jan. 1999 4,0 2,74

Zobozdravnik 1997 4,2 1,58 1997 4,2 1,58 1997 4,2 1,58

maj 1998 4,2 2,16 sept. 1998 4,2 2,48 jan. 1999 4,2 2,81

Zdravnik specialist 1997 4,4 1,61 1997 4,4 1,61 1997 4,4 1,61

Zobozdravnik spec. maj 1998 4,4 2,21 sept. 1998 4,4 2,54 jan. 1999 4,4 2,89

1997 4,7 1,64 1997 4,7 1,64 1997 4,7 1,64

maj 1998 4,7 2,27 sept. 1998 4,7 2,62 jan. 1999 4,7 2,99

1997 5,0 1,68 1997 5,0 1,68 1997 5,0 1,68

maj 1998 5,0 2,35 sept. 1998 5,0 2,72 jan. 1999 5,0 3,10

1997 5,3 1,71 1997 5,3 1,71 1997 5,3 1,71

maj 1998 5,3 2,41 sept. 1998 5,3 2,80 jan. 1999 5,3 3,20

1997 5,6 1,75 1997 5,6 1,75 1997 5,6 1,75

maj 1998 5,6 2,49 sept. 1998 5,6 2,89 jan. 1999 5,6 3,31

1997 6,0 1,80 1997 6,0 1,80 1997 6,0 1,80

maj 1998 6,0 2,58 sept. 1998 6,0 3,01 jan. 1999 6,0 3,46

1997 6,4 1,84 1997 6,4 1,84 1997 6,4 1,84

maj 1998 6,4 2,66 sept. 1998 6,4 3,12 jan. 1999 6,4 3,59

1997 6,8 1,89 1997 6,8 1,89 1997 6,8 1,89

maj 1998 6,8 2,76 sept. 1998 6,8 3,24 jan. 1999 6,8 3,74

1997 7,2 1,94 1997 7,2 1,94 1997 7,2 1,94

maj 1998 7,2 2,85 sept. 1998 7,2 3,36 jan. 1999 7,2 3,88

1997 7,6 1,98 1997 7,6 1,98 1997 7,6 1,98

maj 1998 7,6 2,94 sept. 1998 7,6 3,46 jan. 1999 7,6 4,02

1997 8,0 2,03 1997 8,0 2,03 1997 8,0 2,03

maj 1998 8,0 3,03 sept. 1998 8,0 3,58 jan. 1999 8,0 4,16

1997 8,5 2,09 1997 8,5 2,09 1997 8,5 2,09

maj 1998 8,5 3,15 sept. 1998 8,5 3,73 jan. 1999 8,5 4,34

1997 9,0 2,15 1997 9,0 2,15 1997 9,0 2,15

maj 1998 9,0 3,27 sept. 1998 9,0 3,88 jan. 1999 9,0 4,52

Opombe:
1. KK - kvalifikacijski količnik plačilnega razreda, v katerega je razvrščen zdravnik oziroma zobozdravnik,
2. Delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov so navedena le primeroma, ker se za določitev izhodiščnih količnikov in
plačilnih razredov uporabljajo določila zakona o razmerjih plač (Ur. l. RS, št. 18/94) in pravilnika o napredovanju zaposlenih
v zdravstvu.

– Popravek aneksa h kolektivni pogodbi zazdravnike in zobodravnike
Popravek

V aneksu h kolektivni pogodbi za zdravnike in zo-
bozdravnike v Republiki Sloveniji, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 39-1788/98 z dne 22. 5. 1998 so pravilni
podpisniki:

FIDES – Sindikat zdravnikov Ministrstvo
in zobozdravnikov Slovenije za zdravstvo

Konrad Koštrin, dr. med. l. r. dr. Marjan Jereb l. r.

Zdravniška zbornica Slovenije
mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.

Izpadli pa sta prilogi 1 in 2, ki glasita:
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Priloga 2

D O G O V O R
med Ministrstvom za zdravstvo, Zavodom za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, zdravniškimi
združenji in direktorji regijskih bolnišnic o
ukrepih za izboljšanje razmer v zdravstvu

Uvod
Ob zaključku stavke zdravnikov aprila 1996 je bil pod-

pisan sporazum, ki zavezuje tako zdravništvo kot tudi Vlado
RS za določene aktivnosti, ki naj bi se odvijale v letih 1997
in 1998. Ker je v začetku leta 1997 prišlo do volitev in
imenovanja nove vlade, so se vse aktivnosti pri izdelavi pred-
loga zakona o zdravniški službi zavlekle skozi celo leto 1997.
Šele koncem leta 1997 so se aktivnosti na pripravi novega
zakona intenzivirale in zakon je bil v februarju leta 1998
predan v koalicijsko usklajevanje.

Trenutna situacija v zdravstvu je taka, da zahteva tudi
takojšnje sprejetje določenih ukrepov, ki bodo zagotovili
zavarovancem hitrejše in kvalitetnejše uveljavljanje z zako-
nom in pravicami obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Uveljavitev nekaterih zahtev zdravnikov in drugega
zdravstvenega osebja je mogoča le ob izvedbi ukrepov, ki
bodo zavarovancem omogočili takojšnjo spremembo pri za-
gotavljanju njihovih pravic.

Kratkoročni ukrepi
1. Znižanje čakalnih dob pri izvajalcih javne zdravstve-

ne službe – predvsem v Kliničnem centru in Splošni bolni-
šnici Maribor.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo in management v jav-
nih zavodih

Rok: 1. 4. 1998
Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo je pisno

zavezalo vse javne zdravstvene zavode, da naročajo bolnike
na uro, da je potrebno ugotoviti število plačanih ambulant s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dejan-
sko delujočih ter vpeljati čakalne knjige za vsakega zdravni-
ka posebej. Vsak zdravstveni zavod pripravi način izvedbe
skrajšanja čakalnih dob, skupaj z managementom zdravs-
tvenega zavoda, FIDES in Zdravniško zbornico Slovenije.

2. Ukinitev samoplačniških ambulant pri izvajalcih jav-
ne zdravstvene službe, ki niso dosegle svojega cilja, da bi se
z njihovo uveljavitvijo zmanjšale čakalne dobe. Rezultat je bil
obraten in tudi vir raznih korupcijskih postopkov – prenaro-
čanja na operativne posege, koriščenje javne zdravstvene
službe za izpeljavo diagnostike in zdravljenja ipd.

Določiti pogoje, pod katerimi lahko samoplačniške am-
bulante delujejo, in sicer:

a) 100% izpolnjevanje programa z Zavodom za zdravs-
tveno zavarovanje Slovenije za ambulantno specialistično
dejavnost, kjer želi izvajalec vzpostaviti samoplačniško am-
bulantno dejavnost mesečno,

b) da dejavnost, ki želi iti v samoplačništvo, ne prekora-
čuje dogovorjenih čakalnih dob, ki so sklenjene z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

c) da se samoplačniške storitve opravljajo samo izven
pogodbeno določenega delovnega časa za posamezno de-
javnost z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

d) izdelan mora imeti sistem, ki v vsakem trenutku
preverljivo onemogoča zlorabe veljavnih čakalnih knjig.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: enako kot pod točko 1
Rok: 1. 4. 1998
Ministrstvo za zdravstvo je že pisno prepovedalo samo-

plačniške ambulante.

3. Uskladitev števila delujočih ambulant s številom pla-
čanih teamov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Vodstva zavodov zagotovijo pregled izrabe delov-
nega časa zdravnikov na oddelkih in specialističnih ambu-
lantah in koliko delajo za druge programe (raziskave, izobra-
ževanje, drugi projekti).

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: management zdravstvenih zavo-

dov in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Rok: 30. 4. 1998
4. Obvezno naročanje bolnikov v ambulantah primar-

nega, sekundarnega in terciarnega nivoja na uro in vpeljava
čakalnih knjig, vezane na posameznega zdravnika.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, management po-
sameznih javnih zavodov

Rok: 1. 4. 1998
Ministrstvo za zdravstvo je vse javne zdravstvene zavo-

de že pisno opozorilo na izpolnjevanje te določbe s 1. 4.
1998.

5. Uveljaviti pravilnik Ministrstva za zdravstvo o katego-
rizaciji slovenskih bolnišnic

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Rok: 1. 4. 1998
Pravilnik je že usklajen s Službo Vlade RS za zakonoda-

jo in je v podpisu pri ministru.
6. Sprejeti odredbo ministra o minimalni – nujni dežur-

ni službi za vsak zdravstveni zavod. Ločiti urgenco in intenzi-
vo od ostalega dežurstva ter določiti standarde za tako orga-
nizirano urgentno službo. V ostalem dežurstvu v petih letih
doseči, da to službo opravljajo kot turnusno zdravniki sekun-
dariji in specializanti, medtem ko je specialist dosegljiv le na
poklic od doma.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Zdravstveni svet Republike Slo-

venije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdrav-
niška zbornica Slovenije

Rok: 30. 4. 1998
Ocenjen finančni efekt: 0,8 milijarde SIT
7. Pripraviti strokovne podlage za racionalno predpiso-

vanje zdravil na recept in predpisovanje tehničnih pripomoč-
kov ter predlagati strokovne ukrepe za znižanje stroškov.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Zdravstveni svet Republike Slo-

venije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdrav-
niška zbornica Slovenije

Rok: 30. 4. 1998
Ocenjen finančni efekt: 1,3 milijarde SIT
8. Ministrstvo za zdravstvo bo skupaj z Ministrstvom za

ekonomske odnose in razvoj in Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije izdalo pravilnik o oblikovanju cen zdra-
vil v Republiki Sloveniji.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj

Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Rok: 15. 4. 1998
Ocenjen finančni efekt: 0,6 milijarde SIT dvig cen za

domače proizvajalce in za 0,8 milijarde SIT znižanje cen
tujih proizvajalcev.

Srednjeročni ukrepi
1. Priprava zakona o zdravniški službi za drugo branje
Do 15. 4. 1998 pripraviti predlog za obravnavo na

vladi. V zakonu se opredelijo samo načela za oblikovanje
mase plač za zdravnike znotraj finančnega načrta Zavoda za
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zdravstveno zavarovanje Slovenije in definirati člen v zako-
nu, ki odkazuje na detajlna določila tarifnega dela v kolektiv-
ni pogodbi.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdrav-
niško društvo, FIDES

Rok: predaja zakona v vladno proceduro 15. 4. 1998
2. Izdelava poklicne kolektivne pogodbe za zdravnike
Do konca leta 1998. Definirati obveznost dela zdravni-

kov v obsegu 1590 ur letno za kalkulacije sredstev za plače,
ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
V pogodbi urediti pravice, kot so: dopusti, izobraževanje,
normalni delovnik (obveznosti za 1590 ur), razne druge
odsotnosti, nadomeščanje, dodatki, dvojna delovna razmer-
ja, pogodbeno delo, itd. Plačo definirati kot osnovno plačo z
dodatkom za leta službe in v plači določiti število dežurnih
dni.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: FIDES, Zdravniška zbornica Slo-

venije, Slovensko zdravniško društvo
Rok: 30. 12. 1998
3. Izdelava kolektivne pogodbe za zdravstveno nego
Do konca leta 1998 pripraviti novo kolektivno pogod-

bo za zaposlene v zdravstveni negi. Upoštevati načela, da se
v letošnjem letu plače ne dvignejo, lahko se pa v okviru
dosedanjih 14 različnih dodatkov izpogaja okvirno le za en
dodatek, ki pa finančno ne sme preseči mase za plače
zaposlenih v zdravstveni negi koncem leta 1997.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: vladna pogajalska skupina, Sindi-

kat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ostali sindikati
zdravstva

Rok: tretje trimesečje leta 1998
4. Dosledno uveljaviti v vseh zdravstvenih dejavnostih

– panogah, standardizacijo (primerljivosti posameznih regij
in izvajalcev)

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije
Rok: 1. 5. 1998
Ocenjeni finančni efekt: 0,7 milijarde SIT.
5. Določiti število koncesij za zasebnike v javni zdrav-

stveni mreži. Pri tem ne sme biti ogroženo funkcioniranje
bolnišnic v javni lasti. Sprejeti standardni koncesijski akt za
vse zdravstvene panoge. Kontinuirano krepiti in širiti ambu-
lantno specialistično dejavnost na račun zmanjševanja hos-
pitalne dejavnosti s ciljem premika določenega števila zdrav-
nikov v ambulantno dejavnost. Na področju ambulantne de-
javnosti vzpodbujati individualizacijo odnosov bolnik-zdrav-
nik-plačnik, kar zagotovo pripelje do večje produktivnosti,
znižanja stopnje hospitalizacije in skrajšanja čakalnih dob.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška zbornica Slo-
venije

Rok: 30. 6. 1998
6. Izdelava kriterijev za število obravnavanih bolnikov

na ambulantni način pri posameznih dejavnostih za pogod-
beno dogovorjeni čas z Zavodom za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije. Na ta način bi tudi skrajšali čakalne dobe.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije
Rok: 30. 4. 1998
7. Izdelava priporočil za določitev trajanja dela

nezmožnosti pri posameznih boleznih zaradi poenotenja od-
ločitev zdravniških komisij o trajanju delanezmožnosti.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Zdravstveni svet Republike Slov-

enije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Rok: 30. 9. 1998
Ocenjeni finančni efekt: 1,5 milijarde SIT
8. Določitev minimalnih diagnostičnih postopkov na

primarni ravni pred pošiljanjem bolnikov na sekundarni ozi-
roma terciarni nivo. Cilj je nadaljnje skrajševanje čakalnih
dob na sekundarnem in terciarnem nivoju.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Zdravstveni svet Republike Slov-

enije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sloven-
sko zdravniško društvo, Zdravniška zbornica Slovenije

Rok: 30. 9. 1998
9. Izdelati analizo delovnih mest, pri katerih se ugotav-

lja škodljive vplive na zdravje zaposlenih. Na podlagi stro-
kovnih ugotovitev se definira dodatek za težke delovne po-
goje v kolektivnih pogodbah dejavnosti, poklicni kolektivni
pogodbi za zdravnike in poklicni kolektivni pogodbi za zapo-
slene v zdravstveni negi.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo
Operativna izvedba: Inštitut za medicino dela, prometa

in športa in FIDES
Rok: 30. 9. 1998

Dolgoročni ukrepi
1. Imenovanje projektnih skupin za spremembo zako-

nov s področja zdravstva: zakon o zdravstveni dejavnosti,
zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
in zakon o lekarniški dejavnosti. Sestavljajo jih predstavniki
Ministrstva za zdravstvo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije ali Lekarniške zbor-
nice Slovenije – glede na zakon.

Projektne skupine pripravijo analizo uresničevanja ob-
stoječe zakonodaje in dejanskega stanja v zdravstvu pri
uresničevanju pravic in vodenju – management v zdravstve-
nih zavodih ter strokovne predloge za spremembe. Upošte-
vajo obstoječe dokumente pod točko 1, analizo in doku-
mente o pridružitvi Slovenije Evropski uniji.

Pri predlogih za spremembo zakonodaje in plana ter
izvedbenih predpisov je potrebno zaradi izvedbe zdravstve-
ne reforme zasledovati naslednje cilje:

– zadržati približno 7% BDP javnih sredstev – dolgo-
ročno za zdravstvo, in pravice zavarovancev uskladiti z raz-
položljivimi finančnimi sredstvi (danes imamo 6,8% BDP
javnih sredstrev in 0,8% sredstev iz prostovoljnega zavaro-
vanja, kar znese 7,6% in je le za 0,2% za povprečkom držav
Evropske unije – kar pomeni, da je potrebno zvečati delež
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in na ta način
ujeti povpreček držav Evropske unije),

– povečati delež prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj
na načelu vzajemnosti,

– določiti pravila zasebnega dela in privatizacije v
zdravstvu, ločiti ambulantno delo od hospitalnega in pustiti v
bolnišnični dejavnosti samo sprejemno ambulantno specia-
listiko,

– dograditi pravne predpise za racionalno poslovanje
zdravstvenih zavodov in njihovo vodenje,

– urediti in definirati obseg najpomembnejših nosilcev
zdravstvene dejavnosti – zdravnikov in medicinskih sester,

– v predpisih natančno definirati delitev dela med pri-
marnim, sekundarnim ter terciarnim nivojem ter delitev dela
med izvajalci (zasebnimi in državnimi),

– sistemsko urediti odprta vprašanja, kot so: samo-
plačniške ambulante, dvojna delovna razmerja, čakalne do-
be, alternativne oblike zdravljenja, deljen delovni čas, de-
žurstva, standardizacija opreme, laboratorijev in prostorov
ter standardizacija spremljajočih dejavnosti v zdravstvu,
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– poenostaviti in dograditi pogoje in vsebino dogovarja-
nja za določevanje strokovnih programov in razdelitev finanč-
nih sredstev z natančno opredelitvijo odgovornosti posamez-
nega partnerja za najmanj srednjeročno obdobje treh let,

– potrebno je določiti, kaj lahko odide v zasebno delo s
področja primarnega in sekundarnega nivoja in kaj mora od
sekundarnega in terciarnega ostati pod državno ingerenco.

Spremenjena zakonodaja predvidi sprejem novega pla-
na razvoja zdravstva Slovenije (vsaj do leta 2010) – v skladu
s smernicami Evropske unije in Svetovne zdravstvene orga-
nizacije:

a) Projektne skupine imenuje minister za zdravstvo v
dogovoru z nosilci nalog pod točko 1.

b) Rok za pripravo analize uresničevanja obstoječe
zakonodaje je 30. 6. 1998, izdelava predlogov sprememb
pa je 30. 10. 1998.

c) Strokovne predloge sprememb uskladi koalicija.
Ta predlog je uskladila skupina, v kateri so bili pred-

stavniki Ministrstva za zdravstvo, Zavoda za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, predstavniki vseh zdravniških združenj
in predstavniki predsednikovega kabineta, in prišla do skle-
pa, da se realizacija (aneks 5. in 8. člena sporazuma) realizi-
ra pri Ministrstvu za zdravstvo, kar pomeni, da se pooblasti
ministra za zdravstvo za podpis tako pripravljenega aneksa,
ki ga prilagamo tej dokumentaciji.

Podpisniki se strinjamo, da se izhodiščne plače za
določanje zdravniških plač ves čas veljavnosti aneksa h
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začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo 3264

1990. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim
družbam za namene sanacije 3266

2041. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za
leto 1998 3321

2042. Uredba o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in
rž 1998 3335

2043. Uredba o spremembi uredbe o začasni uporabi
dodatnega protokola št. 6 k srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini 3336

2044. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov 3337
2045. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa

določenih naftnih derivatov 3337
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janje podeželja in obnovo vasi za leto 1998 3338
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gio Calabria v Republiki Italiji 3277

kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, podpisa-
nega hkrati s tem dogovorom, usklajujejo na način, ki velja
za določanje osnov za plače sodnikov, potem ko se plače
zdravnikov uskladijo s plačami sodnikov.

Po 1. 9. 1998 se ocenijo učinki kratkoročnih ukrepov
in na tej podlagi se dogovori za nadaljnjo realizacijo aneksa v
točki 2.

Ljubljana, dne 15. aprila 1998.

Klinični center Ljubljana Ministrstvo za zdravstvo

Splošna bolnišnica Maribor Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Splošna bolnišnica Celje

Splošna bolnišnica Izola Zdravniška zbornica Slovenije

Splošna bolnišnica Jesenice FIDES – sindikat zdravnikov
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