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DRŽAVNI ZBOR

4321. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
posebnem davku na bilančno vsoto bank in
hranilnic (ZPDVBH-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o posebnem davku
na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic
(ZPDVBH-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji 25. novembra 1998.

Št. 001-22-99/98
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POSEBNEM DAVKU NA BILANČNO VSOTO

BANK IN HRANILNIC (ZPDVBH-A)

1. člen
V zakonu o posebnem davku na bilančno vsoto bank in

hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97) se v 1. členu beseda
“odplačevanja“ nadomesti z besedo “plačevanja“.

2. člen
V 4. členu se za besedama “papirje podjetij“ postavi

vejica in doda besedilo “za plačane akontacije davka, za več
plačane dajatve in za obveznosti za davke in druge dajatve,
za zneske izključenih prihodkov“.

3. člen
V 5. členu se v prvi alinei črta konto “703“ in dodata

konta “7060 in 7085“.

V drugi alinei se dodajo konti “7483, 7656, 7687 in
7796“.

V tretji alinei se besedi “odvisnih bank“ črtata in nado-
mestita z besedami “bank v skupini“ ter dodata konta “7562
in 7764“.

V četrti alinei se črtata konta “765 in 779“ in dodajo
konti “7650, 7680, 7683 in 7790“.

V peti alinei se besedi “odvisnih bank“ črtata in nado-
mestita z besedami “bank v skupini“ ter doda konto “7762“.

V šesti alinei se črta konto “7301“ in doda konto “730“.

4. člen
V 6. členu se v prvi alinei črtajo konti “7001, 7011,

702 in 7060“ in dodajo konti “7083, 7086 in 7087“.
V drugi alinei se dodajo konti “7482, 7484, 7485,

7646, 7666, 7688, 7746 in 7797“.
V tretji alinei se dodata konta “7563 in 7765“.
V četrti alinei se črtajo konti “764, 766, 7680 in 774“

in dodajo konti “7640, 7660, 7682, 7684, 7685, 7740 in
7791“.

V peti alinei se doda konto “7763“.
Za šesto alineo se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
“– obveznosti v tuji valuti za začasna vplačila tujih in

domačih oseb, izkazane na kontu 2764.“

5. člen
V 8. členu se v prvi alinei doda konto “8109“.
V peti alinei se doda konto “1698“.

6. člen
V 9. členu se v prvi alinei doda konto “8149“.

7. člen
V 10. členu se v prvi alinei za besedo “neodvisnim“

črtata besedi “in odvisnim“ ter črtajo konti “4611, 4612,
4613, 4618, 4619, 5616 in 5617“ in dodajo konti “4255,
4256, 4257, 4280, 4283 in 4284“.

Doda se druga alinea, ki se glasi:
“– kratkoročna tolarska posojila bankam in hranilnicam

v skupini, izkazana na kontih 4611, 4612, 4613, 4618,
4619, 5616 in 5617“.

8. člen
Za 11. členom se dodata nova 11.a člen in 11.b člen,

ki se glasita:

“11.a člen
Za plačane akontacije davka, za več plačane dajatve in

za obveznosti za davke in druge dajatve iz 4. člena tega
zakona štejejo:



Stran 7082 / Št. 84 / 11. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

– terjatve za plačane akontacije davka na dobiček, iz-
kazane na kontu 171;

– terjatve za plačane akontacije drugih davkov, pris-
pevkov in drugih davščin, izkazane na kontu 172;

– terjatve do davčne uprave za več plačane davke,
izkazane na kontu 1730;

– obveznosti iz davka na dobiček, izkazane na kontu
271;

– obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge
davščine, izkazane na kontu 272;

– obveznosti za manj plačane davke, prispevke in dru-
ge davščine, izkazane na kontu 273.

11.b člen
Za zneske izključenih prihodkov iz 4. člena tega zako-

na štejejo:
– izključeni prihodki od obresti, izkazani na kontu

2950;
– izključeni prihodki od provizij, izkazani na kontu

2951;
– drugi izključeni prihodki, izkazani na kontu 2952;
– izključeni revalorizacijski prihodki od tolarskih terja-

tev, izkazani na kontu 2960;
– izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev z valut-

no klavzulo, izkazani na kontu 2961;
– izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev v tuji

valuti, izkazani na kontu 2962.“

9. člen
V 14. členu se stopnja “2%“ nadomesti s stopnjo “3%“.

10. člen
V 18. členu se v prvem odstavku za vejico črta besedilo

“ki sta enaka“ in nadomesti z besedilom “od katerih je vsak
enak“.

11. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:

“25.a člen
Če se spremeni kontni okvir za banke in hranilnice,

predpiše minister za finance ustrezno spremembo posamič-
nih kontov.“

12. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

“27.a člen
Ne glede na določbo 14. člena tega zakona se davek

za leto 1999 plačuje po stopnji 2,5%.
Ne glede na prvi odstavek 18. člena tega zakona je

drugi obrok akontacije za leto 1999 enak polovici davčne
obveznosti za preteklo leto, kot bi bila ta ugotovljena, če bi
se davek plačal po stopnji 2,5% od davčne osnove in akon-
tacija davka za leto 2000 se plača v dveh enakih obrokih, od
katerih je vsak enak polovici davčne obveznosti za preteklo
leto, kot bi bila ta ugotovljena, če bi se davek plačal po
stopnji 3% od davčne osnove.“

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

nem listu Republike Slovenije in se uporablja že za leto
1998, razen določbe 9. člena, ki začne veljati 1. 1.
1999.

Št. 435-02/97-7/3
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

4322. Zakon o dopolnitvi zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-D)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona

o gospodarskih družbah (ZGD-D)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 25. novembra 1998.

Št. 001-22-100/98
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O GOSPODARSKIH

DRUŽBAH (ZGD-D)

1. člen
V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.

30/93, 29/94, 82/94 in 20/98) se četrti odstavek
41. člena dopolni tako, da se glasi:

“(4) Z aktom o ustanovitvi družbe se lahko določi, da
traja prepoved tudi po tem, ko je kdo izgubil lastnost osebe
iz prvega odstavka tega člena. Prepoved ne sme trajati več
kot dve leti, razen v primerih iz drugega odstavka 250. člena
in prve alinee tretjega odstavka 449. člena tega zakona, ko
prepoved ne sme trajati več kot šest mesecev.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 001-03/92-1/34
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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4323. Zakon o trošarinah (ZTro)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o trošarinah (ZTro)

Razglašam zakon o trošarinah (ZTro), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra
1998.

Št. 001-22-101/98
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O TROŠARINAH (ZTro)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobač-
nih izdelkov ter mineralnih olj in plina (v nadaljnjem besedilu:
trošarinski izdelki), ki se na območju Republike Slovenije
sprostijo v porabo.

(2) Območje Republike Slovenije pomeni ozemlje pod
suverenostjo Republike Slovenije, vštevši zračni prostor in
morska območja, nad katerimi ima Republika Slovenija su-
verenost ali jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim
pravom.

2. člen
(obseg obdavčitve)

(1) Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, pro-
izvedenih na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Slovenije) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v
Slovenijo.

(2) Uvoz trošarinskih izdelkov je vsak vnos trošarin-
skih izdelkov v Slovenijo, če ni s tem zakonom drugače
določeno.

3. člen
(pripadnost trošarin)

Prihodki od trošarin pripadajo proračunu Republike Slo-
venije.

4. člen
(definicije)

Za namene tega zakona imajo naslednji izrazi naslednji
pomen:

1. trošarinski zavezanec je proizvajalec oziroma uvoz-
nik trošarinskih izdelkov oziroma oseba, na katero se v
skladu s tem zakonom lahko prenese trošarinska obvez-
nost;

2. imetnik trošarinskega dovoljenja je fizična oziroma
pravna oseba, ki pridobi trošarinsko dovoljenje carinskega

organa, da v okviru opravljanja svoje dejavnosti v trošarin-
skem skladišču proizvaja, obdeluje, predeluje, dodeluje (v
nadaljnjem besedilu: proizvaja), skladišči, prejema ali od-
premlja trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila tro-
šarine;

3. trošarinsko dovoljenje je odločba, ki jo izda carinski
organ pravni oziroma fizični osebi, da lahko v okviru opravlja-
nja svoje dejavnosti, v trošarinskem skladišču proizvaja, skla-
dišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod reži-
mom odloga plačila trošarine;

4. trošarinsko skladišče je eden ali več med seboj
povezanih ograjenih površin ali prostorov, ki tvorijo tehno-
loško enoto, kjer imetnik trošarinskega dovoljenja proizvaja,
skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod reži-
mom odloga plačila trošarine in, ki mora biti vidno označena
in fizično ločena od preostalih površin ali prostorov;

5. režim odloga plačila trošarine je ureditev, ki se na-
naša na proizvodnjo, skladiščenje in gibanje trošarinskih
izdelkov, na podlagi katere je obveznost za plačilo trošarine
odložena;

6. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov je fizična
oziroma pravna oseba, ki pod pogoji, določenimi s tem
zakonom, pridobi dovoljenje carinskega organa, da lahko v
okviru svoje dejavnosti za namene iz 44. in 55. člena tega
zakona nabavlja trošarinske izdelke brez plačila trošarine
(v nadaljnjem besedilu: oproščeni uporabnik);

7. obrat oproščenega uporabnika je prostor, naprava
oziroma oprema, v kateri so hranjeni trošarinski izdelki, ki jih
je oproščeni uporabnik nabavil za potrebe svoje dejavnosti
brez plačila trošarine;

8. uvoznik trošarinskih izdelkov je carinski dolžnik, do-
ločen v skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik tro-
šarinskih izdelkov iz tujine.

II. NASTANEK TROŠARINSKE OBVEZNOSTI

5. člen
(kdaj nastane trošarinska obveznost)

(1) Trošarinska obveznost nastane, ko so:
1. trošarinski izdelki proizvedeni v Sloveniji;
2. trošarinski izdelki uvoženi v Slovenijo.
(2) Trošarinska obveznost se lahko prenese od proi-

zvajalca oziroma uvoznika na imetnika trošarinskega dovo-
ljenja oziroma oproščenega uporabnika ob pogojih in na
način, določenim s tem zakonom.

III. REŽIM ODLOGA PLAČILA TROŠARINE

6. člen
(režim odloga plačila trošarine)

(1) Plačilo trošarine se odloži, če:
1. se proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov

opravlja v trošarinskem skladišču;
2. so trošarinski izdelki skladiščeni v obratu oprošče-

nega uporabnika;
3. se trošarinski izdelki prevažajo pod pogoji, določe-

nimi s tem zakonom.
(2) Pri uvozu trošarinskih izdelkov se plačilo trošarine

odloži, če je za njih takoj po vnosu v Slovenijo dovoljena
začasna hramba ali je zanje začet carinski tranzitni posto-
pek, postopek carinskega skladiščenja (razen skladiščenja
v prosto carinskih prodajalnah), uvoza zaradi izvoza po siste-
mu odloga, predelave pod carinskim nadzorom ali začasne-
ga uvoza, ali so vnešeni v prosto carinsko cono.
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(3) Če so uvoženi trošarinski izdelki sproščeni v prost
promet v skladu s carinskimi predpisi, se plačilo trošarine
odloži, če so neposredno po sprostitvi v promet, vnešeni v
trošarinsko skladišče ali v obrat oproščenega uporabnika.

(4) Pri prenehanju veljavnosti trošarinskega dovoljenja,
razen v primerih iz šestega in sedmega odstavka tega člena,
je plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki so na zalogi,
odloženo do 30. dne po tem, ko je dovoljenje prenehalo
veljati, razen, če so bili trošarinski izdelki pred potekom tega
roka sproščeni v porabo oziroma, če so bili odpremljeni v
drugo trošarinsko skladišče ali v obrat oproščenega uporab-
nika.

(5) Pri prenehanju veljavnosti dovoljenja oproščenega
uporabnika, razen v primerih iz šestega in sedmega odstav-
ka tega člena, je plačilo trošarine za izdelke, ki so na zalogi
in skladiščeni v obratu oproščenega uporabnika, odloženo
do 30. dne po tem, ko je dovoljenje prenehalo veljati.

(6) Če trošarinsko skladišče ali oproščeni uporabnik
preneha poslovati zaradi likvidacije oziroma stečaja, je plači-
lo trošarine še naprej odloženo, dokler trošarinski izdelki, ki
so na zalogi na dan začetka postopka stečaja ali likvidacije,
niso sproščeni v porabo v postopku likvidacije ali stečaja
oziroma, dokler so skladiščeni v tem ali drugem trošarin-
skem skladišču ali obratu oproščenega uporabnika, toda
največ do dneva, ko so trošarinski izdelki odpremljeni upni-
ku na podlagi sklepa o razdelitvi premoženja.

(7) Če trošarinsko dovoljenje ali dovoljenje oproščene-
ga uporabnika trošarinskih izdelkov preneha veljati zaradi
združitve, je plačilo trošarine še naprej odloženo, dokler
niso trošarinski izdelki, ki so na zalogi, sproščeni v porabo v
postopku združitve ali dokler so skladiščeni v drugem troša-
rinskem skladišču oziroma obratu oproščenega uporabnika
ali, dokler niso odpremljeni, toda največ do 180. dneva, ki
sledi dnevu prijave združitve za vpis v register.

IV. PREVOZ TROŠARINSKIH IZDELKOV POD REŽIMOM
ODLOGA PLAČILA TROŠARINE, TROŠARINSKI

DOKUMENT

7. člen
(prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila

trošarine)
(1) Trošarinski izdelki se lahko prevažajo pod režimom

odloga plačila trošarine:
1. iz trošarinskega skladišča v drugo trošarinsko skla-

dišče, iz obrata oproščenega uporabnika v trošarinsko skla-
dišče ter pri uvozu v trošarinsko skladišče;

2. iz trošarinskega skladišča v obrat oproščenega upo-
rabnika ter pri uvozu v obrat oproščenega uporabnika;

3. iz trošarinskega skladišča v izvoz;
4. če je za njih takoj po vnosu v Slovenijo dovoljena

začasna hramba ali je zanje začet carinski tranzitni posto-
pek, postopek carinskega skladiščenja (razen v prosto ca-
rinskih prodajalnah), uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga,
predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega uvoza ali,
če so vnešeni v prosto carinsko cono.

(2) Za prevoz trošarinskih izdelkov, ki so uvoženi za
namene oproščenega uporabnika, mora uvoznik carinske-
mu organu predložiti izjavo oproščenega uporabnika, da še
ni izkoristil količinske omejitve iz dovoljenja.

(3) Prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine je dovoljen samo, če ga spremlja trošarinski
dokument, razen če je s tem zakonom ali na njegovi podlagi
izdanim predpisom drugače določeno.

(4) Prejšnji odstavek se nanaša na prevoz vseh troša-
rinskih izdelkov, tudi, če je za njih predpisana trošarina po
stopnji 0.

8. člen
(trošarinski dokument)

(1) Trošarinski dokument je listina, ki spremlja prevoz
trošarinskih izdelkov, s katero se dokazuje gibanje trošarin-
skih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine, odpre-
ma iz oziroma prejem trošarinskih izdelkov v trošarinsko
skladišče, odprema in prejem trošarinskih izdelkov oproš-
čenemu uporabniku in izvoz trošarinskih izdelkov ter vrsta in
količina trošarinskih izdelkov pod tem režimom.

(2) Trošarinski dokument mora izdati vsaka oseba, ki
prevaža trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila tro-
šarine.

(3) Trošarinski dokument mora biti izstavljen v 4 izvo-
dih, če ni s tem zakonom drugače določeno, in sicer:

1. en izvod obdrži pošiljatelj;
2. en izvod spremlja blago in je za prejemnika;
3. en izvod spremlja blago in ga prejemnik podpisane-

ga vrne pošiljatelju oziroma carinskemu organu;
4. en izvod je namenjen nadzornemu organu namemb-

nega območja.

9. člen
(potrditev prejema pošiljke in potrditev izvoza)

(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja in oproščeni upo-
rabnik, ki prejmeta trošarinske izdelke, morata potrditi pre-
jem pošiljke imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma
oproščenemu uporabniku, ki sta pošiljko odpremila, carin-
skemu organu pa prejem pošiljke, ki jima jo je odpremil
uvoznik.

(2) Prejemnik pošiljke iz prejšnjega odstavka potrdi pre-
jem pošiljke na izvodu trošarinskega dokumenta in označi,
da je vsebina pošiljke preverjena ter ga mora najkasneje v
15 dneh po prejemu pošiljke vrniti pošiljatelju.

(3) Izvoz trošarinskih izdelkov potrdi carinski organ na
trošarinskem dokumentu, ko se izdelki dejansko iznesejo iz
carinskega območja Slovenije.

10. člen
(oblika in vsebina trošarinskega dokumenta)

(1) Obliko in vsebino trošarinskega dokumenta predpi-
še minister, pristojen za finance.

(2) Minister, pristojen za finance, lahko predpiše poe-
nostavitev postopka odpošiljanja trošarinskih izdelkov med
trošarinskimi skladišči istega imetnika trošarinskega dovo-
ljenja ali, kadar gre za večkratno odpošiljanje istemu prejem-
niku.

(3) Če tehnične možnosti to dopuščajo, lahko carinski
organ dovoli uporabo tehničnih pripomočkov za elektronsko
izmenjavo podatkov.

V. PRENEHANJE REŽIMA ODLOGA PLAČILA TROŠARINE

11. člen
(prenehanje režima odloga plačila trošarine)

Režim odloga plačila trošarine preneha:
1. ko je imetniku trošarinskega dovoljenja, oproščenemu

uporabniku oziroma uvozniku odpuščeno plačilo trošarine;
2. ko trošarina zapade v plačilo.

12. člen
(odpustitev plačila trošarine)

(1) Imetniku trošarinskega dovoljenja se plačilo trošari-
ne odpusti:

1. ko so trošarinski izdelki uskladiščeni v trošarinskem
skladišču drugega imetnika trošarinskega dovoljenja in je ta
potrdil prejem pošiljke na izvodu trošarinskega dokumenta;
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2. ko so trošarinski izdelki uskladiščeni v obratu opro-
ščenega uporabnika in je ta potrdil prejem pošiljke na izvodu
trošarinskega dokumenta;

3. ko so trošarinski izdelki izvoženi in je carinski organ
na trošarinskem dokumentu potrdil, da so dejansko iznešeni
iz carinskega območja Slovenije v skladu s carinskimi pred-
pisi.

(2) Imetniku trošarinskega dovoljenja se plačilo trošari-
ne od trošarinskih izdelkov, ki so bili skladiščeni v njegovem
trošarinskem skladišču odpusti, če:

1. so bili uporabljeni kot osnovni material za proizvod-
njo drugih trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču;

2. so bili uporabljeni kot vzorci za analize v zvezi s
testiranjem proizvodnje oziroma za znanstvene namene;

3. so bili uporabljeni za namene carinske kontrole;
4. so bili predloženi in uporabljeni za namene kontrole

kvalitete, ki jo v trošarinskem skladišču opravljajo poobla-
ščene osebe;

5. so bili uničeni pod nadzorom carinskega organa;
6. je bil ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, za

katerega imetnik trošarinskega dovoljenja dokaže, da je na-
stal zaradi višje sile (razen kraje) ali, da je neločljivo povezan
s procesom proizvodnje, skladiščenja in prevoza izdelkov;

7. je bil alkohol popolnoma denaturiran v skladu s
44. členom tega zakona;

8. so bili tobačni izdelki denaturirani in uporabljeni za
industrijske oziroma hortikulturne namene.

(3) Oproščenemu uporabniku se plačilo trošarine od-
pusti:

1. ko so trošarinski izdelki odposlani in skladiščeni v
trošarinskem skladišču in, če je imetnik trošarinskega dovo-
ljenja potrdil prejem pošiljke na izvodu trošarinskega doku-
menta;

2. če so bili trošarinski izdelki uporabljeni za namene iz
44. ali 55. člena tega zakona in so določeni v dovoljenju
carinskega organa iz 27. člena tega zakona.

(4) Oproščenemu uporabniku se plačilo trošarine od-
pusti, če:

1. so bili trošarinski izdelki uporabljeni kot vzorci za
analize v zvezi s testiranjem proizvodnje v njegovih proizvod-
nih prostorih ali skladišču;

2. so bili trošarinski izdelki uporabljeni za namene ca-
rinske kontrole;

3. so bili trošarinski izdelki predloženi in uporabljeni za
namene kontrole kvalitete, ki jo v njegovih proizvodnih pro-
storih ali skladišču opravljajo pooblaščene osebe;

4. so bili trošarinski izdelki uničeni pod nadzorom ca-
rinskega organa;

5. je bil ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, za
katerega dokaže, da je nastal zaradi višje sile (razen kraje) in
primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom proizvod-
nje, skladiščenja in prevoza izdelkov, za katerega proizvod-
njo so bili trošarinski izdelki porabljeni.

(5) Imetniku trošarinskega dovoljenja se odpusti plačilo
trošarine po 2. do 6. točki drugega odstavka tega člena,
oproščenemu uporabniku pa po 1. do 5. točki prejšnjega
odstavka pod pogojem, da imetnik pridobi dovoljenje carin-
skega organa.

(6) Uvozniku se plačilo trošarine odpusti:
1. v primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona,

če v roku 15 dni prejme potrditev imetnika trošarinskega
dovoljenja oziroma oproščenega uporabnika, da je prevzel
pošiljko;

2. če dokaže, da so trošarinski izdelki, ki so bili uvože-
ni v okviru carinskega odložnega postopka, dejansko izne-
šeni iz Slovenije.

(7) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz četrtega in petega odstavka 6. člena tega
zakona se plačilo trošarine odpusti, če so trošarinski izdelki
skladiščeni v drugem trošarinskem skladišču in to na troša-
rinskem dokumentu potrdi imetnik trošarinskega dovoljenja
tega drugega trošarinskega skladišča.

(8) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz četrtega in petega odstavka 6. člena tega
zakona se plačilo trošarine odpusti, če:

1. so bili trošarinski izdelki sproščeni v porabo, in je
bila trošarina plačana s strani kupca; če so bili trošarinski
izdelki v postopku stečaja in likvidacije prodani imetniku
trošarinskega dovoljenja ali oproščenemu uporabniku, in je
skladiščenje potrjeno v trošarinskem dokumentu;

2. so bili trošarinski izdelki odpremljeni iz trošarinske-
ga skladišča ali obrata oproščenega uporabnika upniku (na
podlagi razdelitve premoženja) in je bila hkrati plačana troša-
rina ali, če je upnik – imetnik trošarinskega dovoljenja, potr-
dil prejem pošiljke na trošarinskem dokumentu.

(9) Imetniku trošarinskega dovoljenja in oproščenemu
uporabniku iz sedmega odstavka 6. člena tega zakona se
plačilo trošarine odpusti, če so bili trošarinski izdelki skladi-
ščeni v drugem trošarinskem skladišču ali obratu oprošče-
nega uporabnika, in je to potrjeno v drugem trošarinskem
dokumentu ali če je bilo premoženje pridobljeno v obdobju
180 dni od dneva, ki sledi dnevu prijave združitve za vpis v
register in so bili trošarinski izdelki odpremljeni za ta namen,
trošarina pa plačana v istem času.

VI. NASTANEK OBVEZNOSTI ZA OBRAČUN IN PLAČILO
TROŠARINE

13. člen
(nastanek obveznosti za obračun trošarine)

(1) Obveznost za obračun trošarine nastane takrat, ko
se trošarinski izdelki sprostijo v porabo. Za sprostitev troša-
rinskih izdelkov v porabo se šteje:

– vsaka odprema trošarinskih izdelkov iz trošarinskega
skladišča ali/in iz obrata oproščenega uporabnika trošarin-
skih izdelkov, razen če so trošarinski izdelki odpremljeni:
drugemu trošarinskemu skladišču oziroma drugemu obratu
oproščenega uporabnika trošarinskih izdelkov, carinskemu
skladišču (razen prosto carinski prodajalni), prosto carinski
coni, v carinskem tranzitnem postopku oziroma v izvoz ter

– vsaka odprema iz proizvodnega obrata trošarinskega
zavezanca, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja.

(2) Pri odpremi trošarinskih izdelkov iz trošarinskega
skladišča ali iz obrata oproščenega uporabnika, za katero ni
v roku 15 dni od dneva odpreme potrjeno, da je pošiljka
prispela na namembni kraj, nastane obveznost za obračun
trošarine 16. dan po dnevu odpreme.

(3) Če oproščeni uporabnik uporabi trošarinske izdel-
ke za namene, za katere ni predpisana oprostitev plačila
trošarine, nastane obveznost za obračun trošarine zadnji
dan v mesecu, v katerem so bili trošarinski izdelki sproščeni
v porabo.

(4) Od trošarinskih izdelkov, ki so bili v trošarinskem
skladišču porabljeni kot surovina za proizvodnjo drugih iz-
delkov oziroma, ki so bili uporabljeni kot pogonsko gorivo
oziroma gorivo za ogrevanje ter od primanjkljaja trošarinskih
izdelkov, razen od primanjkljaja iz 6. točke drugega odstav-
ka 12. člena tega zakona, nastane obveznost za obračun
trošarine zadnji dan v mesecu, v katerem so bili trošarinski
izdelki porabljeni oziroma v katerem je bil ugotovljen pri-
manjkljaj.
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(5) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na podlagi
četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona, mora biti
obračunana 30. dan po poteku veljavnosti dovoljenja, če
oseba, ki ji je prenehala veljavnost dovoljenja, ni prejela
kopije trošarinskega dokumenta od prejemnika trošarinskih
izdelkov.

(6) Trošarina, katere plačilo je bilo odloženo na pod-
lagi šestega odstavka 6. člena tega zakona, mora biti
obračunana 30. dan po poteku veljavnosti dovoljenja, če
oseba, ki ji je prenehala veljavnost dovoljenja, ni prejela
kopije trošarinskega dokumenta od prejemnika trošarin-
skih izdelkov.

(7) Trošarinski zavezanec mora plačati trošarino od
predpisanih osnov po stopnjah oziroma zneskih, ki veljajo
na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine.

14. člen
(nastanek obveznosti za plačilo trošarine pri uvozu)
(1) Pri uvozu trošarinskih izdelkov nastane obveznost

za plačilo trošarine kot da bi bila trošarina uvozna dajatev,
razen v primerih, ko je plačilo trošarine odloženo v skladu s
tem zakonom.

(2) Trošarinski zavezanec mora plačati trošarino od
predpisanih osnov po stopnjah oziroma zneskih, ki veljajo
na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine.

15. člen
(drugi primeri nastanka obveznosti za plačilo trošarine)

Obveznost za plačilo trošarine nastane tudi takrat, ko:
1. carinski organ proda odvzete trošarinske izdelke,

razen če jih proda imetniku trošarinskega dovoljenja oziro-
ma oproščenemu uporabniku;

2. so v postopku združitve trošarinski izdelki sproščeni
v porabo razen, če je kupec imetnik trošarinskega dovolje-
nja oziroma oproščeni uporabnik;

3. se konča postopek združitve, če so trošarinski izdel-
ki odpremljeni upniku, razen če je upnik imetnik trošarinske-
ga dovoljenja oziroma oproščeni uporabnik;

4. so v postopku likvidacije oziroma stečaja sproščeni
v porabo oziroma ko so odpremljeni upniku, razen če je
upnik imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma oproščeni
uporabnik;

5. je ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, ra-
zen za primanjkljaj, za katerega imetnik trošarinskega dovo-
ljenja carinskemu organu dokaže, da je nastal zaradi višje
sile ali da je neločljivo povezan s procesom proizvodnje,
skladiščenja ali prevoza trošarinskih izdelkov;

6. se spremeni višina trošarine za trošarinske izdelke,
ki so na zalogi izven trošarinskih skladišč.

16. člen
(nezakonita proizvodnja in nezakonit uvoz)

Obveznost za plačilo trošarine nastane tudi takrat, ko
so trošarinski izdelki:

1. nezakonito proizvedeni, pridobljeni, v posesti, pre-
važani, uporabljeni ali porabljeni oziroma sproščeni v pora-
bo;

2. nezakonito uvoženi in zanje ni bil odobren odlog
plačila trošarine,

razen v primeru, da fizična oseba, ki ne opravlja dejav-
nosti v zvezi s trošarinskimi izdelki dokaže, da je trošarinske
izdelke pridobila v dobri veri.

VII. PLAČNIKI TROŠARINE

17. člen
(opredelitev plačnikov trošarine)

(1) Oseba, ki mora plačati trošarino, je proizvajalec
trošarinskih izdelkov in uvoznik trošarinskih izdelkov, če ni s
tem zakonom drugače določeno.

(2) Proizvajalec trošarinskih izdelkov po prvem odstav-
ku tega člena je tudi fizična oseba, ki ima v lasti oziroma
uporabi opremo in surovine za proizvodnjo vina in žganja, in
katere letna proizvodnja presega količine, dovoljene za last-
no rabo.

(3) Poleg oseb iz prvega in drugega odstavka tega
člena, je plačnik trošarine tudi:

1. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov, ki upora-
bi trošarinske izdelke za namene, za katere ni predpisana
oprostitev plačila trošarine;

2. kupec, prejemnik trošarinskih izdelkov iz 1. točke
15. člena tega zakona;

3. kupec iz 2. točke 15. člena tega zakona;
4. upnik iz 3. točke 15. člena tega zakona;
5. upnik iz 4. točke 15. člena tega zakona;
6. oseba, ki nezakonito proizvede, uvozi, proda ali ku-

pi trošarinske izdelke v smislu 16. člena tega zakona; v
skladu s to točko je plačnik trošarine tudi oseba, ki sodeluje
pri nezakoniti proizvodnji ali uvozu trošarinskih izdelkov ozi-
roma oseba, ki hrani nezakonito proizvedene oziroma uvo-
žene trošarinske izdelke;

7. oseba, ki ima na zalogi trošarinske izdelke, za kate-
re se spremeni višina trošarine v skladu s 6. točko 15. člena
tega zakona.

VIII. SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA TROŠARINSKIH
SKLADIŠČ

18. člen
(trošarinsko skladišče)

(1) Proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov
pod režimom odloga plačila se lahko opravlja le v trošarin-
skem skladišču, za katerega delovanje je carinski organ
izdal dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: trošarinsko dovolje-
nje), če ni s tem zakonom drugače določeno.

(2) Trošarinsko skladišče se ustanovi in deluje le na
podlagi trošarinskega dovoljenja.

(3) Podrobnejše pogoje za ustanovitev in delovanje tro-
šarinskega skladišča, ki so vezani na posamezno vrsto tro-
šarinskih izdelkov in minimalni obseg poslovanja ter prome-
ta v bodočem trošarinskem skladišču, predpiše minister,
pristojen za finance.

19. člen
(kdo lahko zaprosi za trošarinsko dovoljenje)

Za trošarinsko dovoljenje lahko zaprosi oseba, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. neodvisno (samostojno) opravlja dejavnost v zvezi s
trošarinskimi izdelki v skladu s predpisanimi pogoji in ima
sedež v Sloveniji;

2. vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knji-
govodstva;

3. redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
4. zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma likvida-

cije;
5. predloži zavarovanje plačila trošarine v skladu s tem

zakonom;
6. izpolnjuje pogoje za elektronsko izmenjavo podat-

kov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov.
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20. člen
(vloga za izdajo trošarinskega dovoljenja)

(1) Trošarinsko dovoljenje izda carinski organ na pod-
lagi pisne vloge.

(2) Iz pisne vloge iz prejšnjega odstavka morajo biti
razvidni predvsem naslednji podatki: opis dejavnosti in vrsta
trošarinskega izdelka, za katero se zahteva trošarinsko do-
voljenje; predvidene količine letne proizvodnje, količine proi-
zvedenih ter količine skladiščenih izdelkov na zalogi; ime in
identifikacija osebe, ki je zaprosila za izdajo trošarinskega
dovoljenja; dokumentacija, iz katere mora biti razviden po-
polen opis dela računovodskega sistema v skladu z zako-
nom, ki ureja davčni postopek; podatki, ki dokazujejo izpol-
njevanje pogojev za izvajanje nadzora pristojnih organov;
narava in opis posameznih proizvodnih postopkov, vključno
s podatki o napravah, ki omogočajo merjenje proizvedenih,
predelanih, skladiščenih in odpremljenih količin trošarinskih
izdelkov; lokacija in opis prostorov; način odpremljanja tro-
šarinskih izdelkov; izjava, da izpolnjuje pogoje iz 6. točke
prvega odstavka 19. člena tega zakona.

(3) Za merilne naprave po prejšnjem odstavku, mora
oseba, ki prosi za trošarinsko dovoljenje, pridobiti odobri-
tev tipa oziroma overitev pri ministrstvu, pristojnem za me-
roslovje.

21. člen
(trošarinsko dovoljenje)

(1) Trošarinsko dovoljenje se lahko izda, če so izpol-
njeni prostorski, tehnični in ekonomski pogoji, določeni na
podlagi tega zakona.

(2) Trošarinsko dovoljenje se izda na ime vložnika zah-
tevka iz 19. člena tega zakona.

(3) Trošarinsko dovoljenje se ne sme prenašati na dru-
ge osebe.

(4) Trošarinsko dovoljenje se lahko nanaša na eno ali
več trošarinskih skladišč.

(5) V trošarinskem dovoljenju mora biti navedeno: loka-
cija trošarinskega skladišča oziroma skladišč; pogoji za de-
lovanje trošarinskega skladišča oziroma skladišč; vrste tro-
šarinskih izdelkov, ki se lahko v trošarinskem skladišču pro-
izvajajo, skladiščijo in odpremljajo; druge obveznosti imetni-
ka trošarinskega dovoljenja do carinskega organa; način
zavarovanja plačila trošarine; kateri carinski organ je pristo-
jen za nadzor ter obdobje, za katerega je izdano trošarinsko
dovoljenje.

(6) Preden carinski organ izda trošarinsko dovoljenje,
mora na kraju samem ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za
izdajo trošarinskega dovoljenja. 

(7) Carinski organ odloči o vlogi za izdajo trošarinskega
dovoljenja v 60 dneh po prejemu popolne vloge.

22. člen
(obveznosti imetnika trošarinskega dovoljenja)

(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora:
1. zagotoviti ustrezno varovanje trošarinskih izdelkov v

trošarinskem skladišču; nadzirati vse postopke, vključno z
odpremljanjem in prejemanjem trošarinskih izdelkov; ugo-
tavljati izgube oziroma primanjkljaje; raziskati kakršnokoli
nepravilnost v poslovanju trošarinskega skladišča;

2. zagotoviti vse, kar je potrebno za nemoteno oprav-
ljanje nadzora;

3. voditi evidence zalog trošarinskih izdelkov po vrsti
in količini in evidenco gibanja trošarinskih izdelkov za vsa-
ko trošarinsko skladišče ter nadzornemu carinskemu orga-
nu predložiti mesečni obračun trošarine ter mesečni popis
zalog;

4. obveščati carinski organ o vseh spremembah po-
datkov, ki jih je navedel v vlogi za izdajo trošarinskega dovo-
ljenja;

5. v primeru statusne spremembe, širitve, omejitve ali
opustitve dejavnosti ali ustanovitve in delovanja novih troša-
rinskih skladišč, zaprositi carinski organ za spremembo tro-
šarinskega dovoljenja.

(2) Če carinski organ ugotovi, da imetnik trošarinskega
dovoljenja ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka,
določi rok za odpravo nepravilnosti.

(3) Podrobnejše določbe o vsebini in načinu vodenja
evidenc iz 3. točke prvega odstavka tega člena predpiše
minister, pristojen za finance.

23. člen
(zavarovanje plačila trošarine)

(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja mora za zavarova-
nje izpolnitve obveznosti za plačilo trošarine predložiti carin-
skemu organu instrument za zavarovanje plačila trošarine v
skladu s tem zakonom.

(2) Instrument za zavarovanje plačila trošarine se ob-
vezno predloži za izdelke, ki se odpremljajo, za izdelke, ki
se proizvajajo, skladiščijo in prejemajo v trošarinskem skla-
dišču, pa na zahtevo carinskega organa.

(3) Višino zneska instrumenta za zavarovanje plačila
trošarine za izdelke, ki se odpremljajo iz trošarinskega skla-
dišča, določi carinski organ tako, da višina zneska ustreza
trošarinskemu dolgu za te izdelke.

(4) Če carinski organ zahteva predložitev instrumenta
za zavarovanje plačila trošarine za izdelke, ki se proizvajajo,
skladiščijo in prejemajo v trošarinskem skladišču, je višina
zneska instrumenta za zavarovanje lahko nižja od zneska
trošarinskega dolga v davčnem obdobju. Višino zneska in-
strumenta carinski organ določi ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:

– ugled, zanesljivost in finančna stabilnost imetnika tro-
šarinskega dovoljenja;

– obseg poslovanja imetnika trošarinskega dovoljenja;
– predvidene oblike evidenc in kontrole v trošarinskem

skladišču;
– dosedanje poslovanje imetnika trošarinskega dovo-

ljenja.
(5) Če ima imetnik trošarinskega dovoljenja več troša-

rinskih skladišč, zavarovanje pa se nanaša na vsa trošarin-
ska skladišča, se višina zavarovanja določi na podlagi pov-
prečnega dolga v davčnem obdobju.

(6) Imetniku trošarinskega dovoljenja ne pripadajo obre-
sti od gotovinskega pologa, ki je položen v zavarovanje.

(7) Kadar carinski organ v zvezi z odobritvijo carinsko
dovoljene rabe ali uporabe trošarinskih izdelkov zahteva za-
varovanje plačila carinskega dolga v skladu s carinskimi
predpisi, se predloženi instrument zavarovanja lahko upo-
rablja tudi za zavarovanje plačila trošarine, če je višina zava-
rovanja ustrezna.

(8) Zavarovanje plačila trošarine ni potrebno za troša-
rinske izdelke, za katere stopnja trošarine znaša 0.

(9) V primeru prenehanja veljavnosti trošarinskega do-
voljenja se lahko instrument zavarovanja sprosti šele po tem,
ko je bila plačana trošarina za trošarinske izdelke na zalogi
oziroma, ko obveznost za plačilo trošarine ne more več
nastati.

(10) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zava-
rovanja plačila trošarine predpiše minister, pristojen za
finance.
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24. člen
(prenehanje veljavnosti trošarinskega dovoljenja)
(1) Trošarinsko dovoljenje preneha veljati:
1. če imetnik trošarinskega dovoljenja – fizična oseba

– umre;
2. s prenehanjem pravne osebe;
3. z vrnitvijo trošarinskega dovoljenja;
4. če carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje.
(2) Carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje, če:

imetnik trošarinskega dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev,
ki so določeni v trošarinskem dovoljenju, zlasti pa: če ne
zagotavlja ustreznega sistema nadzora nad stanjem zalog in
če ne opravlja popisov v rokih, določenih v trošarinskem
dovoljenju; če ne predloži ustreznega instrumenta zavarova-
nja plačila trošarine ali, če ga ne predloži v znesku, ki lahko
zagotovi plačilo trošarinskega dolga; če prenehajo obstajati
razlogi in pogoji, na podlagi katerih je bilo trošarinsko dovo-
ljenje izdano; če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nepo-
polnih ali netočnih informacij; če ne odpravi nepravilnosti v
roku, ki mu ga je določil carinski organ; ko se začne posto-
pek stečaja oziroma likvidacije.

(3) Pritožba zoper odvzem trošarinskega dovoljenja ne
zadrži izvršitve odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o
pritožbi odloži odvzem trošarinskega dovoljenja, če oceni,
da bo pritožbi mogoče ugoditi.

(4) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti
trošarinskega dovoljenja predpiše minister, pristojen za
finance.

25. člen
(izdaja dokumentov pri odpremi trošarinskih izdelkov iz

trošarinskega skladišča)
Trošarinski izdelki se lahko odpremijo iz trošarinskega

skladišča:
1. pod režimom odloga plačila trošarine, če pošiljko

spremlja trošarinski dokument;
2. v porabo pa z računom oziroma z drugim dokumen-

tom, ki služi kot račun.

IX. OPROŠČENI UPORABNIK TROŠARINSKIH IZDELKOV

26. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)

(1) Oproščeni uporabnik sme nabavljati trošarinske iz-
delke brez plačila trošarine le, če za to pridobi dovoljenje
carinskega organa.

(2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko zaprosi
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. v skladu s predpisanimi pogoji neodvisno (samostoj-
no) opravlja dejavnost, pri kateri uporablja trošarinske izdel-
ke za namene iz 44. ali 55. člena tega zakona;

2. vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knji-
govodstva;

3. redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
4. zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma likvida-

cije;
5. pred izdajo dovoljenja predloži instrument zavarova-

nje plačila trošarine v skladu s tem zakonom;
6. izpolnjuje druge pogoje, določene s tem zakonom.
(3) Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega

odstavka tega člena, lahko pridobi dovoljenje, če izpolnjuje
še naslednje pogoje:

1. da je proizvodni prostor, skladišče oziroma drug
prostor za skladiščenje trošarinskih izdelkov organiziran in
opremljen tako, da omogoča varno skladiščenje in uporabo
pridobljenih trošarinskih izdelkov ter pravilno merjenje zalog
teh izdelkov;

2. da knjigovodsko spremljanje izdelkov zagotavlja na-
tančen vpogled v porabo trošarinskih izdelkov in stanje za-
log izdelkov, za katere proizvodnjo so bili trošarinski izdelki
uporabljeni;

3. da so dani materialni pogoji za izvajanje nadzora.
(4) Podrobnejše predpise o pogojih iz prejšnjega od-

stavka, ki so vezani na posamezno vrsto trošarinskih izdel-
kov, predpiše minister, pristojen za finance.

(5) V primeru prenehanja dovoljenja se lahko instru-
ment zavarovanja sprosti šele po tem, ko je bila plačana
trošarina za trošarinske izdelke na zalogi oziroma, ko obvez-
nost za plačilo trošarine ne more več nastati.

(6) Postopek zavarovanja in vrste instrumentov zava-
rovanja plačila trošarine predpiše minister, pristojen za
finance.

(7) Preden carinski organ izda dovoljenje, mora ugoto-
viti, ali nameni uporabe trošarinskih izdelkov dejansko ustre-
zajo navedbam v vlogi za izdajo dovoljenja, kot tudi normati-
ve porabe trošarinskih izdelkov v proizvodnji drugih izdel-
kov. Carinski organ mora na kraju samem ugotoviti, ali so
izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja.

(8) Če carinski organ ugotovi, da oproščeni uporabnik
ne izpolnjuje obveznosti iz tega člena, določi rok za odpravo
nepravilnosti.

27. člen
(dovoljenje za oproščenega uporabnika)

(1) Dovoljenje za oproščenega uporabnika izda carin-
ski organ na podlagi pisne vloge. Carinski organ v roku
30 dni od prejema popolne vloge obvesti osebo, ki je zapro-
sila za izdajo dovoljenja, da predloži instrument zavarovanja
plačila trošarine, ali pa vlogo zavrne. Carinski organ izda
dovoljenje v roku 15 dni po prejemu instrumenta za zavaro-
vanje plačila.

(2) V vlogi za izdajo dovoljenja se podrobneje navede:
namen in način uporabe trošarinskih izdelkov; normativ po-
rabe za vsak izdelek, pri katerega proizvodnji se porablja;
količino trošarinskih izdelkov, na katero se nanaša dovolje-
nje, toda največ količino za enoletno proizvodnjo oziroma
pričakovano količino proizvodnje za isto obdobje.

(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za
izdajo.

(4) V dovoljenju carinski organ navede količine troša-
rinskih izdelkov, ki se lahko nabavljajo brez plačila trošarine
za predpisane namene v določenem obdobju, ki ne sme biti
daljši od 12 mesecev; kraj, kjer bodo trošarinski izdelki
uporabljeni in namen uporabe. Količine se določi glede na
proizvodne kapacitete in glede na obdobje, na katero se
nanaša dovoljenje.

(5) Sprememba količin iz prejšnjega odstavka v obdob-
ju, na katerega se nanaša dovoljenje in odobritev količine za
naslednje obdobje, je mogoča na podlagi naknadnega zah-
tevka.

28. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)

(1) Dovoljenje preneha veljati:
1. če oproščeni uporabnik ne zaprosi za odobritev ko-

ličine trošarinskih izdelkov za naslednje obdobje do konca
tekočega obdobja;

2. če oproščeni uporabnik – fizična oseba – umre;
3. s prenehanjem pravne osebe;
4. z vrnitvijo dovoljenja;
5. če carinski organ odvzame dovoljenje.
(2) Carinski organ odvzame dovoljenje, če oproščeni

uporabnik ne izpolnjuje več pogojev, ki so določeni z dovo-
ljenjem, zlasti pa: če ne zagotavlja ustreznega sistema nad-
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zora nad stanjem zalog; če ne predloži ustreznega instru-
menta zavarovanja plačila trošarine ali, če ga ne predloži v
znesku, ki lahko zagotovi plačilo trošarinskega dolga; če je
bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih ali netočnih
informacij; če ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je
določil carinski organ; ko se začne postopek stečaja oziro-
ma likvidacije.

(3) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe.

(4) Podrobnejše določbe o prenehanju veljavnosti do-
voljenja predpiše minister, pristojen za finance.

29. člen
(evidence)

(1) Oproščeni uporabnik mora voditi evidenco o naku-
pu, gibanju in porabi trošarinskih izdelkov po vrsti, količini in
vrednosti.

(2) Podrobnejše določbe o vsebini evidenc iz prejšnje-
ga odstavka predpiše minister, pristojen za finance.

X. VRAČILO PLAČANE TROŠARINE

 30. člen
(pravica do vračila trošarine)

(1) Pravico do vračila plačane trošarine ima:
1. imetnik trošarinskega dovoljenja, ki je nabavil troša-

rinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih je porabil v
trošarinskem skladišču za proizvodnjo trošarinskih izdelkov;

2. uvoznik, ki vrača uvožene izdelke, od katerih je pla-
čal trošarino, v tujino v nespremenjenem stanju;

3. izvoznik, ki izvozi trošarinske izdelke, ki jih je nabavil
s plačilom trošarine;

4. oseba, ki je pridobila trošarinske izdelke po ceni z
vključeno trošarino ali je bila trošarina zanje plačana ob
uvozu, uporabljeni pa so bili za namene iz prvega odstavka
44. in prvega odstavka 55. člena tega zakona.

(2) Trošarina iz tega člena se vrne pod pogoji in na
način, ki ga določi minister, pristojen za finance.

(3) Trošarina iz tega člena se vrne v roku, določenem
za vračilo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

XI. OPROSTITVE PLAČILA TROŠARINE

31. člen
(oprostitve za diplomatska in konzularna predstavništva in

mednarodne organizacije)
(1) Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
1. za službene potrebe diplomatskih in konzularnih

predstavništev, akreditiranih v Sloveniji;
2. za službene potrebe mednarodnih organizacij, če to

določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
3. za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in

konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, vključ-
no z njihovimi družinskimi člani;

4. za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih or-
ganizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če to dolo-
čajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo.

(2) Oprostitev po tem členu se uveljavlja na podlagi
potrdil ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.

(3) Če je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče
oprostitev uveljavljati le ob pogoju vzajemnosti, le-to potrdi
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

(4) Trošarinski izdelki, ki so oproščeni plačila trošarine
po tem členu, se ne smejo odtujiti razen, če je plačana
trošarina.

(5) Način priznavanja oprostitev po tem členu predpiše
minister, pristojen za finance.

32. člen
(druge oprostitve)

Trošarina se ne plačuje od trošarinskih izdelkov:
1. ki so v prodaji na ladjah in letalih na linijah medna-

rodnega prometa;
2. ki jih potnik prinese s seboj v svoji osebni prtljagi iz

tujine, če niso komercialne narave;
3. mineralnih olj in plina, ki so v standardnih rezervoar-

jih motornih vozil, plovil ali letal, ki prihajajo iz tujine in niso
namenjeni za nadaljnjo prodajo in so oproščeni plačila uvoz-
nih dajatev v skladu s carinskimi predpisi.

XII. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TROŠARINE

33. člen
(obdobje obračunavanja trošarine)

(1) Trošarinski zavezanci obračunavajo trošarino za tro-
šarinske izdelke sami.

(2) Trošarinski zavezanec mora obračunavati trošarino
v davčnem obdobju. Davčno obdobje je koledarski mesec.

34. člen
(predložitev obračuna trošarine)

(1) Trošarinski zavezanec mora izkazati obračunano tro-
šarino v mesečnem obračunu trošarine.

(2) Mesečni obračun trošarine mora trošarinski zaveza-
nec predložiti carinskemu organu do 25. dne naslednjega
meseca po poteku davčnega obdobja.

(3) Trošarinski zavezanec mora predložiti obračun tro-
šarine ne glede na to, ali je v predpisanem obdobju dolžan
plačati trošarino ali ne.

(4) Če ima imetnik trošarinskega dovoljenja več kot
eno trošarinsko skladišče, lahko predloži skupni obračun
trošarine za vsa trošarinska skladišča.

(5) Če oproščeni uporabnik skladišči trošarinske izdel-
ke v večih obratih, lahko predloži skupni obračun trošarine.

(6) V primeru prenehanja veljavnosti trošarinskega do-
voljenja oziroma dovoljenja oproščenega uporabnika, se
predloži obračun trošarine v 30 dneh po dnevu prenehanja,
razen v primeru stečaja, likvidacije ali združitve.

(7) V primerih stečaja, likvidacije ali združitve se predlo-
ži obračun trošarine v 30 dneh po končanih postopkih.

35. člen
(plačevanje trošarine)

(1) Obračunana trošarina za davčno obdobje zapade v
plačilo zadnjega dne v davčnem obdobju, plačana pa mora
biti v 30 dneh po zapadlosti.

(2) Trošarina iz 3. točke 15. člena tega zakona zapade
v plačilo 60. dan po izstavitvi trošarinskega dokumenta,
plačana pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.

(3) Trošarina iz šestega odstavka 34. člena tega zako-
na zapade v plačilo na dan prenehanja veljavnosti trošarin-
skega dovoljenja, plačana pa mora biti v 30 dneh po zapad-
losti.

(4) Trošarina iz sedmega odstavka 34. člena tega za-
kona zapade v plačilo na dan dokončanja postopka stečaja,
likvidacije ali združitve plačana pa mora biti v 30 dneh po
zapadlosti.

(5) Vračilo plačane trošarine lahko imetnik trošarinske-
ga dovoljenja iz 1. točke prvega odstavka 30. člena tega
zakona, uveljavi z odbitkom od trošarinske obveznosti, izka-
zane v mesečnem obračunu ali z zahtevkom za vračilo.
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(6) Podrobnejše predpise o vračilu plačane trošarine iz
prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za finance.

36. člen
(obračunavanje in plačevanje trošarine pri uvozu)
Pri uvozu trošarinskih izdelkov, ki se sprostijo v pora-

bo, se trošarina obračuna in plača, kot da bi bila uvozna
dajatev, razen, če je plačilo trošarine odloženo v skladu s
tem zakonom.

XIII. TROŠARINSKI IZDELKI

1. Alkohol in alkoholne pijače

37. člen
(definicije)

(1) Trošarina se plačuje od: piva, vina, drugih fermenti-
ranih pijač, vmesnih pijač ter etilnega alkohola (v nadaljnjem
besedilu: alkohol in alkoholne pijače).

(2) Vrsta alkohola oziroma alkoholne pijače se določi
glede na uvrstitev blaga v tarifno oznako kombinirane no-
menklature carinske tarife, veljavne na dan pričetka uporabe
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka) in v odvi-
snosti od vsebnosti alkohola.

(3) Vsebnost alkohola je volumenski odstotek alkohola
pri temperaturi 20°C. Vsebnost alkohola se označi z oznako
“vol.%.“

38. člen
(piva)

Piva so:
1. vsak izdelek iz tarifne oznake 2203 z vsebnostjo

alkohola, ki presega 0,5 vol.%;
2. vsak izdelek, ki je mešanica piva in brezalkoholnih

pijač, ki se uvršča v tarifno oznako 2206, z vsebnostjo
alkohola, ki presega 0,5 vol.%.

39. člen
(mirna in peneča vina)

(1) Mirna vina so vsi izdelki iz tarifne oznake 2204 in
2205, razen penečih vin, in sicer:

1. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne
presega pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v
končnem izdelku dobljen samo s fermentacijo;

2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 15 vol.%, ne pre-
sega pa 18 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v konč-
nem izdelku dobljen samo s fermentacijo in da niso opleme-
nitena.

(2) Peneča vina so vsi izdelki iz tarifnih oznak 2204 10,
2204 21 100, 2204 29 100 in 2205, in sicer:

1. v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z
žičnimi košaricami ali, ki imajo povišan tlak zaradi ogljikove-
ga dioksida v raztopini 3 ali več barov;

2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne
presega pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v
končnem izdelku dobljen samo s fermentacijo.

40. člen
(druge fermentirane pijače, razen vina in piva)

(1) Med druge fermentirane pijače se uvrščajo vsi drugi
izdelki iz tarifnih oznak 2204 in 2205, ki se ne uvrščajo med
vina po prejšnjem členu in izdelki iz tarifne oznake 2206, ki
se ne uvrščajo med piva iz 38. člena in izdelki, ki se ne
uvrščajo med druge peneče fermentirane pijače po tem
členu, in sicer:

1. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne
presega pa 10 vol.%;

2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 10 vol.%, ne pre-
sega pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v konč-
nem izdelku dobljen samo s fermentacijo.

(2) Med druge peneče fermentirane pijače se uvrščajo
izdelki iz tarifnih oznak 2206 00310, 2204 10, 2204 21
100, 2204 29 100 in 2205, ki se ne uvrščajo med vina in
peneča vina, in sicer:

1. v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z
žičnimi košaricami ali, ki imajo povišan tlak zaradi ogljikove-
ga dioksida v raztopini 3 ali več barov;

2. z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne
presega pa 13 vol.%;

3. z vsebnostjo alkohola, ki presega 13 vol.%, ne pre-
sega pa 15 vol.%, pod pogojem, da je ves alkohol v konč-
nem izdelku dobljen samo s fermentacijo.

41. člen
(vmesne pijače)

Vmesne pijače so vsi izdelki z vsebnostjo alkohola, ki
presega 1,2 vol.%, ne presega pa 22 vol.% iz tarifnih oznak:
2204, 2205 in 2206, ki niso zajeti v 38., 39. in 40. členu
tega zakona.

42. člen
(etilni alkohol)

Med etilni alkohol se uvrščajo:
1. vsi izdelki iz tarifnih oznak 2207 ali 2208 z vseb-

nostjo alkohola, ki presega 1,2 vol.%, ne glede na to, če so
sestavni del izdelka, ki se uvršča v drugo poglavje kombini-
rane nomenklature;

2. izdelki iz tarifnih oznak 2204, 2205 in 2206 z vseb-
nostjo alkohola, ki presega 22 vol.%;

3. druge alkoholne pijače, ki niso zajete v prejšnjih
členih.

43. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)

(1) Trošarinska osnova za vina, vmesne in fermentirane
pijače je količina trošarinskih izdelkov, merjena v hektolitrih;
za pivo in etilni alkohol pa prostorninska vsebnost alkohola
na en hektoliter.

(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 1.000 tolarjev za 1% prostorninske vsebnosti alko-

hola na en hektoliter piva;
2. 0 tolarjev za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 tolarjev za en hektoliter penečega vina;
4. 7.500 tolarjev za en hektoliter drugih fermentiranih

pijač;
5. 11.000 tolarjev za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 100.000 tolarjev za 100% prostorninske vsebnosti

alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.
(3) V prostocarinskih prodajalnah se trošarina plačuje v

višini 90% trošarine, določene v prejšnjem odstavku.

44. člen
(uporaba za namene, za katere se ne plača trošarina)

(1) Uporaba etilnega alkohola iz tarifne oznake 2207 je
oproščena trošarine, če se uporablja kot surovina v:

– proizvodnji zdravil;
– proizvodnji kisa iz tarifne oznake 2209;
– proizvodnji živil, pod pogojem, da vsebnost alkohola

pri čokoladnih izdelkih iz tarifne oznake 1806 ne presega
8,5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelkov oziroma, pri
drugih živilskih izdelkih 5 litrov čistega alkohola na 100 kg
izdelkov;
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– kemični proizvodnji in proizvodnji kozmetike.
(2) Etilni alkohol se lahko odpremi iz trošarinskega skla-

dišča za oproščeno uporabo v kemični proizvodnji in proi-
zvodnji kozmetike samo, če je denaturiran.

(3) Postopek popolne denaturacije alkoholnih izdel-
kov se lahko izvrši le v obratu proizvodnje etilnega alkohola
z uporabo predpisanega denaturanta in postopka denaturi-
ranja.

(4) Uporaba alkohola v zdravstvene namene je opro-
ščena plačila trošarine, če ga nabavljajo zdravstveni domovi,
bolnišnice in lekarne, ki pridobijo dovoljenje carinskega or-
gana v skladu s 26. členom tega zakona. Ne glede na
določbo 5. točke drugega odstavka 26. člena tega zakona,
zdravstveni domovi, bolnišnice in lekarne ne predložijo in-
strumenta za zavarovanje plačila trošarine po tem zakonu.

(5) Denaturant iz tretjega odstavka tega člena predpiše
minister, pristojen za finance.

45. člen
(mali proizvajalci vina in žganja)

(1) Proizvajalec alkoholnih pijač iz drugega odstavka
17. člena tega zakona, ki ni imetnik trošarinskega dovolje-
nja, obračunava in plačuje trošarino po določbah tega
člena.

(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka plačuje trošari-
no za proizvedene količine alkoholnih pijač v koledarskem
letu, zmanjšane za količine, dovoljene za lastno rabo.

(3) Trošarina za proizvedene količine vina se plačuje
po stopnji, ki velja na dan 30. novembra oziroma za vina
posebnih trgatev na dan 31. marca, trošarina za proizvede-
ne količine žganja pa po stopnjah, ki veljajo na dan
31. marca tekočega leta.

(4) Proizvajalec predloži obračun trošarine za vino do
31. decembra tekočega leta, obračun trošarine za vina po-
sebnih trgatev in žganje pa do 30. aprila tekočega leta.

(5) Obračunana trošarina zapade v plačilo 30. dan po
predložitvi obračuna.

(6) Zgornjo mejo količine za lastno rabo iz drugega
odstavka, predpiše minister, pristojen za finance v soglasju
z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

(7) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpi-
še minister, pristojen za finance.

46. člen
(evidentiranje prodaje oziroma uvoza opreme za

izdelovanje etilnega alkohola)
Proizvajalci, prodajalci in uvozniki opreme za proizvod-

njo etilnega alkohola vodijo evidenco kupcev in jo predložijo
carinskemu organu na njegovo zahtevo. Vodenje evidenc ni
potrebno za steklene destilirne aparate, ki se uporabljajo za
znanstvene in izobraževalne namene in za gospodinjske
sokovnike.

2. Tobačni izdelki

47. člen
(opredelitev tobačnih izdelkov)

Trošarina se plačuje od cigaret, cigar in cigarilosov, in
tobaka za kajenje.

 48. člen
 (cigarete)

(1) Cigarete so:
1. zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo takšni kot so, in

se ne uvrščajo med cigare in cigarilose po tem zakonu;
2. zvitki tobaka, ki se na preprost, neindustrijski način

vstavijo v tulce iz cigaretnega papirja oziroma zavijejo v papir
za zvijanje cigaret.

(2) Cigarete so tudi izdelki, ki so v celoti ali deloma
izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz
prejšnjega odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo iz-
ključno v zdravstvene namene.

(3) Kot ena cigareta se šteje zvitek tobaka, katerega
dolžina brez filtra oziroma ustnika je do 9 cm.

(4) Za zvitek tobaka, katerega dolžina brez filtra oziro-
ma ustnika presega 9 cm, se število cigaret, za katere je
potrebno plačati specifično trošarino določi tako, da se
dolžina zvitka tobaka deli s številom 9 in dobljeni izid zaokro-
ži navzgor na celo število.

 49. člen
(cigare in cigarilosi)

(1) Cigare in cigarilosi so zvitki tobaka, ki se lahko
pokadijo takšni kot so, ob pogoju, da so:

1. v celoti narejeni iz naravnega tobaka ali
2. z zunanjim ovojem iz naravnega tobaka ali
3. z zunanjim ovojem tobačne barve, ki je glede na

vzdolžno os cigare spiralno ovit pod ostrim kotom najmanj
30° in s prevezo iz rekonstituiranega tobaka, pri čemer je
glede na težo tobačnih delcev v zvitku tobaka najmanj 60%
tobačnih delcev širših in daljših od 1,75 mm ali

4. z zunanjim ovojem tobačne barve iz rekonstituirane-
ga tobaka, katerih teža brez filtra oziroma ustnika ni manjša
od 2,3 grama, pri čemer je glede na težo tobačnih delcev v
zvitku tobaka najmanj 60% tobačnih delcev širših in daljših
od 1,75 mm, obseg cigare pa mora biti najmanj 1/3 dolžine
cigare in ne manjši od 34 mm.

(2) Cigare in cigarilosi so tudi izdelki, ki so v celoti ali
deloma izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo po-
goje iz prejšnjega odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo
izključno v zdravstvene namene, ob pogoju, da imajo:

1. zunanji ovoj iz naravnega oziroma rekonstituiranega
tobaka;

2. zunanji ovoj in prevezo iz rekonstituiranega tobaka.

50. člen
(tobak za kajenje)

(1) Tobak za kajenje je:
1. tobak, ki je rezan ali kako drugače razkosan, zvit ali

stisnjen v kose in ga je moč kaditi brez nadaljnje industrijske
obdelave;

2. tobakovi odpadki, ki se lahko kadijo in se ne uvršča-
jo med cigarete oziroma med cigare in cigarilose po tem
zakonu.

(2) Tobak za kajenje so tudi izdelki, ki so v celoti ali
deloma izdelani iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo po-
goje iz prvega odstavka tega člena, razen izdelkov, ki se
uporabljajo izključno v zdravstvene namene.

(3) Tobak za kajenje, v katerem je glede na težo tobaka
več kot 25% tobačnih delcev krajših ali ožjih od 1,4 mm, se
šteje za drobno rezani tobak za zvijanje cigaret.

51. člen
(trošarinska osnova, stopnja in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova za tobačne izdelke je 1000

kosov in drobnoprodajna cena oziroma kilogram izdelka.
(2) Trošarina od cigaret se plačuje kot specifična troša-

rina, ki je določena v znesku za 1000 kosov in kot propor-
cionalna trošarina, ki je določena v odstotku od drobnopro-
dajne cene cigaret.

(3) S 1. julijem 1999 se trošarina od cigaret določi v
višini 45% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret
v Sloveniji, in sicer tako, da se specifična trošarina določi v
višini 20% od skupne davčne obremenitve najbolje prodaja-
nih cigaret v Sloveniji, ki vključuje trošarino in davek na
dodano vrednost od teh cigaret.
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(4) S 1. julijem 2002 se trošarina določi v višini 50%
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.

(5) S 1. julijem 2005 se trošarina določi v višini 57%
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.

(6) Znesek specifične trošarine in stopnjo proporcio-
nalne trošarine po tretjem, četrtem in petem odstavku tega
člena določi vlada.

(7) Trošarina se plačuje v višini:
1. za cigare in cigarilose: 0 tolarjev za 1.000 kosov in

25% od drobnoprodajne cene;
2. za drobno rezan tobak: 0 tolarjev za en kilogram in

25% od drobnoprodajne cene;
3. za ostali tobak za kajenje: 0 tolarjev za en kilogram

in 25% od drobnoprodajne cene.
(8) V prostocarinskih prodajalnah se trošarina plačuje v

višini 60% trošarine, določene v prejšnjih odstavkih.
(9) Drobnoprodajna cena iz prvega odstavka tega čle-

na je cena, ki jo določi proizvajalec oziroma uvoznik. Drob-
noprodajna cena vključuje trošarino in davek na dodano
vrednost.

(10) Proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov je
dolžan prijaviti drobnoprodajne cene pristojnemu carinske-
mu organu, in sicer v roku 15 dni pred dajanjem tobačnih
izdelkov v promet po tako določenih cenah.

(11) Prodaja tobačnih izdelkov po drobnoprodajnih ce-
nah, ki so višje od prijavljenih, ni dovoljena.

52. člen
(tobačna znamka)

(1) Sprostitev tobačnih izdelkov v porabo in sprostitev
uvoženih tobačnih izdelkov v prost promet, razen če uvoznik
prevaža tobačne izdelke v trošarinsko skladišče ali v prosto
carinsko prodajalno, je dovoljena le, če so tobačni izdelki
označeni s tobačno znamko.

(2) Tobačno znamko lahko pridobi imetnik trošarinske-
ga dovoljenja – proizvajalec tobačnih izdelkov, pri uvozu pa
uvoznik tobačnih izdelkov.

(3) Tobačna znamka mora biti nalepljena na embalažo
pod celofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni
mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža,
razen pri originalni embalaži za cigare in cigarilose, ki ne
vsebuje celofanskega ali drugega papirja, kjer je tobačna
znamka lahko nalepljena neposredno na embalažo.

(4) Natančnejše predpise v zvezi z izračunavanjem tro-
šarine, naročanjem, prodajo, distribucijo, plačilom, vrača-
njem ter uničevanjem tobačnih znamk predpiše minister,
pristojen za finance.

3. Mineralna olja in plin

53. člen
(definicije)

(1) Trošarina se plačuje od mineralnih olj in plina, dolo-
čenih s tem zakonom.

(2) Vrsta mineralnega olja in plina se določi glede na
uvrstitev blaga v tarifno oznako kombinirane nomenklature
carinske tarife, veljavne na dan pričetka uporabe tega zako-
na ali glede na značilnosti posameznega izdelka.

(3) Po tem zakonu se za mineralna olja in plin štejejo:
– izdelki iz tarifne oznake 2706;
– izdelki iz tarifnih oznak 2707 10, 2707 20, 2707

30, 2707 50, 2707 91 000, 2707 99 110 in 2707 99
190;

– izdelki iz tarifne oznake 2709;
– izdelki iz tarifne oznake 2710;
– izdelki iz tarifne oznake 2711;
– izdelki iz tarifnih oznak 2712 10, 2712 20, 2712 90

310, 2712 90 330, 2712 90 390, 2712 90 910 in 2712
90 990;

– izdelki iz tarifne oznake 2715;
– izdelki iz tarifne oznake 2901;
– izdelki iz tarifnih oznak 2902 11, 2902 19 990,

2902 20, 2902 30, 2902 41 000, 2902 42 000, 2902
43 000 in 2902 44;

– izdelki iz tarifnih oznak 3403 11 000 in 3403 19;
– izdelki iz tarifne oznake 3811;
– izdelki iz tarifne oznake 3817.
(4) Za mineralna olja in plin po tem zakonu se štejejo

tudi:
1. vsak izdelek, ki je naprodaj oziroma se uporablja

oziroma je glede na namen uporabe pogonsko gorivo;
2. aditivi oziroma ekstenderji, ki so dodani pogonskim

gorivom;
3. vsak drug ogljikovodik, ki je proizveden iz surove

nafte in je naprodaj oziroma se uporablja oziroma je glede
na namen uporabe gorivo za ogrevanje, razen črnega pre-
moga, lignita, šote ali biomase.

54. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)

(1) Trošarinska osnova je količina mineralnih olj oziro-
ma plina v kilogramih, kubičnih metrih ali litrih, kot je določe-
no pri posamezni trošarini po tem členu.

(2) Če je količinska enota za trošarino določena v litrih,
se liter meri pri temperaturi +15°C.

(3) Trošarina se plačuje v višini:
tolarjev

1. od motornega bencina iz tarifnih oznak
2710 00 260, 2710 00 270, 2710 00 290,
2710 00 320, 2710 00 340 in 2710 00 360
(za 1.000 litrov), in sicer:
1.1. osvinčeni bencin z vsebnostjo
svinca nad 0,013 g/l in letalski
bencin 95.000
1.2. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
svinca do 0,013 g/l 80.000
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od
2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov),
in sicer:
2.1. za pogonski namen 70.000
2.2. za gorivo za ogrevanje 5.000
3. od utekočinjenega naftnega plina iz
tarifnih oznak od 2711 12 110 do 2711
13 970 (za 1.000 kilogramov), in sicer:
3.1. za pogonski namen 38.000
3.2. za gorivo za ogrevanje 0
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 000
(za 1.000 kilogramov) 0
5. od naravnega plina iz tarifne oznake
2711 11 000 in 2711 21 000
(za en kubični meter) 0
6. od kerozina iz tarifnih oznak 2710 00 510
in 2710 00 550 (za 1.000 litrov), in sicer:
6.1. za pogonski namen 70.000
6.2. za gorivo za ogrevanje 5.000
7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak
2710 00 740, 2710 00 760, 2710 00 770,
2710 00 780 in 2710 00 981
(za 1.000 kilogramov) 5.000
(4) Od drugih mineralnih olj in plina iz tretjega odstavka

53. člena tega zakona, se trošarina plačuje glede na namen
porabe po stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogon-
sko gorivo oziroma gorivo za ogrevanje.
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(5) Trošarina za aditive in ekstenderje, ki so dodani
mineralnim oljem, je enaka trošarini za mineralno olje, ki so
mu dodani.

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

(7) Za mineralna olja, ki se dokazljivo porabijo za po-
gon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in stro-
jegradnji, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter
žičnic, imajo kupci – osebe, ki opravljajo dejavnost, pravico
do vračila trošarine v višini 50% trošarine, ki je predpisana
za pogonski namen.

(8) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za
vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošari-
ne ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec mineralnih olj iz
prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za finance.

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

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

55. člen
(uporaba mineralnih olj in plina za namene, za katere se ne

plača trošarina)
(1) Trošarina se ne plačuje od mineralnih olj in plina:
1. ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo v letalskem in

pomorskem prometu, razen v primeru uporabe letala oziro-
ma plovila za zasebne namene, ter za pogon ribiških ladij;

2. ki se uporabljajo v obratih za proizvodnjo električne
energije in v obratih za skupno proizvodnjo električne in
toplotne energije;

3. ki jih proizvajalec v svojih proizvodnih prostorih po-
rabi za nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo drugih mi-
neralnih olj in plina, razen če so bili uporabljeni kot pogon-
sko gorivo za transportna sredstva;

4. ki so injicirani v plavže za namene kemične redukci-
je kot dodatek koksu, ki je osnovno gorivo.

(2) Za uporabo letala oziroma plovila za zasebne name-
ne iz 1. točke prejšnjega odstavka se šteje lastnikova upora-
ba letala oziroma plovila ali uporaba na podlagi najema ozi-
roma drugega naslova, ki se ne more opredeliti kot pridobit-
na dejavnost oziroma v primerih, ko se ne uporablja za
prevoz potnikov ali blaga oziroma, ko ne gre za opravljanje
prevoznih storitev oziroma v primeru, ko letala oziroma plovi-
la uporabljajo državni organi.

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše postopke
za uveljavitev oprostitve iz 1. točke prvega odstavka tega
člena.

56. člen
(označitev mineralnih olj)

(1) Plinska olja iz tarifnih oznak 2710 00 66, 2710 00
67 in 2710 00 68 ter kerozini iz tarifne oznake 2710 00
550, ki se uporabljajo kot gorivo za ogrevanje, morajo biti
označeni s predpisano barvo in indikatorjem. Označevanje
mineralnih olj se lahko opravlja le v trošarinskem skladišču,
ki ima dovoljenje carinskega organa za označevanje. Če
mineralna olja niso označena v trošarinskem skladišču se
šteje, da niso označena.

(2) Mineralno olje, uvoženo v Slovenijo se šteje za oz-
načeno, če uvoznik predloži potrdilo tujega davčnega oziro-
ma carinskega organa, proizvajalca oziroma tujega označe-
valca, da je bilo označeno izven Slovenije in da glede na
vrsto in količino vsebuje najmanj tiste snovi za označevanje,
ki so predpisane na podlagi tega zakona. Če se potrdilo ne
predloži ali ni dokazljivo se šteje, da mineralno olje ni ozna-
čeno.

(3) Skladiščenje posameznih mineralnih olj mora biti
organizirano na način, ki zagotavlja, da drugi izdelki ne
vplivajo na nevtraliziranje barve oziroma indikatorja.

(4) Postopek barvanja in označevanja mineralnih olj po
tem členu predpiše minister, pristojen za finance.

 57. člen
(uporaba označenih mineralnih olj)

Označena mineralna olja, ki se uporabljajo za ogreva-
nje, se ne smejo uporabljati za noben drug namen ter se ne
smejo točiti za pogon motornih vozil oziroma plovil ali drugih
motorjev oziroma se ne smejo točiti v standardni rezervoar
motornih vozil oziroma plovil ali drugih motorjev.

XIV. KNJIGOVODSTVO TROŠARINSKEGA ZAVEZANCA
IN HRAMBA DOKUMENTACIJE

58. člen
(izdajanje računov oziroma drugih dokumentov)

(1) Trošarinski zavezanec mora za vsako sprostitev tro-
šarinskih izdelkov v porabo izdati račun oziroma drug doku-
ment, ki izkazuje odpremo trošarinskih izdelkov.

(2) Pri trošarinskih izdelkih, ki so odpremljeni oprošče-
nemu uporabniku, mora biti na računu oziroma drugem do-
kumentu navedeno, da gre za odpremo brez plačila trošari-
ne na podlagi dovoljenja oproščenega uporabnika z naved-
bo številke in datuma izdaje dovoljenja.

(3) Trošarinski zavezanec mora izdati račun oziroma
drug dokument v dveh izvodih. Prvi izvod mora dati prejem-
niku trošarinskih izdelkov. Drugi izvod, kot tudi druge doku-
mente, ki so pomembni za določitev višine trošarinske ob-
veznosti pa zadrži in hrani v skladu s 60. členom tega
zakona.

 59. člen
(knjigovodstvo trošarinskega zavezanca)

(1) Trošarinski zavezanec mora v svojem knjigovodstvu
zagotoviti vse podatke, potrebne za obračunavanje in plače-
vanje trošarine, še posebej pa o:

1. izdelanih količinah trošarinskih izdelkov;
2. količinah trošarinskih izdelkov na zalogi, v proizvod-

nji, v skladiščih ali v drugih poslovnih prostorih;
3. prodanih količinah izdelkov, za katere je bila plača-

na trošarina po predpisanih stopnjah;
4. prodanih količinah izdelkov, za katere ni bila plača-

na trošarina;
5. količinah trošarinskih izdelkov za lastno rabo;
6. količinah trošarinskih izdelkov, za katere je bilo pla-

čilo trošarine odpuščeno;
7. zneskih obračunane in plačane trošarine.
(2) Trošarinski zavezanec – uvoznik je dolžan v svojem

knjigovodstvu zagotoviti predvsem podatke o: uvozu troša-
rinskih izdelkov, zalogi trošarinskih izdelkov v trošarinskem
skladišču, odpremi trošarinskih izdelkov iz trošarinskega
skladišča ter o obračunu in plačilu trošarine.

(3) Za fizično osebo iz drugega odstavka 17. člena
tega zakona – pridelovalca vina, se za namene nadzora nad
obračunavanjem in plačevanjem trošarine uporabljajo evi-
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dence o pridelavi, predelavi, lastni porabi in prometu z vi-
nom, ki jih mora voditi v skladu s predpisi o vinu.

(4) Fizična oseba iz drugega odstavka 17. člena tega
zakona – proizvajalec žganja, mora o proizvodnji, lastni po-
rabi ter prometu s temi pijačami voditi posebno evidenco, ki
jo predpiše minister, pristojen za finance.

60. člen
(hramba dokumentacije)

Trošarinski zavezanec je dolžan hraniti izdane in preje-
te račune, trošarinske dokumente, dokumente o opravlje-
nem izvozu in uvozu, dokumente, na podlagi katerih je uve-
ljavljal oprostitev trošarine, obračune trošarine in vse druge
knjigovodske listine, ki se kakorkoli nanašajo na proizvod-
njo, skladiščenje in odpošiljanje, izvoz oziroma uvoz troša-
rinskih izdelkov in so pomembni za obračunavanje in plače-
vanje trošarine, 10 let po poteku leta, na katero se te listine
nanašajo.

XV. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM
IN PLAČEVANJEM TROŠARINE

61. člen
(nadzor)

(1) Obračunavanje in plačevanje trošarine nadzoruje
carinski organ v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
davčni postopek, pri uvozu pa tudi v skladu s carinskimi
predpisi, kot da bi bila trošarina uvozna dajatev.

(2) Če trošarinski zavezanec ne predloži obračuna tro-
šarine ali ga predloži v nepopolni obliki ali če carinski organ
ugotovi, da trošarinska obveznost ni pravilno obračunana,
kot tudi glede pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka, ki
niso določena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja
davčni postopek.

(3) Popis trošarinskih izdelkov na zalogi, označevanje
trošarinskih izdelkov ter namensko uporabo trošarinskih iz-
delkov nadzorujejo, poleg carinskega organa, še davčni
organ, organ tržne inšpekcije ter po potrebi, pooblaščena
oseba prometne policije.

XVI. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN REGISTRACIJA
TROŠARINSKIH ZAVEZANCEV

62. člen
(prijava trošarinskih zavezancev)

(1) Trošarinski zavezanec je dolžan carinskemu organu
sporočiti, kdaj se njegova dejavnost, zaradi katere je zave-
zan obračunavanju in plačevanju trošarine, prične, spreme-
ni ali preneha.

(2) Vsaka oseba, ki prvič postane trošarinski zaveza-
nec, mora pri carinskem organu vložiti prijavo za registracijo
najmanj 15 dni pred pričetkom proizvodnje, skladiščenja,
prejemanja oziroma razpošiljanja trošarinskih izdelkov.

(3) Trošarinski zavezanec mora v roku iz prejšnjega
odstavka prijaviti tudi predpostavljeno prenehanje opravlja-
nja dejavnosti, prekinitev oziroma ustavitev proizvodnje zara-
di nepredvidenih razlogov, pa mora prijaviti nemudoma.

63. člen
(prenehanje registracije)

(1) Če trošarinski zavezanec preneha opravljati dejav-
nost, carinski organ odloči o prenehanju registracije po
uradni dolžnosti ali na zahtevo trošarinskega zavezanca.

(2) Pred odločitvijo o prenehanju registracije mora tro-
šarinski zavezanec plačati zapadle trošarinske obveznosti.

64. člen
(register imetnikov trošarinskih dovoljenj)

(1) Carinski organ vzpostavi in vodi poseben register
imetnikov trošarinskih dovoljenj, ki vključuje tudi trošarinska
skladišča.

(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
podatke:

1. identifikacijsko številko, ki jo izda carinski organ gle-
de imetnika trošarinskega dovoljenja oziroma trošarinskega
skladišča;

2. ime in naslov imetnika trošarinskega dovoljenja in
prostorov trošarinskega skladišča;

3. vrsto trošarinskih izdelkov, na katere se nanaša tro-
šarinsko dovoljenje;

4. naslov pristojnega carinskega organa;
5. datum izdaje identifikacijske številke ter datum pre-

klica identifikacijske številke.

XVII. POSEBNE DOLOČBE

65. člen
(uporaba drugih predpisov)

(1) Glede vseh vprašanj postopka in pristojnosti carin-
skega organa, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja
zakon, ki ureja davčni postopek; glede vseh vprašanj pri
uvozu in izvozu trošarinskih izdelkov pa tudi carinski zakon.

(2) Postopek za prekrške po tem zakonu vodi na prvi
stopnji carinski organ.

(3) V dvomu ali kadarkoli je mogoče izdelke iz kakršne-
gakoli razloga uvrstiti v dve ali več tarifnih oznak, o razvrstitvi
odloči carinski organ v skladu s carinskimi predpisi in temelj-
nimi pravili, ki veljajo za uvrščanje blaga po carinski tarifi.

 66. člen
(pooblastila vladi in ministru, pristojnemu za finance)

(1) V skladu z ekonomsko politiko Slovenije ali če se
spremeni razmerje med tolarjem in EVROM za več kot 10%
od uveljavitve oziroma zadnje spremembe višine trošarine,
lahko Vlada Republike Slovenije:

– zmanjša ali poveča trošarino za mineralna olja in plin
do 50% trošarin, določenih s tem zakonom ali določi trošari-
no za izdelke s stopnjo 0;

– poveča trošarino za alkohol in alkoholne pijače do
50% trošarin, določenih s tem zakonom;

– spreminja razmerje med specifično in proporcional-
no trošarino pri cigaretah, če se pomembneje spremenijo
razmere na trgu cigaret, vendar le v okvirih trošarine, dolo-
čene v 51. členu tega zakona in določi minimalno trošarino,
ki ne sme preseči 90% skupne davčne obremenitve najbolje
prodajanih cigaret v Sloveniji.

(2) Zaradi poenostavitve obračuna trošarin pri uvozu v
potniškem prometu lahko minister, pristojen za finance, do-
loči zneske trošarin za tiste količine trošarinskih izdelkov, ki
se še lahko štejejo za uvoz v nekomercialne namene.

(3) Minister, pristojen za finance, objavlja spremembe
navedb tarifnih oznak po tem zakonu v skladu z veljavno
nomenklaturo carinske tarife.

67. člen
(podrobnejši predpisi)

Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona, zlasti
glede uporabe stopenj; oprostitev; načinu obračunavanja in
plačevanja trošarin; vodenju evidenc ter dostavljanju podat-
kov; evidentiranju porabe trošarinskih izdelkov za namene,
za katere se ne plačuje trošarina; vsebine računov oziroma
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drugih dokumentov, popisu trošarinskih izdelkov; vračilu pla-
čane trošarine, predpiše minister, pristojen za finance.

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE

68. člen
(prekrški)

(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 400.000 do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba
pa z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolar-
jev, če:

1. prevoza trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine ne spremlja trošarinski dokument (tretji od-
stavek 7. člena);

2. ne izda trošarinskega dokumenta za trošarinske iz-
delke, ki se prevažajo pod režimom odloga plačila trošarine
(drugi odstavek 8. člena);

3. ne izda trošarinskega dokumenta v štirih izvodih (tretji
odstavek 8. člena):

4. ne potrdi prejema pošiljke in ne vrne trošarinskega
dokumenta v predpisanem roku pošiljatelju (prvi in drugi
odstavek 9. člena);

5. ne plača trošarine od predpisanih osnov po stop-
njah oziroma zneskih, ki veljajo na dan nastanka obveznosti
za plačilo trošarine in, če je ne plača v predpisanem roku
(13., 15., 16. in 45. člen);

6. nezakonito proizvede, nezakonito uvozi, kupi ozi-
roma proda nezakonito proizvedene oziroma nezakonito
uvožene trošarinske izdelke oziroma sodeluje pri nezako-
niti proizvodnji ali uvozu trošarinskih izdelkov ali hrani neza-
konito proizvedene oziroma uvožene trošarinske izdelke
(16. člen);

7. prenese trošarinsko dovoljenje na druge osebe (tretji
odstavek 21. člena);

8. ne izpolnjuje obveznosti, določene v prvem odstav-
ku 22. člena;

9. ne predloži instrumenta za zavarovanje plačila troša-
rine v skladu s 23. členom tega zakona;

10. ne obračuna trošarine oziroma je ne obračuna v
davčnem obdobju (33. člen);

11. ne izkaže trošarine v mesečnem obračunu trošari-
ne, ne predloži obračuna trošarine carinskemu organu v
predpisanem roku ter ne plača trošarine v predpisanem
roku (34., 35. in 45. člen);

12. se alkoholni izdelki odpremijo iz trošarinskega skla-
dišča za uporabo v kemični proizvodnji in proizvodnji kozme-
tike, ne da bi bili denaturirani (drugi odstavek 44. člena);

13. se postopek denaturacije ne izvrši v obratu pro-
izvodnje etilnega alkohola in, če se ne izvrši po predpisa-
nem postopku in z uporabo predpisanega denaturanta (tretji
odstavek 44. člena);

14. ne razvrsti trošarinskih izdelkov na način, kot je
določen v 37., 38., 39., 40., 41., 42., 48., 49., 50. in
53. členu;

15. ne prijavi drobnoprodajne cene pristojnemu carin-
skemu organu (deseti odstavek 51. člena); prodaja tobačne
izdelke po drobnoprodajnih cenah, ki so višje od prijavljenih
(enajsti odstavek 51. člena); ne označi tobačnih izdelkov, ki
so v prometu v Sloveniji, s tobačno znamko (prvi odstavek
52. člena) ter ne zagotovi, da je tobačna znamka nalepljena
na embalažo pod celofanskim ali drugim papirjem tako, da
je ni mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embala-
ža (tretji odstavek 52. člena);

16. ne označi plinskega olja in kerozina s predpisano
barvo in indikatorjem ter skladiščenja ne organizira na pred-
pisan način (56. člen).

17. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih
podatkov ter ne vodi predpisanih evidenc (59. člen);

18. ne hrani dokumentacije v predpisanem roku
(60. člen);

19. opusti dolžnost sporočila oziroma prijave pri carin-
skem organu (62. člen);

20. ne prijavi opravljanje dejavnosti oziroma posedo-
vanja kotlov za žganjekuho v skladu s 74. členom tega
zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 to-
larjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe.

69. člen
(prekrški)

(1) Posameznik – oproščeni uporabnik trošarinskih iz-
delkov, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba – oprošče-
ni uporabnik trošarinskih izdelkov, pa z denarno kaznijo od
1,000.000 do 18,000.000 tolarjev, če:

1. ne vodi evidenc o nakupu, gibanju in porabi trošarin-
skih izdelkov po vrsti, količini in vrednosti (29. člen);

2. uveljavlja oprostitev plačila trošarine v nasprotju s
44. in 55. členom tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 to-
larjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe.

70. člen
(prekrški)

(1) Posameznik – proizvajalec, prodajalec in uvoznik
opreme za proizvodnjo etilnega alkohola, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo od 400.000 do 6,000.000
tolarjev, pravna oseba – proizvajalec, prodajalec in uvoznik
opreme za proizvodnjo etilnega alkohola, pa z denarno kaz-
nijo od 1,000.000 do 6,000.000 tolarjev, če ne vodi evi-
dence kupcev opreme za proizvodnjo etilnega alkohola in je
na zahtevo ne predloži carinskemu organu (46. člen).

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 to-
larjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe.

71. člen
(prekrški)

Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 100.000 do 450.000 tolarjev, posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost z denarno kaznijo od 400.000 do
12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od
1,000.000 do 18,000.000 tolarjev, če rdeče označeno
plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje, uporabi
za drug namen, kot je določen z oznako oziroma ga toči za
pogon motornih vozil ter plovil ali drugih motorjev oziroma ga
toči v standardni rezervoar motornih vozil, plovil ali drugih
motorjev (57. člen).

72. člen
(prekrški)

(1) Zavezanec za plačilo prometnega davka po zakonu
o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 – popr.,
12/93 – odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in
35/98), zakonu o posebnem prometnem davku od alkohol-
nih pijač (Uradni list RS, št. 71/93) in po zakonu o poseb-
nem prometnem davku od cigaret (Uradni list RS, št.
71/93) – posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostoj-



Stran 7096 / Št. 84 / 11. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

nim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z de-
narno kaznijo od 400.000 do 12,000.000 tolarjev, pravna
oseba pa z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000
tolarjev, če:

1. ne popiše vseh izdelkov na zalogi in ne predloži
zapisnika o popisu davčnemu in carinskemu organu v skla-
du s 76. členom tega zakona;

2. ne popiše zalog, ne predloži zapisnika o popisu, ne
določi prodajnih cen trošarinskih izdelkov z vračunano tro-
šarino ter ne plača trošarine v skladu s 77. členom tega
zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 to-
larjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe.

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

73. člen
(odlog obveznosti izpolnjevanja pogojev za elektronsko

izmenjavo podatkov)
Določba 6. točke prvega odstavka 19. člena tega za-

kona, se prične uporabljati 1. januarja 2002.

74. člen
(prijava dejavnosti in posedovanja kotlov za kuhanje žganja)

Proizvajalci trošarinskih izdelkov po tem zakonu morajo
najkasneje do 31. marca 1999, prijaviti opravljanje navede-
nih dejavnosti oziroma posedovanje kotlov za kuhanje žga-
nja, pristojnemu carinskemu organu.

75. člen
(končni obračun davka od prometa proizvodov in roki za

plačilo)
(1) Zavezanci po zakonu o posebnem prometnem dav-

ku od alkoholnih pijač in po zakonu o posebnem promet-
nem davku od cigaret, sestavijo za obdobje od 1. 1. 1999
do 30. 6. 1999 končni obračun davka od prometa proizvo-
dov in ga predložijo davčnemu organu do 20. avgusta 1999.

(2) Davek od prometa proizvodov, za katerega je nasta-
la obveznost za obračun do 30. junija 1999, se plača v
rokih in na način, določen z zakonom o prometnem davku.

(3) Znesek posebnega prometnega davka, vsebovan v
neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, in ki ni bil
plačan na podlagi dokončnega obračuna za obdobje januar
– junij 1999, se plačuje ob poplačilu terjatev, vendar najka-
sneje do 31. decembra 1999.

76. člen
(popis alkoholnih pijač in cigaret)

Zavezanci po zakonu o posebnem prometnem davku
od alkoholnih pijač in po zakonu o posebnem prometnem
davku od cigaret morajo na dan 30. junija 1999 popisati vse
proizvode na zalogi po vrstah in količinah in določiti prodaj-
ne cene alkohola in alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov z
vračunano trošarino po tem zakonu. Zapisnik o popisu zalog
in prodajne cene proizvodov po tem zakonu (iz katere mora
biti razvidna ločeno prodajna cena zavezanca in trošari-
na) predložijo pristojnemu davčnemu in carinskemu organu
do 5. julija 1999.

77. člen
(popis mineralnih olj in plina)

(1) Zavezanci, ki prodajajo mineralna olja in plin konč-
nim potrošnikom po zakonu o prometnem davku ter uvozniki
in trgovci na debelo, ki niso imetniki trošarinskega dovolje-

nja po tem zakonu, morajo popisati zaloge mineralnih olj in
plina na dan 30. junija 1999 in o tem sestaviti zapisnik po
vrstah in količinah mineralnih olj in plina po 54. členu tega
zakona, obračunati trošarino na ugotovljene zaloge in jo
plačati do 10. avgusta 1999. Zapisnik o zalogah mineralnih
olj in plina, ki vključuje tudi ugotovljen znesek trošarin, pred-
ložijo pristojnemu davčnemu in carinskemu organu do
5. julija 1999.

(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki so imetniki tro-
šarinskega dovoljenja po tem zakonu, popišejo zaloge pro-
izvodov po vrstah in količinah mineralnih olj in plina, zapisnik
o popisu pa do 5. julija 1999 predložijo pristojnemu carin-
skemu organu.

78. člen
(prehodno obdobje za tobačne izdelke, označene s

tobačno znamko v skladu z zakonom o prometnem davku)
Tobačni izdelki, označeni s tobačno znamko v skladu z

zakonom o prometnem davku, so lahko v prometu še
12 mesecev po pričetku uporabe tega zakona.

79. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih

pijač (Uradni list RS, št. 71/93);
2. zakon o posebnem prometnem davku od cigaret

(Uradni list RS, št. 71/93);
3. odredba o načinu obračunavanja in plačevanja po-

sebnega prometnega davka od alkoholnih pijač (Uradni list
RS, št. 8/94);

4. uredba o določitvi zneska posebnega prometnega
davka od piva (Uradni list RS, št. 50/98).

Uporabljajo pa se še do 30. junija 1999.

80. člen
(začetek veljavnosti zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. julija 1999, razen sedmega odstavka 21. člena, 74., 76.
in 77. člena, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve zakona.

Št. 434-02/96-14/3
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4324. Ukaz o odprtju Stalne misije Republike Slovenije
pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v
Evropi (OVSE) na Dunaju

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
tretjega odstavka 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o odprtju Stalne misije Republike Slovenije
pri Organizaciji za varnost in sodelovanje

v Evropi (OVSE) na Dunaju
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Odpiram Stalno misijo Republike Slovenije pri Organi-
zaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na Dunaju.

Št. 001-10-1/98
Ljubljana, dne 1. decembra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

4325. Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske
odgovornosti uporabnika jedrske naprave za
jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja
odgovornosti za jedrsko škodo

Na podlagi V. in VII. člena Dunajske konvencije o civilni
odgovornosti za jedrske škode (Uradni list SFRJ, MP št.
5/77) v zvezi z aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij
organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v med-
narodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS, MP št.
9/92) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Repub-
like Slovenije na 86. seji dne 26. novembra 1998 sprejela

O D L O K
o določitvi zneska omejitve odškodninske
odgovornosti uporabnika jedrske naprave

za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja
odgovornosti za jedrsko škodo

1. člen
Uporabnik jedrske naprave je odgovoren za jedrsko ško-

do v višini tolarske protivrednosti 42,000.000 ameriških do-
larjev (v nadaljnjem besedilu: USD).

2. člen
Uporabnik jedrske naprave mora skleniti zavarovanje in

ostati zavarovan proti odgovornosti za jedrsko škodo v višini
tolarske protivrednosti 42,000.000 USD.

Ne glede na prejšnji odstavek mora uporabnik jedrskega
reaktorja, ki služi v raziskovalne namene, skleniti in ostati
zavarovan proti odgovornosti za jedrsko škodo:

– v višini tolarske protivrednosti 187.000 USD za jedr-
ski reaktor, katerega toplotna moč je manjša od 10 kilovatov,

– v višini tolarske protivrednosti 280.000 USD za jedr-
ski reaktor, katerega toplotna moč presega 10 kilovatov in je
manjša od enega megavata,

– v višini tolarske protivrednosti 467.000 USD za jedr-
ski reaktor, katerega toplotna moč presega en megavat in je
manjša od 25 megavatov.

3. člen
Za kritje jedrske škode, nastale med prevozom jedrske-

ga materiala, mora uporabnik jedrske naprave skleniti zavaro-
vanje in ostati zavarovan v višini tolarske protivrednosti
14,000.000 USD.

4. člen
Republika Slovenija jamči do višine tolarske protivredno-

sti 42,000.000 USD za poravnavo jedrske škode iz sredstev
zavarovanja po tem odloku.

5. člen
Tolarska protivrednost USD se po tem odloku obračuna-

va po srednjem deviznem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo ali na
dan zapadlosti zneska odškodninske odgovornosti.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati

odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti
uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo (Uradni list
SFRJ, št. 49/87, 76/88, 5/90, 46/90 in Uradni list RS, št.
22/91) in preneha veljati odlok o določitvi zneska zavarovanja
odgovornosti za jedrsko škodo (Uradni list SRS, št. 2/88,
6/89, 6/90 in Uradni list RS, št. 43/90, 22/91).

7. člen
Ta odlok začne veljati 1. februarja 1999.

Št. 443-02/98-3
Ljubljana, dne 26. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

4326. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Narodna in
univerzitetna knjižnica

Na podlagi 37. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni
list SRS, št. 27/82 in 42/86), 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) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
je Vlada Republike Slovenije na 86. seji dne 26. novembra
1998 sprejela

S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Narodna

in univerzitetna knjižnica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem sklepom ureja Republika Slovenija status javne-

ga zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju:
knjižnica), razmerja med ustanoviteljem in knjižnico ter te-
meljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina
financiranja knjižnice.

2. člen
Ustanovitelj knjižnice je Republika Slovenija, ustanovi-

teljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slo-
venije.

3. člen
Knjižnica je bila ustanovljena leta 1774 z odlokom

cesarice Marije Terezije. Z uredbo Narodne vlade Slovenije
(Uradni list Slovenskega Narodno osvobodilnega Sveta in
Narodne Vlade Slovenije št. 46/45) je bila dne 13. oktobra
1945 preoblikovana v Narodno in univerzitetno knjižnico v
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Ljubljani. Leta 1982 je bila z zakonom o knjižničarstvu (Urad-
ni list SRS, št. 27/82 in 42/86) določena za slovensko
nacionalno knjižnico.

4. člen
Ime (firma) knjižnice je: Narodna in univerzitetna knjiž-

nica.
Skrajšano ime (firma) knjižnice je: NUK.
Sedež knjižnice je v Ljubljani, Turjaška št. 1.
Knjižnica je pravna oseba.

II. DEJAVNOSTI KNJIŽNICE

5. člen
Na podlagi 3., 15. in 35. člena zakona o knjižničarstvu

(Uradni list RS, št. 27/82 in 42/86) opravlja knjižnica na-
slednje dejavnosti:

92.5 Dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti, od tega:

92.511 Dejavnost knjižnic
92.512 Dejavnost arhivov
92.522 Varstvo kulturne dediščine
92.32 Obratovanje objektov za kulturne

prireditve
80.4 Izobraževanje odraslih in drugo

izobraževanje, od tega:
80.42 Drugo izobraževanje
72 Računalništvo in z njim povezane

dejavnosti, od tega:
72.40 Dejavnosti, povezane z bazami

podatkov
73.2 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj

na področju družboslovja
in humanistike

74 Druge poslovne dejavnosti, od tega:
74.81 Fotografska dejavnost
74.831 Prevajanje
74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
22 Založništvo, tiskarstvo, od tega:
22.1 Založništvo
22.11 Izdajanje knjig
22.13 Izdajanje revij in periodike
22.15 Drugo založništvo
22.22 Drugo tiskarstvo
22.23 Knjigoveštvo in dodelava
52.488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah
52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
60.24 Cestni tovorni prevoz

6. člen
V okviru dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja knjižni-

ca kot javno službo naslednje temeljne naloge:
– načrtno in sistematično zbira, obdeluje, hrani, varu-

je, predstavlja in posreduje nacionalno zbirko knjižničnega
gradiva v slovenskem in tujih jezikih, o Sloveniji in o Sloven-
cih, slovenskih avtorjev, slovenskih založb in pripadnikov
italijanske in madžarske narodne skupnosti (slovenika) ter
temeljno tujo literaturo skladno z merili pristojnih ministrstev;

– skrbi za dostopnost slovenike v tujini in še posebej
Slovencem, ki živijo zunaj Republike Slovenije;

– kot nacionalni bibliografski center zagotavlja uporab-
nikom doma in v tujini dostopnost do informacij o knjižnič-
nem informacijskem gradivu, s tem, da vključuje podatke o
gradivu v bibliografske zbirke ter izdeluje in objavlja tekočo
in retrospektivno slovensko bibliografijo;

– opravlja naloge državnega referalnega centra;
– opremlja publikacije z osnovnim kataložnim opisom

(CIP);
– opravlja naloge nacionalnega centra ISSN in nacio-

nalne agencije za ISBN in ISMN;
– vodi in izvaja program varovanja knjižničnega infor-

macijskega gradiva, ki je kulturna dediščina, ter organizira in
izvaja zaščito in restavriranje knjižničnega gradiva;

– razvija in izvaja raziskovalno, razvojno in svetovalno
delo na področju knjižnične informacijske dejavnosti;

– zbira, obdeluje in posreduje podatke o delovanju
knjižnic;

– organizira in izvaja strokovno izobraževanje, izpopol-
njevanje in usposabljanje knjižničnih delavcev;

– vodi centralne kataloge in sodeluje pri razvoju stro-
kovnih osnov vzajemnega kataloga;

– sodeluje pri ugotavljanju usposobljenosti knjižnic in
drugih knjižničnih informacijskih organizacij za sodelovanje
v vzajemnem katalogu;

– skrbi za kontrolo kvalitete in za redakcijo bibliograf-
skih zapisov v vzajemnem katalogu;

– organizira in usklajuje delovanje sistema medknjiž-
nične izposoje;

– organizira in usmerja izločanje gradiva in deponiranje
nacionalno pomembnega knjižničnega gradiva;

– izdaja predhodno mnenje za izvoz nacionalno po-
membnega knjižničnega gradiva;

– pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih
pravnih predpisov s področja knjižničarstva;

– izdaja navodila in pravila za strokovno obdelavo in
hranjenje nacionalno pomembnega knjižničnega gradiva;

– usklajuje razvoj in uporabo področnih standardov za
knjižničarstvo;

– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za knjižnični
informacijski sistem;

– pripravlja strokovne podlage s področja svoje dejav-
nosti za delo strokovnega sveta za knjižničarstvo;

– spremlja delovanje knjižnične mreže, opravlja stro-
kovno svetovanje in predlaga ustrezne ukrepe pristojnemu
ministrstvu;

– organizira in izvaja prireditve, razstave, seminarje,
kongrese in druge oblike posredovanja kulturnih vrednot s
področja svoje dejavnosti;

– opravlja restavratorska, konservatorska, knjigoveška
in druga dela zaščite knjižničnega gradiva.

Poleg nalog javne službe opravlja knjižnica še:
– opravlja posebne naloge za Univerzo v Ljubljani v

skladu z njunim medsebojnim dogovorom;
– prevaja, zalaga, izdaja, tiska ter prodaja knjige in

druge publikacije s področja svoje dejavnosti;
– opravlja fotografiranje, fotokopiranje in druge oblike

razmnoževanja knjižničnega gradiva;
– opravlja prevoze knjižničnega gradiva;
– nudi interesentom pogodbene storitve v okviru svoje

dejavnosti.

III. ORGANI KNJIŽNICE

7. člen
Organi knjižnice so:
– poslovni direktor
– programski direktor
– svet knjižnice
– strokovni svet knjižnice.



Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 11. 12. 1998 / Stran 7099

Poslovni direktor (ravnatelj)

8. člen
Poslovni direktor je poslovodni organ knjižnice.
Poslovni direktor organizira in vodi delo in poslovanje

knjižnice, predstavlja in zastopa knjižnico, odgovoren je za
zakonitost dela knjižnice ter ima druge pristojnosti, pravice
in obveznosti, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba,
statut in drugi splošni akti knjižnice.

Poslovnega direktorja imenuje in razrešuje minister,
pristojen za kulturo na podlagi javnega razpisa po predhod-
nem mnenju sveta knjižnice.

Mandat poslovnega direktorja traja pet let in je po pote-
ku te dobe lahko ponovno imenovan.

9. člen
Za poslovnega direktorja je lahko imenovan kandidat,

ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
a) najmanj univerzitetna izobrazba s področja družbo-

slovja ali
b) najmanj univerzitetna izobrazba ter najmanj deset let

delovnih izkušenj pri vodenju javnega zavoda s podobno
dejavnostjo;

2. najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj
pet let na vodstvenih delih;

3. aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika;
4. vodstvene in organizacijske sposobnosti;
5. kandidat mora predložiti izhodišča za vodenje dela

in poslovanja knjižnice.

Programski direktor

10. člen
Programski direktor vodi strokovno delo knjižnice in

odgovarja za strokovnost dela knjižnice.
Programskega direktorja imenuje in razrešuje svet knjiž-

nice na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju
ustanovitelja.

Mandat programskega direktorja traja pet let in je po
poteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Poleg programskega direktorja za nacionalno funkcijo
knjižnice ima ta lahko tudi posebne programske direktorje
za univerzitetno funkcijo in za Informacijsko-dokumentacij-
ski center Sveta Evrope.

11. člen
Za programskega direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje po-
sebne pogoje:

1. najmanj univerzitetna izobrazba s področja družbo-
slovja, humanistike ali drugega ustreznega področja;

2. priznan strokovnjak s področja knjižničarstva ali in-
formacijskih ved;

3. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih de-
lih;

4. aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika;
5. vodstvene in organizacijske sposobnosti;
6. kandidat mora predložiti smernice strokovnega dela

knjižnice.

Svet knjižnice

12. člen
Svet knjižnice je organ upravljanja.
Svet knjižnice šteje devet članov, od katerih:
– tri člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer

po enega na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo,

ministrstva, pristojnega za šolstvo ter ministrstva, pristojne-
ga za znanost;

– enega člana imenuje senat Univerze v Ljubljani;
– enega člana imenuje Oddelek za bibliotekarstvo Filo-

zofske fakultete Univerze v Ljubljani,
– enega člana imenujejo študentje – uporabniki knjiž-

nice,
– tri člane izvolijo izmed sebe delavci na način, po

postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom
knjižnice.

Mandat članov sveta knjižnice traja pet let in so po
poteku te dobe lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

13. člen
Svet knjižnice sprejema statut knjižnice in akt o siste-

matizaciji delovnih mest, program dela in razvoja knjižnice,
finančni načrt in zaključni račun, opravlja nadzor nad uprav-
ljanjem in poslovanjem knjižnice ter ima druge pristojnosti,
določene z zakonom in statutom knjižnice. Statut knjižnice
začne veljati, ko da nanj soglasje ustanovitelj. Akt o sistema-
tizaciji delovnih mest začne veljati, ko da nanj soglasje mini-
ster, pristojen za kulturo.

Strokovni svet knjižnice

14. člen
Strokovni svet knjižnice sestavljajo člani, ki jih imenuje

svet knjižnice izmed strokovnih delavcev knjižnice in zuna-
njih strokovnjakov s področja dela knjižnice. Predsednika in
polovico članov strokovnega sveta imenuje svet knjižnice po
svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice
Slovenije.

Strokovni svet obravnava vprašanja strokovnega dela
knjižnice in daje programskemu direktorju ter svetu knjižnice
mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Sestavo, način imenovanja in trajanja mandatov članov
ter naloge strokovnega sveta natančneje določi statut knjiž-
nice.

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI KNJIŽNICE

15. člen
Knjižnica upravlja z vsem premoženjem, s katerim je

doslej upravljala Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljub-
ljani.

Knjižnica pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na

način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom
knjižnice.

Minister, pristojen za kulturo določi normative in stan-
darde za financiranje neprogramskih stroškov knjižnice.

16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja knjižnica za

izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča svet knjižnice na predlog ravnatelja in v
soglasju z ustanoviteljem.
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V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
KNJIŽNICE V PRAVNEM PROMETU

17. člen
Knjižnica je pravna oseba, ki nastopa v pravnem pro-

metu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravica-
mi in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Za svoje obveznosti odgovarja knjižnica z vsemi sred-
stvi, s katerimi upravlja.

18. člen
Premoženje knjižnice je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravlja knjižnica. Knjižnica sa-

mostojno upravlja s premičnim premoženjem, z nepremični-
nami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
KNJIŽNICE TER MEDSEBOJNE PRAVICE

IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN KNJIŽNICE

19. člen
Knjižnica vsako leto pripravi program dela in razvoja,

finančni načrt in zaključni račun ter jih posreduje ustanovite-
lju v soglasje.

Ustanovitelj prevzema odgovornosti knjižnice, ki nasta-
nejo iz naslova dejavnosti v obsegu, ki je določen s progra-
mom dela in razvoja knjižnice.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti iz naslova dru-
gih nalog, ki jih knjižnica opravlja za druge naročnike.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Svet knjižnice in strokovni svet knjižnice morata biti

imenovana najkasneje v enem letu od uveljavitve tega skle-
pa. Do takrat opravljata njune naloge svet knjižnice in stro-
kovni svet knjižnice v dosedanji sestavi.

Ravnatelj in programski direktor, ki sta bila imenovana
pred uveljavitvijo tega sklepa, nadaljujeta z delom do izteka
mandata.

21. člen
Statut knjižnice mora biti sprejet najkasneje v šestih

mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do sprejema novega
statuta veljajo vse določbe statutarnega sklepa z dne 17.
maja 1996, ki niso v nasprotju s tem sklepom.

22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 631-00/98-1
Ljubljana, dne 26. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

4327. Spremembe in dopolnitve poslovnika Vlade
Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 86. seji dne
26. 11. 1998 sprejela

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Vlade Republike Slovenije

1. člen
V poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS,

št. 13/93) se v 19. členu za drugim odstavkom dodata nov
tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Predlogu za obravnavo gradiva vladi mora biti predlo-
žena tudi ocena skladnosti predloga zakona ali drugega
splošnega akta s predpisi Evropskih skupnosti na obrazcu,
ki je sestavni del tega poslovnika in je objavljen skupaj z
njim.

Če predlagatelj zakona ali drugega gradiva ni vlada,
mora pristojno ministrstvo v predlog mnenja vlade vključiti
tudi mnenje o skladnosti gradiva s predpisi Evropskih skup-
nosti.«.

Sedanji tretji odstavek postane peti odstavek.

2. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predlagatelj gradiva mora obrazložiti skladnost posa-

meznega zakona ali drugega splošnega akta s predpisi
Evropskih skupnosti in posebej obrazložiti rešitve, ki še niso
v celoti usklajene.«.

3. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:

»20.a člen
Predlog zakona oziroma drugega splošnega akta mora

biti za obravnavo na vladi in njenih delovnih telesih predlo-
žen tudi v elektronski obliki, v programskem orodju, ki ga
določi generalni sekretar.«.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Vlade Republi-

ke Slovenije začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 023-12/98-1
Ljubljana, dne 26. novembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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                                                                                             PRILOGA

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI

EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega  sporazuma o pridružitvi«

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo
gradivo:

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
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3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta  z zgoraj navedenimi pravnimi viri
ES (leto)

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
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6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, države članice ES,
SIGMA, OECD, Univerza...)

8)  Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka
za uskladitev

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma
vodje pravne službe: predstojnika organa:
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MINISTRSTVA

4328. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe – Poštni
promet

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev višje

strokovne izobrazbe – Poštni promet

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni pro-

gram:
– za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poštni pro-

met, katerega splošni del je predlagal, posebni pa določil
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji 18. junija 1998.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi

Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno-

veljaven.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-93/98
Ljubljana, dne 9. decembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

4329. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe Poštni promet

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije,
št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih

delavcev v programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe Poštni promet

1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev

višje strokovne izobrazbe POŠTNI PROMET (VIŠ), 18. junija
1998 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, se predpišejo izobraz-
beni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji višjih šol in
drugi strokovni delavci.

2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem

jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopred-
metni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
iz ustreznega tujega jezika.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopred-
metni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev uni-
verzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.

2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta poslovno sporazumevanje in vo-

denje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobi-
tev univerzitetne izobrazbe iz komunikologije, ekonomije,
organizacije dela, psihologije, sociologije ter pedagogike.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz komuniko-
logije, psihologije, sociologije, pedagogike, ekonomije ter
organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz eko-
nomije, organizacije dela, menedžmenta, podjetništva, po-
slovodenja in upravljanja.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je ter organizacije dela.

3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment pod-

jetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ter
gospodarskega inženirstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije,
organizacije dela ter gospodarskega inženirstva oziroma vi-
soke strokovne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela,
menedžmenta, podjetništva, poslovodenja in upravljanja.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je ter organizacije dela.

4. varnost in varstvo pri delu
Predavatelj predmeta varnost in varstvo pri delu je lah-

ko, kdor je končal študijski program za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe iz varstva pri delu in požarnega varstva
ali univerzitetne izobrazbe iz tehnologije prometa ter elektro-
tehnike.

5. računalništvo in informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in informatika je

lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univer-
zitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, matemati-
ke, elektrotehnike ter gospodarskega inženirstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računal-
ništva in informatike, matematike, elektrotehnike ter gos-
podarskega inženirstva ali visoke strokovne izobrazbe iz
računalništva in informatike, elektrotehnike ter praktične
matematike.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računal-
ništva in informatike ter elektrotehnike.

6. pogodbeno pravo
Predavatelj predmeta pogodbeno pravo je lahko, kdor

je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe iz prava.

7. poglavja iz statistike in poslovne matematike
Predavatelj predmeta poglavja iz statistike in poslovne

matematike je lahko, kdor je končal študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, matematike
ter organizacije dela.

8. trženje in kakovost storitev
Predavatelj predmeta trženje in kakovost storitev je lah-

ko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzi-
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tetne izobrazbe iz ekonomije, gospodarskega inženirstva ter
organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije,
gospodarskega inženirstva ter organizacije dela ali visoke
strokovne izobrazbe iz ekonomije, gospodarskega inže-
nirstva, organizacije dela ter menedžmenta.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je ter organizacije dela.

9. organizacija poštne dejavnosti
Predavatelj predmeta organizacija poštne dejavnosti je

lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univer-
zitetne izobrazbe iz tehnologije prometa, organizacije dela
ter ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz tehnologije
prometa, organizacije dela ter ekonomije ali visoke strokov-
ne izobrazbe iz ekonomije, tehnologije prometa, organizaci-
je dela ter menedžmenta.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je, tehnologije prometa ter organizacije dela.

10. notranji poštni promet
Predavatelj predmeta notranji poštni promet je lahko,

kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe iz tehnologije prometa ter ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izo-
brazbe iz tehnologije prometa ter ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je ter tehnologije prometa.

11. mednarodni poštni promet
Predavatelj predmetov notranji poštni promet in med-

narodni poštni promet je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz tehnologije
prometa ter prava.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz tehnologije
prometa ter prava ali visoke strokovne izobrazbe iz tehnolo-
gije prometa.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz tehnologi-
je prometa.

12. denarno poslovanje
Predavatelj predmeta denarno poslovanje je lahko, kdor

je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe iz ekonomije ter tehnologije prometa.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izo-
brazbe iz ekonomije ter tehnologije prometa.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je ter tehnologije prometa.

13. logistika
Predavatelj predmeta logistika je lahko, kdor je končal

študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz
tehnologije prometa, organizacije dela, gospodarskega in-
ženirstva ter ekonomije.

14. ekonomika poštnega poslovanja
Predavatelj predmeta ekonomika poštnega poslovanja

je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ter
gospodarskega inženirstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije,

organizacije dela ter gospodarskega inženirstva ali visoke
strokovne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela,
menedžmenta ter gospodarskega inženirstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je ter organizacije dela.

15. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja –

je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela,
gospodarskega inženirstva ter tehnologije prometa ali viso-
ke strokovne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela,
gospodarskega inženirstva, menedžmenta ter tehnologije
prometa.

3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izo-

brazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.

4. člen
Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 603-93/98
Ljubljana, dne 9. decembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

4330. Pravilnik o ravnanju z odpadki

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o vars-
tvu okolja (Uradni list RS, št. 32/92 in 1/96) izdaja minister
za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o ravnanju z odpadki

1. člen
Ta pravilnik določa klasifikacijski seznam odpadkov in

nevarnih odpadkov ter obvezna ravnanja z njimi in druge
pogoje za zbiranje in prevažanje, predelavo in odstranjevanje
odpadkov.

2. člen
Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od

skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu od-
padkov v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadalj-
njem besedilu: seznam odpadkov), ki ga imetnik ne more ali
ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi
in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči.

Odpadek je tudi vsaka snov ali predmet, razvrščen v
eno od skupin odpadkov v seznamu odpadkov, ki ga je
treba zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v
zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati,
predelati ali odstraniti na predpisan način.

3. člen
Nevarni odpadek je odpadek, razvrščen v eno od sku-

pin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu nevar-
nih odpadkov v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika
(v nadaljnjem besedilu: seznam nevarnih odpadkov).
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Šteje se, da imajo nevarni odpadki iz prejšnjega od-
stavka eno ali več nevarnih lastnosti, določenih v tabeli 1 v
prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

Odpadek je nevaren odpadek tudi, če vsebuje ali je
pomešan z odpadki iz seznama iz prvega odstavka tega
člena.

4. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali

dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj
odpadkov), in vsaka oseba, ki opravlja mešanje odpadkov
ali druge predhodne postopke, ki spreminjajo lastnosti ali
sestavo teh odpadkov.

2. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali ose-
ba, ki ima odpadke v posesti.

3. Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in
zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vpli-
vov na okolje in ravnanje z odpadki.

4. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje,
predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo
tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delo-
vanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje
odpadkov.

5. Predelava odpadkov so postopki, določeni v prilogi
4, ki je sestavni del tega pravilnika. Predelava odpadkov je
namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in
zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovi-
ne in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot
gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo od-
padkov za pridobivanje goriva. Sežiganje komunalnih in dru-
gih odpadkov s toplotno obdelavo z namenom njihovega
odstranjevanja ni predelava odpadkov.

6. Predelovalec odpadkov je oseba, ki predeluje od-
padke, ne glede na to ali je njihov povzročitelj ali pa predelu-
je odpadke drugih imetnikov (v nadaljnjem besedilu: prede-
lovalec).

7. Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v
prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Odstranjevanje
odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni
mogoče predelati, in zajema predvsem obdelavo odpadkov
z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in
odlaganje odpadkov.

8. Odstranjevalec odpadkov je oseba, ki odstranjuje
odpadke, ne glede na to ali je njihov povzročitelj ali pa
odstranjuje odpadke za druge imetnike (v nadaljnjem bese-
dilu: odstranjevalec).

9. Zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih
njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov ter razvršča-
nje ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi
njihove predelave ali odstranjevanja.

10. Zbiralec odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi
kot dejavnost opravlja zbiranje določene vrste odpadkov (v
nadaljnjem besedilu: zbiralec).

11. Prevoznik odpadkov je oseba, ki skladno s predpi-
si kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetni-
kov (v nadaljnjem besedilu: prevoznik).

12. Posrednik je oseba, ki skladno s predpisi kot de-
javnost opravlja posredništvo pri zagotavljanju predelave ali
odstranjevanja odpadkov drugih imetnikov.

13. Začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje
odpadkov zaradi ustreznega zajemanja ali zbiranja na kraju
njihovega nastajanja pred zagotovitvijo predelave ali odstra-
nitve.

5. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za:
1. snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak,
2. radioaktivne odpadke,

3. jalovino, ki nastaja pri iskanju, pridobivanju, predelo-
vanju in nadaljnjem predelovanju mineralnih surovin,

4. klavnične odpadke in kužni material živalskega pore-
kla,

5. živinska gnojila in organske snovi, primerne za kom-
postiranje, ki nastajajo in se uporabljajo v kmetijstvu skladno
s predpisi,

6. snovi, ki se odvajajo z odpadnimi vodami neposred-
no v vode ali v kanalizacijo,

7. odpadke, ki nastajajo pri iskanju, izkopavanju, pre-
važanju, skladiščenju in ravnanju z bojnimi sredstvi ter pri
njihovem uničevanju.

6. člen
Če je odpadek izkopana zemljina, onesnažena z nevar-

nimi snovmi tako, da je vrednost najmanj enega od parame-
trov večja od vrednosti, določenih v tabeli 2 iz priloge 3 tega
pravilnika, veljajo za ravnanje z njo tudi določbe tega pravil-
nika, ki se nanašajo na nevarne odpadke.

7. člen
Odpadek se označi s klasifikacijsko številko iz sezna-

ma odpadkov (v nadaljnjem besedilu: oznaka odpadka).
Nevarni odpadek se označi s klasifikacijsko številko iz

seznama nevarnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: oznaka
nevarnega odpadka).

V dvomu o izbiri oznake odpadka ali nevarnega odpad-
ka, da mnenje o označitvi odpadka ali nevarnega odpadka
na zahtevo imetnika ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi upoštevanja
nevarnih lastnosti iz tabele 1 v prilogi 3 tega pravilnika.

8. člen
Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranje-

vanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo
človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi
čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili:

– čezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
– čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
– bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rast-

lin, ali
– škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po

predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne
dediščine.

9. člen
Odpadke je treba predelati, če za predelavo obstajajo

tehnične možnosti in možnosti nadaljnje uporabe predelanih
odpadkov ali njihovih sestavin.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odpadkov ni
treba predelati, če so stroški predelave nesorazmerno višji
od stroškov njihove odstranitve.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena od-
padkov ni treba predelati tudi, če njihovo odstranjevanje
manj obremenjuje okolje kot njihova predelava, predvsem
glede na:

– emisije snovi in energije v zrak, vode in tla,
– porabo naravnih virov,
– energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je moč prido-

biti, in
– vsebnost nevarnih snovi v odpadkih, ki nastanejo pri

predelavi odpadkov, ali v ostankih odpadkov po njihovem
odstranjevanju.

Odpadke, ki jih ni treba predelati, je treba skladno s
predpisi odstraniti.
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10. člen
Uporaba odpadkov kot gorivo ima prednost pred drugi-

mi načini predelave odpadkov v primeru, če manj od drugih
načinov predelave obremenjuje okolje, predvsem glede na:

– emisije snovi in energije v zrak, vode in tla,
– porabo naravnih virov,
– energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je moč pridobi-

ti, in
– vsebnost nevarnih snovi v odpadkih, ki nastanejo pri

uporabi odpadkov kot gorivo ali pri drugih načinih njihove
predelave.

Uporaba odpadkov kot gorivo je dovoljena, če:
– je kurilna vrednost odpadka brez mešanja z drugimi

snovmi najmanj 11.000 kJ/kg,
– so toplotne izgube z dimnimi plini manjše od 25%,
– je nastajajočo toploto mogoče porabiti, in
– je za odpadke, ki nastanejo po uporabi odpadkov kot

gorivo, zagotovljeno enako ravnanje kot za odpadke, ki na-
stajajo pri kurjenju goriv v kurilni napravi ali industrijski peči.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je kurjenje
biomase dovoljeno, če so izpolnjeni pogoji iz druge, tretje in
četrte alinee prejšnjega odstavka.

11. člen
Imetnik odpadkov mora za odpadke, ki so namenjeni

za odstranitev zunaj kraja njihovega nastanka in jih skladno s
predpisi ni treba prepustiti v zbiranje, zagotoviti odstranitev
čim bližje kraju njihovega nastanka.

12. člen
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik,

predelovalec in odstranjevalec ne smejo med seboj mešati
različnih skupin nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevar-
nih odpadkov.

V primeru, da so nevarni odpadki, namenjeni zbiranju,
prevažanju, predelavi ali odstranjevanju, pomešani z drugimi
odpadki, snovmi ali materiali, je treba zagotoviti njihovo lo-
čevanje, kadar je to tehnično izvedljivo brez nesorazmerno
visokih stroškov in če je to potrebno zaradi preprečitve
ogrožanja človekovega zdravja in čezmernega obremenje-
vanja okolja.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mini-
strstvo predelovalcu ali odstranjevalcu v dovoljenju iz prvega
odstavka 27. člena tega pravilnika lahko dovoli mešanje
različnih skupin nevarnih odpadkov ali nevarnih odpadkov z
nenevarnimi odpadki, snovmi ali materiali, če so izpolnjeni
pogoji iz 8. člena tega pravilnika in je mešanje ali združeva-
nje namenjeno večji varnosti predelave ali odstranjevanja
nevarnih odpadkov.

13. člen
Odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranje-

vanje, je treba skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z
njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni na-
čin predelave ali odstranjevanja.

Odpadki, namenjeni za predelavo, so odpadki, dokler
niso predelani ali dani v dovoljeno nadaljnjo uporabo.

Skladiščenje odpadkov je dovoljeno le v za to name-
njenih in v skladu s predpisi urejenih objektih ali napravah.

Količina začasno skladiščenih odpadkov, namenjenih
v odstranjevanje, ne sme presegati količine odpadkov, ki
zaradi delovanja ali dejavnosti nastanejo v obdobju dvanaj-
stih mesecev.

14. člen
Odpadki, ki se zbirajo, prevažajo ali skladiščijo, morajo

biti pakirani tako, da niso mogoči škodljivi vplivi na okolje, na
njihovi embalaži ali zabojniku pa mora biti oznaka odpadka.

Nevarni odpadki, ki se zbirajo ali skladiščijo, ali njihova
embalaža ali zabojniki morajo biti označeni tudi skladno s
predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih snovi.

15. člen
Prevoz nevarnih odpadkov se mora opravljati skladno s

predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi.

16. člen
Nov ali rekonstruiran objekt ali naprava, ki je vir nastaja-

nja odpadkov, mora za pridobitev dovoljenja za poseg v
prostor izpolnjevati naslednje pogoje:

– zagotovljeni morajo biti z vidika nastajanja odpadkov
uporaba bolj čistih in glede rabe naravnih virov bolj učinkovi-
tih tehnologij, krogotok snovi v proizvodnem procesu, čim
boljši izkoristek surovin in ponovna uporaba odpadkov, obli-
kovanje izdelkov, ki povzročajo pri proizvodnji in uporabi čim
manj odpadkov, ali drugi možni ukrepi za preprečevanje
nastajanja odpadkov ter zmanjševanje njihove količine ali
škodljivih učinkov na okolje in

– zagotovljeni morajo biti pogoji za predelavo ali od-
stranjevanje odpadkov in drugi ukrepi za ravnanje z odpadki
skladno s predpisi.

Za objekt ali napravo iz prejšnjega odstavka, za katero
je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, se izpolnjevanje
pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja v postopku za izda-
jo tega soglasja.

Za objekt ali napravo iz prvega odstavka tega člena, za
katero ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, mora
investitor v zahtevi za dovoljenje za poseg v prostor kot
osnovne podatke o namenu in zmogljivosti objekta ali napra-
ve posredovati tudi strokovno oceno o vrsti in količini proi-
zvedenih odpadkov in predvidenih ukrepih gospodarjenja z
njimi.

Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka mora izdelati
pravna ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o
vplivih na okolje.

Določba tretjega odstavka tega člena ne velja za objek-
te in naprave, kjer nastajajo le odpadki, ki se na podlagi te
odredbe označujejo kot komunalni odpadki, vključno z loče-
no zbranimi frakcijami, in njim podobni odpadki iz industrije,
obrti ali storitvenih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: komu-
nalni odpadki).

17. člen
Nov ali rekonstruiran objekt ali naprava za predelavo ali

odstranjevanje odpadkov mora za pridobitev dovoljenja za
poseg v prostor izpolnjevati naslednje pogoje:

– emisija snovi in energije v vode, zrak ali tla ne sme
presegati predpisanih mejnih vrednosti,

– postopki in metode predelave ali odstranjevanja od-
padkov ne smejo povzročati čezmernih obremenitev okolja
in negativnih vplivov na krajino,

– zagotovljeno mora biti predpisano ravnanje z odpad-
ki in odstranjevanje preostankov odpadkov,

– zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred nenadzo-
rovanimi dogodki in za primer ekološke nesreče in

– zagotovljeni morajo biti okoljevarstveni ukrepi po pre-
nehanju obratovanja.

Za objekt ali napravo iz prejšnjega odstavka, za katero
je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, se izpolnjevanje
pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja v postopku za izda-
jo tega soglasja.

Za objekt ali napravo iz prvega odstavka tega člena, za
katero ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, mora
investitor v zahtevi za dovoljenje za poseg v prostor kot
osnovne podatke o namenu in zmogljivosti objekta ali napra-
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ve posredovati tudi strokovno oceno o vrstah in količini
odpadkov, ki se predelujejo ali odstranjujejo, ter o predvide-
nih načinih ravnanja z odpadki in okoljevarstvenih ukrepih.

Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka mora izdelati
pravna ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o
vplivih na okolje.

Določbe tega člena veljajo tudi za objekt ali napravo, ki
je primarno namenjena izvajanju druge dejavnosti, če se
stalno ali občasno izvaja tudi predelava ali odstranjevanje
odpadkov.

18. člen
Imetnik odpadkov mora zagotoviti njihovo predelavo ali

odstranjevanje tako, da jih:
– prepusti zbiralcu odpadkov,
– sam predela po postopkih iz priloge 3 tega pravilnika

ali odstrani po postopkih iz priloge 4 tega pravilnika ali
– odda predelovalcu ali odstranjevalcu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imetnik od-

padkov, ki ni njihov povzročitelj in so v njegovi posesti brez
njegove privolitve, ni dolžan zagotoviti njihove predelave ali
odstranitve, mora pa njihov nastanek ali njihovo pojavitev
nemudoma prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo
okolja.

19. člen
Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledar-

skem letu nastane najmanj 150 ton odpadkov ali najmanj
200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora imeti načrt go-
spodarjenja z odpadki.

Načrt gospodarjenja z odpadki iz prejšnjega odstavka
mora glede na vrsto, količino in vire nastajanja odpadkov
vsebovati najmanj podatke o:

– nastajanju odpadkov in predvidenih trendih njihove-
ga nastajanja,

– obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih
ali drugih ukrepih za preprečevanje in zmanjševanja nastaja-
nja odpadkov in njihove škodljivosti,

– obstoječih in predvidenih načinih ravnanja s proizve-
denimi odpadki,

– predelavi ali odstranjevanju proizvedenih odpadkov,
ki ga izvaja ali namerava izvajati sam,

– svojih obstoječih in načrtovanih objektih in napravah
za odstranjevanje odpadkov.

Načrt gospodarjenja z odpadki iz prvega odstavka
tega člena se izdela za obdobje štirih let. Načrt mora v
zvezi z odstranjevanjem odpadkov upoštevati usmeritve iz
operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja
z odpadki.

20. člen
Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da pošiljko od-

padkov, ki jih prepušča zbiralcu ali oddaja odstranjevalcu, in
pošiljko nevarnih odpadkov, kadar jih oddaja predelovalcu,
spremlja evidenčni list o ravnanju z odpadki (v nadaljnjem
besedilu: evidenčni list).

Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži
prevzemnik odpadkov, drugega pa potrjenega prevzemnik
vrne povzročitelju odpadkov.

Obrazec evidenčnega lista je v prilogi 6, ki je sestavni
del tega pravilnika.

Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za izvir-
ne povzročitelje komunalnih odpadkov.

21. člen
Uvoznik odpadkov, ki se uvažajo z namenom odstra-

njevanja na območju Republike Slovenije, ali nevarnih od-

padkov, ki se uvažajo z namenom predelave na območju
Republike Slovenije, mora zagotoviti, da pošiljko odpadkov
do odstranjevalca ali predelovalca spremlja evidenčni list iz
prvega odstavka prejšnjega člena.

Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži
prevzemnik odpadkov, drugega pa potrjenega prevzemnik
vrne uvozniku odpadkov.

Če odpadke iz prvega odstavka tega člena spremlja
dokumentacija po predpisih o uvozu, izvozu in tranzitu od-
padkov, uvozniku evidenčnega lista ni treba zagotoviti.

22. člen
Povzročitelj odpadkov mora glede na vrste in količino

odpadkov voditi evidenco o:
– proizvedenih odpadkih in virih njihovega nastajanja,
– skladiščenih odpadkih,
– odpadkih, prepuščenih zbiralcu,
– predelanih ali odstranjenih odpadkih, ki jih predela

ali odstrani sam,
– odpadkih, oddanih predelovalcu ali odstranjevalcu,

če predelave ali odstranjevanja ne izvaja sam, in
– odpadkih, predelanih ali odstranjenih v tujini.
Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi

vrnjeni evidenčni listi iz drugega odstavka 20. člena tega
pravilnika.

Povzročitelj odpadkov mora dokumentacijo o evidenci
za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.

Določbe tega člena ne veljajo za izvirne povzročitelje
komunalnih odpadkov.

23. člen
Povzročitelj odpadkov, pri katerem v posameznem ko-

ledarskem letu nastane najmanj 80 ton odpadkov ali naj-
manj 20 kg nevarnih odpadkov mora ministrstvu najkasneje
do 31. marca dostaviti poročilo o proizvedenih odpadkih in
ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto. Oblika in vsebi-
na poročila sta določeni v z obrazcem A iz priloge 7, ki je
sestavni del tega pravilnika.

24. člen
Zbiralec, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec,

lahko začne zbirati odpadke, ko pridobi potrdilo ministrstva
o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.

Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo na zah-
tevo osebe, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti zbira-
nja in odvoza odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavno-
sti, če izpolnjuje tehnične in druge predpisane pogoje za
zbiranje odpadkov.

Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se izda za eno
vrsto ali več vrst odpadkov.

25. člen
Zbiralec mora zagotoviti, da pošiljko odpadkov, ki jih

oddaja odstranjevalcu, in pošiljko nevarnih odpadkov, kadar
jih oddaja predelovalcu, spremlja evidenčni list na obrazcu
iz priloge 6 tega pravilnika.

Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži
prevzemnik odpadkov, drugega pa potrjenega prevzemnik
vrne zbiralcu.

26. člen
Zbiralec, ki zbrane odpadke oddaja odstranjevalcu ali

zbira nevarne odpadke in jih oddaja predelovalcu, mora
voditi evidenco o:

– vrsti in količini zbranih odpadkov,
– imetnikih odpadkov, ki mu prepuščajo odpadke v

zbiranje,
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– razvrščanju ali mešanju odpadkov, če ga opravlja,
– oddajanju odpadkov predelovalcem ali odstranjeval-

cem.
Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi

vrnjeni evidenčni listi iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Zbiralec iz prvega odstavka tega člena mora dokumen-

tacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto hraniti naj-
manj pet let.

Zbiralec iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvu
najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o zbranih odpad-
kih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto. Oblika in
vsebina poročila sta določeni z obrazcem A iz priloge 7 tega
pravilnika.

Določbe tega člena ne veljajo za komunalne odpadke.

27. člen
Predelovalec ali odstranjevalec lahko začne predelova-

ti ali odstranjevati odpadke, ko pridobi dovoljenje ministrs-
tva.

Z dovoljenjem ministrstva iz prejšnjega odstavka se
določi:

– vrsta in količina odpadkov, ki se lahko predelajo ali
odstranijo,

– postopke predelave iz priloge 3 tega pravilnika ali
odstranjevanja odpadkov iz priloge 4 tega pravilnika in

– objekte in naprave za predelavo ali odstranjevanje.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko

povzročitelj odpadkov predeluje svoje odpadke brez dovo-
ljenja iz prvega odstavka tega člena, če:

– ne gre za nevarne odpadke,
– se izvaja predelava na kraju nastajanja teh odpadkov,
– predeluje le svoje odpadke in
– so izpolnjeni vsi za predelavo odpadkov predpisani

okoljevarstveni pogoji.

28. člen
Povzročitelj odpadkov iz tretjega odstavka prejšnjega

člena lahko začne predelovati svoje odpadke, ko pridobi
potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco povzročiteljev odpad-
kov, ki predelujejo svoje odpadke.

Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo povzro-
čitelju odpadkov na podlagi zahteve, iz katere je razvidno,
da so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka prejšnjega člena
in da je predelava skladna z določbami 8. člena tega pravil-
nika.

29. člen
Ministrstvo izda dovoljenje iz prvega odstavka 27. čle-

na tega pravilnika osebi, ki:
– je gospodarska družba ali samostojni podjetnik po-

sameznik, registriran za dejavnost deponij, sežiganje in dru-
ge načine odstranjevanja trdnih odpadkov ali za dejavnost
ravnanja s posebnimi odpadki po predpisih o klasifikaciji
dejavnosti,

– razpolaga s potrebnimi objekti in napravami za pre-
delavo ali odstranjevanje odpadkov, za katere je izdano upo-
rabno dovoljenje, ki dokazuje izpolnjenost predpisanih oko-
ljevarstvenih zahtev, in

– namerava izvajati predelavo po postopkih iz priloge
3 tega pravilnika ali odstranjevanje odpadkov po postopkih
iz priloge 4 tega pravilnika.

30. člen
Vloga za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka

27. člena tega pravilnika mora vsebovati podatke o prosilcu
za dovoljenje in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje-
ga člena.

Vlogi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen načrt
ravnanja z odpadki.

Načrt ravnanja z odpadki iz prejšnjega odstavka mora
vsebovati podatke o:

– vrsti in količini odpadkov, ki so predmet predelave ali
odstranjevanja,

– predvidenih postopkih predelave ali odstranjevanja,
– vrsti in zmogljivosti objektov in naprav in o tehnološ-

kih postopkih in metodah,
– načinu obratovanja in izvajanju predpisanega obrato-

valnega monitoringa ter drugih oblik nadzora nad obreme-
njevanjem okolja,

– destinaciji predelanih odpadkov,
– ravnanju s preostanki odpadkov po izvedeni predela-

vi ali odstranjevanju in
– okoljevarstvenih ukrepih za preprečitev nenadzoro-

vanih vplivov na okolje.
Če vlagatelj prosi za dovoljenje za odstranjevanje od-

padkov, mora načrt ravnanja z odpadki iz drugega odstavka
tega člena upoštevati usmeritve iz operativnega programa
varstva okolja za področje ravnanja z odpadki.

31. člen
Če je predelovalec ali odstranjevalec hkrati zbiralec, se

v dovoljenju iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika
ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka
24. člena tega pravilnika, če pa je hkrati tudi prevoznik, pa
tudi izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 34. člena
tega pravilnika.

32. člen
Predelovalec in odstranjevalec morata voditi evidenco o:
– vrsti, količini in imetniku prevzetih odpadkov,
– skladiščenih odpadkih,
– predelanih ali odstranjenih odpadkih,
– oddanih predelanih odpadkih in
– ravnanju s preostanki odpadkov.
Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka predelo-

valca nevarnih odpadkov in odstranjevalca, ki odstranjuje
odpadke drugih imetnikov, so tudi evidenčni listi iz drugega
odstavka 20. člena, prvega odstavka 21. člena in drugega
odstavka 25. člena tega pravilnika.

Predelovalec in odstranjevalec iz prvega odstavka tega
člena morata dokumentacijo o evidenci za posamezno kole-
darsko leto hraniti najmanj pet let.

33. člen
Predelovalec, ki v posameznem koledarskem letu pre-

dela najmanj 20 ton odpadkov drugih imetnikov ali prede-
luje nevarne odpadke drugih imetnikov, mora ministrstvu
najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o izvedeni pre-
delavi odpadkov za preteklo koledarsko leto. Oblika in
vsebina poročila sta določeni z obrazcem B iz priloge 7
tega pravilnika.

Odstranjevalec mora ministrstvu najkasneje do 31. mar-
ca dostaviti poročilo o odstranjevanju odpadkov za preteklo
koledarsko leto. Oblika in vsebina poročila sta določeni z
obrazcem B iz priloge 7 tega pravilnika.

34. člen
Prevoznik, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec,

lahko začne prevažati odpadke, ko pridobi potrdilo ministrs-
tva o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov.

Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo na zah-
tevo osebe, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti odvo-
za odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti, če izpol-
njuje tehnične in druge predpisane pogoje za prevažanje
odpadkov.
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Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se izda za eno
vrsto ali več vrst odpadkov.

35. člen
Prevoznik iz prvega odstavka prejšnjega člena mora

voditi evidenco o:
– vrsti in količini prepeljanih odpadkov,
– kraju natovarjanja odpadkov in osebi, ki je odpadke

oddala,
– kraju raztovarjanja odpadkov in prevzemniku odpad-

kov in
– naročniku prevoza odpadkov.
Prevoznik iz prejšnjega odstavka mora dokumentacijo

o evidenci za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj
dvanajst mesecev.

36. člen
Posrednik lahko začne posredovati pri zagotavljanju

predelave ali odstranjevanja odpadkov, ko pridobi potrdilo
ministrstva o vpisu v evidenco posrednikov.

Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo na zah-
tevo osebe, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti po-
slovnega posredništva po predpisih o klasifikaciji dejavnosti.

Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se izda za eno
vrsto ali več vrst odpadkov.

37. člen
Ministrstvo vodi evidenco o predelovalcih in odstranje-

valcih, ki predelujejo ali odstranjujejo odpadke drugih imet-
nikov.

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu predelovalca ali od-

stranjevalca,
– vrsti in količini odpadkov, ki jih predeluje ali odstra-

njuje, in
– postopkih predelave ali odstranjevanja odpadkov, za

katere ima dovoljenje.
Ministrstvo vodi tudi evidenco povzročiteljev odpadkov

iz tretjega odstavka 27. člena tega pravilnika, ki vsebuje
podatke o firmi oziroma imenu in sedežu povzročitelja, vrsti
odpadkov, ki jih predeluje, in uporabljanih postopkih prede-
lave.

Ministrstvo seznam predelovalcev in odstranjevalcev iz
prvega odstavka tega člena enkrat letno objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

38. člen
Ministrstvo vodi evidenco o zbiralcih, posrednikih in

prevoznikih odpadkov.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu zbiralca ter o vrsti

odpadkov, ki jih lahko zbira,
– firmi oziroma imenu in sedežu posrednika ter o vrsti

odpadkov, za katere lahko opravlja posredništvo,
– firmi oziroma imenu in sedežu prevoznika odpadkov

ter o vrsti odpadkov, ki jih lahko prevaža.
Ministrstvo seznam zbiralcev, posrednikov in prevozni-

kov iz prvega odstavka tega člena enkrat letno objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo inš-

pektorji, pristojni za varstvo okolja.

40. člen
Imetniki odpadkov, ki imajo na dan uveljavitve tega

pravilnika na kraju nastanka ali kje drugje začasno skladiš-

čene odpadke, katerih količina presega količino, ki zaradi
delovanja ali dejavnosti nastane v obdobju dvanajstih mese-
cev, morajo zagotoviti predpisano ravnanje z njimi v štiriind-
vajsetih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za imetnike od-
padkov iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika.

41. člen
Obstoječi povzročitelji odpadkov iz prvega odstavka

19. člena tega pravilnika morajo imeti načrt gospodarjenja z
odpadki izdelan do 31. decembra 2000.

Do sprejema operativnih programov se pri pripravi na-
črtov gospodarjenja z odpadki iz 19. člena tega pravilnika in
načrtov ravnanja z odpadki iz 30. člena tega pravilnika upo-
rablja Strategija ravnanja z odpadki v Sloveniji, ki je na vpo-
gled na ministrstvu.

Poročila iz 23. člena tega pravilnika, četrtega odstavka
26. člena tega pravilnika in 33. člena tega pravilnika je treba
prvič dostaviti za leto 1999.

42. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zagotavlja-

nje evidenčnih listov in na evidence, ki jih vodijo povzročitelji
odpadkov, zbiralci, predelovalci, odstranjevalci in prevozni-
ki, se začnejo uporabljati 1. januarja 1999.

43. člen
Obstoječi zbiralci, ki ne izvajajo predelave ali odstranje-

vanja zbranih odpadkov, morajo potrdilo iz prvega odstavka
24. člena tega pravilnika pridobiti do 31. decembra 1999.

44. člen
Obstoječi predelovalci in odstranjevalci, ki predelujejo

ali odstranjujejo le svoje odpadke, morajo pridobiti dovolje-
nje iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika do
31. decembra 2001, obstoječi predelovalci, ki so povzroči-
telji odpadkov iz tretjega odstavka 27. člena tega pravilnika,
pa pridobiti potrdilo iz prvega odstavka 28. člena tega pravil-
nika do 31. decembra 2001.

Obstoječi predelovalci in odstranjevalci, ki predelujejo
ali odstranjujejo odpadke drugih imetnikov, morajo pridobiti
dovoljenje iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika do
31. decembra 2000.

45. člen
Obstoječi posredniki morajo potrdilo iz prvega odstav-

ka 36. člena tega pravilnika pridobiti do 31. decembra
1999.

46. člen
Prevozniki, ki ne izvajajo predelave ali odstranjevanja

odpadkov, morajo potrdilo iz prvega odstavka 34. člena
tega pravilnika pridobiti do 31. decembra 1999.

47. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebuje-

jo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86 in 4/89 in
Uradni list RS, št. 39/96), razen določb, ki se nanašajo na
evidentiranje odpadkov in posredovanje podatkov, ki prene-
hajo veljati 31. decembra 1998, in

– pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastajajo v usnjarski
in usnjarsko predelovalni industriji (Uradni list SRS, št. 5/83).

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

nem listu RS.
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Št. 354-11-14/98
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

PRILOGA 1
Klasifikacijski seznam odpadkov

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

01 00 00 ODPADKI PRI RAZISKAVAH, RUDARJENJU,
PRIPRAVI IN PREDELAVI RUDNIN

01 01 00 Odpadki pri pridobivanju rudnin
01 01 01 odpadki pri pridobivanju kovinskih rudnin
01 01 02 odpadki pri pridobivanju nekovinskih rudnin
01 02 00 Odpadki pri pripravi rudnin
01 02 01 odpadki pri pripravi kovinskih rudnin
01 02 02 odpadki pri pripravi nekovinskih rudnin
01 03 00 Odpadki pri fizikalni in kemični predelavi

kovinskih rudnin
01 03 01 jalovina
01 03 02 praškasti odpadki
01 03 03 rdeče blato iz proizvodnje glinice
01 03 99 drugi tovrstni odpadki
01 04 00 Odpadki pri fizikalni in kemični predelavi

kovinskih rudnin
01 04 01 odpadni gramoz in drobir
01 04 02 odpadni peski in gline
01 04 03 praškasti odpadki
01 04 04 odpadki pri predelavi pepelike in kamene soli
01 04 05 odpadki pri pranju in odbiranju rudnin
01 04 06 odpadki pri rezanju in žaganju kamna
01 04 99 drugi tovrstni odpadki
01 05 00 Vrtalne izplake in drugi odpadki pri vrtanju
01 05 01 olja vsebujoče izplake in odpadki
01 05 02 baritne izplake in odpadki
01 05 03 kloride vsebujoče izplake in odpadki
01 05 04 vodni vrtalni mulji in odpadki
01 05 99 drugi tovrstni odpadki

02 00 00 ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA,
LOVA, RIBIŠTVA, RIBOGOJSTVA IN PROIZ-
VODNJE HRANE

02 01 00 Odpadki pri primarni proizvodnji
02 01 01 mulji, ki nastajajo pri pranju in čiščenju
02 01 02 odpadna živalska tkiva
02 01 03 odpadna rastlinska tkiva
02 01 04 odpadna plastika (brez embalaže)
02 01 05 agrokemični odpadki
02 01 06 živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z

onesnaženo slamo) in  ločeno zbrane odpla-
ke, obdelane izven kraja nastanka

02 01 07 odpadki pri izkoriščanju gozdov
02 01 99 drugi tovrstni odpadki
02 02 00 Odpadki pri pripravi in predelavi mesa, rib in

drugih živil živalskega izvora
02 02 01 mulji, ki nastanejo pri pranju in čiščenju
02 02 02 odpadna živalska tkiva
02 02 03 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 02 04 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode
02 02 99 drugi tovrstni odpadki

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

02 03 00 Odpadki pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin,
žitaric, jedilnih olj, kakava, kave in tobaka;
odpadki konzerviranja sadja in vrtnin

02 03 01 mulji, ki nastanejo pri pranju, čiščenju,
lupljenju, centrifugiranju in ločevanju

02 03 02 odpadni konzervansi
02 03 03 odpadki iz ekstrakcij s topili
02 03 04 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 03 05 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode
02 03 99 drugi tovrstni odpadki
02 04 00 Odpadki pri proizvodnji sladkorja
02 04 01 zemljina, ki ostane pri pranju in čiščenju

sladkorne pese
02 04 02 onesnaženi kalcijev karbonat (saturacijski mulj)
02 04 03 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode
02 04 99 drugi tovrstni odpadki
02 05 00 Odpadki pri predelavi mleka in proizvodnji

mlečnih izdelkov
02 05 01 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 05 02 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode
02 05 99 drugi tovrstni odpadki
02 06 00 Odpadki iz pekarn in slaščičarn
02 06 01 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 06 02 odpadni konzervansi
02 06 03 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode
02 06 99 drugi tovrstni odpadki
02 07 00 Odpadki pri proizvodnji alkoholnih in brezalko-

holnih pijač (razen kave, čaja in kakava)
02 07 01 odpadki, ki nastanejo pri pranju, čiščenju in

mehanskem drobljenju surovin
02 07 02 odpadki pri destilaciji žganih pijač
02 07 03 odpadki kemijske obdelave
02 07 04 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 07 05 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode
02 07 99 drugi tovrstni odpadki

03 00 00 ODPADKI IZ OBDELAVE IN PREDELAVE
LESA IN PROIZVODNJE PAPIRJA, KARTO-
NA, LEPENKE, VLAKNINE, PLOŠČ IN
POHIŠTVA

03 01 00 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in
proizvodnje plošč ter pohištva

03 01 01 odpada skorja (lubje) in pluta
03 01 02 žagovina
03 01 03 oblanci, sekanci, odrezki, neuporaben les

(delci plošč) in furnir
03 01 99 drugi tovrstni odpadki
03 02 00 Odpadna sredstva za zaščito lesa
03 02 01 nehalogenirana organska sredstva za zaščito

lesa
03 02 02 klorirana organska sredstva za zaščito lesa
03 02 03 organokovinska sredstva za zaščito lesa
03 02 04 anorganska sredstva za zaščito lesa
03 03 00 Odpadki pri proizvodnji in predelavi celuloze,

papirja in kartona
03 03 01 lubje
03 03 02 usedline in blato zelene lužnice (iz obdelave

črnega luga)
03 03 03 belilni mulj iz hipokloritnih in klorovih belil
03 03 04 belilni mulj iz drugih belilnih procesov
03 03 05 mulji tiskarskih barv pri recikliranju papirja

(deinking)
03 03 06 mulji, ki vsebujejo vlakna in papir
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

03 03 07 odpadki pri predelavi starega papirja in
lepenke (rejekt)

03 03 99 drugi tovrstni odpadki

04 00 00 ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA
IN TEKSTILIJ

04 01 00 Odpadki pri proizvodnji usnja
04 01 01 mezdra in odpadni cepljenec
04 01 02 odpadki pri luženju
04 01 03 odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju

(vsebujejo topila, brez tekoče faze)
04 01 04 strojilna lužnica, ki vsebuje krom
04 01 05 strojilna lužnica, ki ne vsebuje kroma
04 01 06 gošče, ki vsebujejo krom
04 01 07 gošče, ki ne vsebujejo kroma
04 01 08 odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom

(ostružki, odrezki, brusilni prah)
04 01 09 odpadki iz dodelave krzna in usnja
04 01 99 drugi tovrstni odpadki
04 02 00 Odpadki pri proizvodnji tekstilij
04 02 01 odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken in

drugih naravnih vlaken, pretežno rastlinskega
izvora

04 02 02 odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken
pretežno živalskega izvora

04 02 03 odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken
pretežno umetnega ali sintetičnega izvora

04 02 04 odpadki iz neobdelanih mešanih tekstilnih
vlaken pred predenjem in tkanjem

04 02 05 odpadki iz predelanih tekstilnih vlaken pretež-
no rastlinskega izvora

04 02 06 odpadki iz predelanih tekstilnih vlaken pretež-
no živalskega izvora

04 02 07 odpadki iz predelanih tekstilnih vlaken pretež-
no umetnega ali sintetičnega izvora

04 02 08 odpadki iz predelanih mešanih tekstilnih
vlaken

04 02 09 odpadki iz sestavljenih materialov (impregnira-
ni tekstil, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 organske snovi iz naravnih surovin (npr.
maščobe, vosek)

04 02 11 halogenirani odpadki, ki nastanejo pri pleme-
nitenju in končni obdelavi

04 02 12 nehalogenirani odpadki, ki nastanejo pri
plemenitenju in končni obdelavi

04 02 13 barvila in pigmenti
04 02 99 drugi tovrstni odpadki

05 00 00 ODPADKI PRI PREDELAVI IN ČIŠČENJU
ZEMELJSKEGA PLINA OZIROMA NAFTE,
IN PIROLIZE PREMOGA

05 01 00 Oljne gošče in zaoljeni trdni odpadki
05 01 01 mulji iz čistilnih naprav za odplake
05 01 02 mulji pri razsoljevanja
05 01 03 gošče z dna rezervoarjev
05 01 04 kisle alkilne gošče
05 01 05 odpadki, nastali pri razlitju olj
05 01 06 gošče iz tehnoloških postopkov in vzdrževanja

naprav
05 01 07 kisli katran
05 01 08 druge vrste katrana
05 01 99 drugi tovrstni odpadki
05 02 00 Nezaoljene gošče in trdni odpadki
05 02 01 mulji iz priprave kotlovne vode

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

05 02 02 odpadki iz hladilnih kolon
05 02 99 drugi tovrstni odpadki
05 03 00 Izrabljeni katalizatorji
05 03 01 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne

kovine
05 03 02 drugi izrabljeni katalizatorji
05 04 00 Izrabljene filtrirne zemlje
05 04 01 izrabljene filtrirne zemlje
05 05 00 Odpadki, ki nastanejo pri razžveplanju naftnih

derivatov
05 05 01 odpadki, ki vsebujejo žveplo
05 05 99 drugi tovrstni odpadki
05 06 00 Odpadki iz pirolize premoga
05 06 01 kisli katran
05 06 02 asfalt
05 06 03 drugi katrani
05 06 04 odpadki iz hladilnih kolon
05 06 99 drugi tovrstni odpadki
05 07 00 Odpadki pri čiščenju zemeljskega plina
05 07 01 mulji, ki vsebujejo živo srebro
05 07 02 odpadki, ki vsebujejo žveplo
05 07 99 drugi tovrstni odpadki
05 08 00 Odpadki pri predelavi rabljenih mineralnih olj
05 08 01 izrabljene filtrne zemlje
05 08 02 kisli gudron
05 08 03 druge vrste gudrona
05 08 04 tekoči vodni odpadki iz regeneracije mineral-

nih olj
05 08 99 drugi tovrstni odpadki

06 00 00 ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH
PROCESOV

06 01 00 Odpadne raztopine kislin
06 01 01 žveplova in žveplasta kislina
06 01 02 solna kislina
06 01 03 fluorovodikova kislina
06 01 04 fosforjeva in fosforasta kislina
06 01 05 dušikova in dušikasta kislina
06 01 99 drugi tovrstni odpadki
06 02 00 Odpadne raztopine baz (lugov)
06 02 01 kalcijev hidroksid
06 02 02 natrijev karbonat (soda)
06 02 03 amoniak
06 02 99 drugi tovrstni odpadki
06 03 00 Odpadne soli in raztopine soli
06 03 01 karbonati (razen 02 04 02 in 19 09 03)
06 03 02 raztopine soli, ki vsebujejo sulfate, sulfite ali

sulfide
06 03 03 trdne soli, ki vsebujejo sulfate, sulfite ali

sulfide
06 03 04 raztopine soli, ki vsebujejo fluoride, kloride in

halogenide
06 03 05 trdne soli, ki vsebujejo kloride, fluoride in

druge halogenide
06 03 06 raztopine soli, ki vsebujejo fosfate in sorodne

fosforjeve soli
06 03 07 fosfati in sorodne trdne soli
06 03 08 raztopine soli, ki vsebujejo nitrate in sorodne

spojine
06 03 09 trdne soli, ki vsebujejo nitride
06 03 10 amonijeve trdne soli
06 03 11 soli in raztopine, ki vsebujejo cianide
06 03 12 soli in raztopine, ki vsebujejo organske spojine
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

06 03 99 drugi tovrstni odpadki
06 04 00 Odpadki, ki vsebujejo kemično vezane kovine
06 04 01 kovinski oksidi
06 04 02 soli kovin (razen 06 03 00)
06 04 03 odpadki, ki vsebujejo arzen
06 04 04 odpadki, ki vsebujejo živo srebro
06 04 05 odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine
06 04 99 drugi tovrstni odpadki
06 05 00 Mulji iz čistilnih naprav za odplake
06 05 01 mulji čistilnih naprav za odplake
06 06 00 Odpadki iz tehnoloških procesov pridobivanja

in pretvorbe žvepla in iz procesov razžveplanja
06 06 01 odpadki, ki vsebujejo žveplo
06 06 99 drugi tovrstni odpadki
06 07 00 Odpadki iz procesov predelave halogenov
06 07 01 elektrolitski odpadki, ki vsebujejo halogene
06 07 02 aktivno oglje iz pridobivanja klora
06 07 99 drugi tovrstni odpadki
06 08 00 Odpadki iz proizvodnje silicija in silicijevih

spojin
06 08 01 odpadki iz proizvodnje silicija in silicijevih

spojin
06 09 00 Odpadki iz procesov predelave fosforja
06 09 01 fosforna sadra
06 09 02 fosforna žlindra
06 09 99 drugi tovrstni odpadki
06 10 00 Odpadki iz procesov predelave dušika in

proizvodnje umetnih gnojil
06 10 01 odpadki iz procesov predelave dušika in

proizvodnje umetnih gnojil
06 11 00 Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmen-

tov in motnilcev
06 11 01 sadra iz proizvodnje titanovega dioksida
06 11 99 drugi tovrstni odpadki
06 12 00 Odpadki iz proizvodnje, uporabe in regenera-

cije katalizatorjev
06 12 01 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne

kovine
06 12 02 drugi izrabljeni katalizatorji
06 13 00 Odpadki iz ostalih anorganskih kemijskih

procesov
06 13 01 anorganski pesticidi, biocidi in sredstva za

zaščito lesa
06 13 02 izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)
06 13 03 saje
06 13 99 drugi tovrstni odpadki

07 00 00 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH
PROCESOV

07 01 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
uporabi osnovnih organskih kemikalij

07 01 01 vodne pralne tekočine in matične lužnice
07 01 02 mulji iz čistilnih naprav za odplake
07 01 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 01 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 01 05 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne

kovine
07 01 06 drugi izrabljeni katalizatorji
07 01 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 01 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

07 01 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
absorbenti

07 01 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 01 99 drugi tovrstni odpadki
07 02 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi plastike, sintetične gume in umetnih
vlaken

07 02 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 02 02 mulji iz čistilnih naprav za odplake
07 02 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 02 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 02 05 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne

kovine
07 02 06 drugi izrabljeni katalizatorji
07 02 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 02 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 02 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 02 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 02 99 drugi tovrstni odpadki
07 03 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi organskih barvil in pigmentov (razen
06 11 00)

07 03 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 03 02 mulji iz čistilnih naprav za odplake
07 03 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 03 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 03 05 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne

kovine
07 03 06 drugi izrabljeni katalizatorji
07 03 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 03 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 03 09 halogenirane filterne pogače mase in izrabljeni

absorbenti
07 03 10 druge filtrne pogače in absorbenti
07 03 99 drugi tovrstni odpadki
07 04 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi organskih pesticidov (razen 02 01 05)
07 04 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 04 02 mulji iz čistilnih naprav za odplake
07 04 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 04 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 04 05 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne

kovine
07 04 06 drugi izrabljeni katalizatorji
07 04 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 04 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 04 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 04 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 04 99 drugi tovrstni odapdki
07 05 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi farmacevtskih proizvodov
07 05 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

07 05 02 mulji iz čistilnih naprav za odplake
07 05 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 05 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 05 05 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne

kovine
07 05 06 drugi izrabljeni katalizatorji
07 05 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 05 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 05 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 05 10 druge izrabljene filterne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 05 99 drugi tovrstni odpadki
07 06 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi maščob, maziv, mil, pralnih sredstev,
razkužil in kozmetike

07 06 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 06 02 mulji iz čistilnih naprav za odplake
07 06 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 06 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 06 05 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne

kovine
07 06 06 drugi izrabljeni katalizatorji
07 06 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 06 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 06 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 06 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 06 99 drugi tovrstni odpadki
07 07 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi finih kemikalij in  kemičnih izdelkov, ki
niso navedeni drugje

07 07 01 vodne pralne tekočine in matične lužnice
07 07 02 mulji iz čistilnih naprav za odplake
07 07 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 07 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 07 05 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne

kovine
07 07 06 drugi izrabljeni katalizatorji
07 07 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 07 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 07 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 07 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 07 99 drugi tovrstni odpadki

08 00 00 ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI,
TRŽENJU IN UPORABI SREDSTEV ZA
POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI,
EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKAR-
SKIH BARV

08 01 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
uporabi sredstev za površinsko zaščito (barve,
laki, emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih
barv

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

08 01 01 odpadne barve in laki, ki vsebujejo halogenira-
na topila

08 01 02 odpadne barve in laki, ki vsebujejo nehaloge-
nirana topila

08 01 03 odpadne barve in laki na vodni osnovi
08 01 04 barve v prahu
08 01 05 strjene barve in laki
08 01 06 mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki

vsebujejo halogenirana topila
08 01 07 mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki

vsebujejo nehalogenirana topila
08 01 08 vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake
08 01 09 odpadki pri odstranjevanju barv ali lakov (razen

08 01 05 in 08 01 06)
08 01 10 vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake
08 01 99 drugi tovrstni odpadki
08 02 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi drugih sredstev za  površinsko zaščito
(vključno s keramičnimi materiali)

08 02 01 odpadni zaščitni praški
08 02 02 vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale
08 02 03 vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične

materiale
08 02 99 drugi tovrstni odpadki
08 03 00 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in

uporabi tiskarskih črnil
08 03 01 odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo haloge-

nirana topila
08 03 02 odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nehalo-

genirana topila
08 03 03 odpadki tiskarskih barv na vodni osnovi
08 03 04 posušene tiskarske barve
08 03 05 mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo halogeni-

rana topila
08 03 06 mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo nehaloge-

nirana topila
08 03 07 vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve
08 03 08 vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo tiskarske

barve
08 03 09 izrabljeni tonerji (vključno s kartušami)
08 03 99 drugi tovrstni odpadki
08 04 00 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in

uporabi lepil in tesnilnih mas (vključno z
materiali za hidrofobiranje)

08 04 01 odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo
halogenirana topila

08 04 02 odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo
nehalogenirana topila

08 04 03 odpadna lepila in tesnilne mase na vodni
osnovi

08 04 04 strjena lepila in tesnilne mase
08 04 05 mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo

halogenirana topila
08 04 06 mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo

nehalogenirana topila
08 04 07 vodni mulji, ki vsebujejo lepila in tesnilne mase
08 04 08 vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo lepila in

tesnilne mase
08 04 99 drugi tovrstni odpadki

09 00 00 ODPADKI PRI FOTOGRAFSKIH DEJAVNOS-
TIH

09 01 00 Odpadki pri fotografskih dejavnostih
09 01 01 razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

09 01 02 razvijalci za offset plošče na vodni osnovi
09 01 03 razvijalci na osnovi organskih topil
09 01 04 fiksirne raztopine
09 01 05 belilne in belilno-fiksirne raztopine
09 01 06 odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri

lastni obdelavi fotografskih odpadkov
09 01 07 filmi in fotografski papir, ki vsebuje srebro ali

srebrove spojine
09 01 08 filmi in fotografski papir, ki ne vsebuje srebra

ali srebrovih spojin
09 01 09 fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami
09 01 10 fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij
09 01 99 drugi tovrstni odpadki

10 00 00 ANORGANSKI ODPADKI IZ TERMIČNIH
PROCESOV

10 01 00 Odpadki iz termoenergetskih objektov in
drugih kurilnih naprav (razen 19 00 00)

10 01 01 ogorki in žlindra
10 01 02 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na

premog
10 01 03 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto
10 01 04 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na

mineralna olja
10 01 05 trdni odpadki iz razžvepljanja dimnih plinov na

osnovi kalcijevih spojin
10 01 06 drugi trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov
10 01 07 mulji iz razžvepljanja dimnih plinov na osnovi

kalcijevih spojin
10 01 08 drugi mulji iz čiščenja dimnih plinov
10 01 09 žveplova kislina
10 01 10 izrabljeni katalizatorji, npr. iz odstranjevanja

NO
x10 01 11 vodne gošče od čiščenja kotlov

10 01 12 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 01 99 drugi tovrstni odpadki
10 02 00 Odpadki iz železarske in jeklarske industrije
10 02 01 odpadki iz predelave žlindre
10 02 02 nepredelana žlindra
10 02 03 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 02 04 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 02 05 drugi mulji
10 02 06 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 02 99 drugi tovrstni odpadki
10 03 00 Odpadki iz termične metalurgije aluminija
10 03 01 katrani in drugi ogljik vsebujoči odpadki iz

proizvodnje anod
10 03 02 ostanki izrabljenih anod
10 03 03 posnemki žlinder
10 03 04 žlindra iz primarnega taljenja (bela žlindra)
10 03 05 prah glinice
10 03 06 izrabljeni ogljik in ognjeodporni materiali iz

elektrolize
10 03 07 izrabljene obloge peči
10 03 08 solna žlindra iz sekundarnega taljenja
10 03 09 črna žlindra iz sekundarnega taljenja
10 03 10 odpadki iz obdelave solne in črne žlindre
10 03 11 prah iz odpadnih plinov
10 03 12 drugi delci in prah (vključno s prahom iz

krogličnih mlinov)
10 03 13 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 03 14 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 03 99 drugi tovrstni odpadki

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

10 04 00 Odpadki iz termične metalurgije svinca
10 04 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 04 02 posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 04 03 kalcijev arzenat
10 04 04 prah iz odpadnih plinov
10 04 05 drugi delci in prah
10 04 06 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 04 07 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 04 08 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 04 99 drugi tovrstni odpadki
10 05 00 Odpadki iz termične metalurgije cinka
10 05 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 05 02 posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 05 03 prah iz odpadnih plinov
10 05 04 drugi delci in prah
10 05 05 trdni odpadki iz čiščenja plinov
10 05 06 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 05 07 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 05 99 drugi tovrstni odpadki
10 06 00 Odpadki iz termične metalurgije bakra
10 06 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 06 02 posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 06 03 prah iz odpadnih plinov
10 06 04 drugi delci in prah
10 06 05 odpadki iz elektrolitske rafinacije
10 06 06 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 06 07 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 06 08 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 06 99 drugi tovrstni odpadki
10 07 00 Odpadki iz termičnih procesov v metalurgiji

srebra, zlata in platine
10 07 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 07 02 posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 07 03 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 07 04 drugi delci in prah
10 07 05 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 07 06 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 07 99 drugi tovrstni odpadki
10 08 00 Odpadki iz drugih termičnih procesov v

metalurgiji barvnih kovin
10 08 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 08 02 posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 08 03 prah iz odpadnih plinov
10 08 04 drugi delci in prah
10 08 05 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 08 06 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 08 07 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 08 99 drugi tovrstni odpadki
10 09 00 Odpadki iz livarn železa
10 09 01 odpadne neuporabljene livarske forme in

peski z organskimi vezivi
10 09 02 odpadne uporabljene livarske forme in peski z

organskimi vezivi
10 09 03 žlindra iz peči
10 09 04 prah iz peči
10 09 99 drugi tovrstni odpadki
10 10 00 Odpadki iz livarn barvnih kovin
10 10 01 odpadne neuporabljene livarske forme in

peski z organskimi vezivi
10 10 02 odpadne uporabljene livarske forme in peski z

organskimi vezivi
10 10 03 žlindra iz peči
10 10 04 prah iz peči
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

10 10 99 drugi tovrstni odpadki
10 11 00 Odpadki pri proizvodnji stekla in steklenih

izdelkov
10 11 01 odpadna steklarska zmes pred taljenjem
10 11 02 odpadno steklo
10 11 03 odpadni materiali iz steklenih vlaken
10 11 04 prah iz odpadnih plinov
10 11 05 drugi delci in prah
10 11 06 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 11 07 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 11 08 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 11 99 drugi tovrstni odpadki
10 12 00 Odpadki pri proizvodnji keramičnih izdelkov,

opeke, ploščic in gradbenih elementov
10 12 01 odpadna zmes pred žganjem
10 12 02 prah iz odpadnih plinov
10 12 03 drugi delci in prah
10 12 04 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 12 05 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 12 06 zavržene forme
10 12 07 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 12 99 drugi tovrstni odpadki
10 13 00 Odpadki pri proizvodnji cementa, apna, sadre

in njihovih izdelkov
10 13 01 odpadne zmesi pred žganjem
10 13 02 odpadki pri proizvodnji azbestnocementnih

izdelkov
10 13 03 odpadki proizvodnje drugih sestavljenih

materialov (kompozitov) na cementni osnovi
10 13 04 odpadki iz žganja in hidratiziranja apna
10 13 05 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 13 06 drugi delci in prah
10 13 07 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 13 08 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 13 99 drugi tovrstni odpadki

11 00 00 ANORGANSKI ODPADKI IZ OBDELAVE IN
POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN HIDRO-
METALURGIJE BARVNIH KOVIN

11 01 00 Tekoči odpadki in mulji iz obdelave in površin-
ske zaščite kovin (npr. galvaniziranje, cinka-
nje, luženje, piklanje, fosfatiranje in alkalno
razmaščevanje)

11 01 01 cianidni (alkalni) odpadki, ki vsebujejo težke
kovine razen kroma

11 01 02 cianidni (alkalni) odpadki, ki ne vsebujejo
težkih kovin

11 01 03 necianidni odpadki, ki vsebujejo krom
11 01 04 necianidni odpadki, ki ne vsebujejo kroma
11 01 05 kisle lužilne raztopine
11 01 06 kisline, ki niso navedene drugje
11 01 07 lugi, ki niso navedeni drugje
11 01 08 mulji iz fosfatiranja
11 02 00 Odpadki in mulji iz procesov hidrometalurgije

barvnih kovin
11 02 01 mulji iz hidrometalurgije bakra
11 02 02 mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z

jarositom in goetitom)
11 02 03 odpadki iz proizvodnje anod za vodne elektro-

litske postopke
11 02 04 drugi tovrstni mulji, ki niso navedeni drugje
11 03 00 Mulji in trdne snovi iz postopkov utrjevanja

kovinskih površin (kaljenja, tempranja)

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

11 03 01 odpadki, ki vsebujejo cianide
11 03 02 drugi tovrstni odpadki
11 04 00 Drugi tovrstni anorganski odpadki, ki vsebujejo

kovine
11 04 01 drugi tovrstni anorganski odpadki, ki vsebujejo

kovine, in niso navedene drugje

12 00 00 ODPADKI IZ MEHANSKIH POSTOPKOV
OBLIKOVANJA IN POVRŠINSKE OBDELAVE
KOVIN IN PLASTIKE

12 01 00 Odpadki iz mehanskih postopkov oblikovanja
(kovanja, varjenja, stiskanja, vlečenja, struže-
nja, vrtanja, rezanja in piljenja)

12 01 01 železovi opilki in ostružki
12 01 02 delci drugih črnih kovin
12 01 03 opilki in ostružki barvnih kovin
12 01 04 drugi delci barvnih kovin
12 01 05 delci iz plastike
12 01 06 izrabljena halogenirana strojna olja (neemulgi-

rana)
12 01 07 izrabljena nehalogenirana strojna olja (neemul-

girana)
12 01 08 izrabljene halogenirane strojne emulzije
12 01 09 izrabljene nehalogenirane strojne emulzije
12 01 10 sintetična strojna olja
12 01 11 oljne gošče z obdelovalnih strojev
12 01 12 iztrošeni voski in maščobe
12 01 13 odpadki pri varjenju
12 01 99 drugi tovrstni odpadki
12 02 00 Odpadki iz mehanske površinske obdelave

(peskanja, brušenja, honanja, lepanja,
poliranja)

12 02 01 izrabljeni pesek iz peskanja
12 02 02 mulj pri brušenju, honanju in lepanju
12 02 03 mulj pri poliranju
12 02 99 drugi tovrstni odpadki
12 03 00 Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in

paro (razen 11 00 00)
12 03 01 vodne pralne raztopine
12 03 02 odpadki iz razmaščevanja s paro

13 00 00 ODPADNA OLJA (RAZEN JEDILNIH OLJ, 05
00 00 IN 12 00 00)

13 01 00 Odpadna hidravlična olja in zavorne tekočine
13 01 01 hidravlična olja, ki vsebujejo PCB ali PCT
13 01 02 neemulgirana klorirana hidravlična olja
13 01 03 neemulgirana neklorirana hidravlična olja
13 01 04 emulzije kloriranih olj
13 01 05 emulzije nekloriranih olj
13 01 06 mineralna hidravlična olja
13 01 07 druga hidravlična olja
13 01 08 zavorne tekočine
13 02 00 Iztrošena motorna, strojna in mazalna olja
13 02 01 klorirana motorna, strojna in mazalna olja
13 02 02 neklorirana motorna, strojna in mazalna olja
13 02 03 druga motorna, strojna in mazalna olja
13 03 00 Iztrošena olja ali tekočine za toplotno izolacijo

ali prenos toplote
13 03 01 izolacijska in termo olja, ki vsebujejo PCB ali

PCT
13 03 02 klorirana izolacijska in termo olja ter druge

tekočine
13 03 03 neklorirana izolacijska in termo olja ter druge

tekočine
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

13 03 04 sintetična izolacijska in termo olja ter druge
tekočine

13 03 05 mineralna izolacijska in termo olja
13 04 00 Ladijska (kalužna) olja
13 04 01 ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega

prometa
13 04 02 ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na

privezih
13 04 03 ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega

prometa
13 05 00 Vsebina iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 01 trdne snovi iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 02 mulji iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 03 mulji iz lovilcev olj
13 05 04 mulji ali emulzije iz razsoljevanja
13 05 05 druge emulzije
13 06 00 Druga odpadna olja
13 06 01 druga odpadna olja

14 00 00 ODPADKI IZ UPORABE ORGANSKIH TOPIL
(RAZEN 07 00 00 IN 08 00 00)

14 01 00 Odpadki iz razmaščevanja kovin in vzdrževanja
strojev

14 01 01 klorofluoroogljiki
14 01 02 druga halogenirana topila in mešanice topil
14 01 03 druga topila in mešanice topil
14 01 04 vodne mešanice s halogeniranimi topili
14 01 05 vodne mešanice z nehalogeniranimi topili
14 01 06 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenira-

na topila
14 01 07 mulji ali trdni odpadki, ki ne vsebujejo haloge-

niranih topil
14 02 00 Odpadki pri čiščenju tekstila in razmaščevanju

naravnih surovin
14 02 01 halogenirana topila in mešanice topil
14 02 02 mešanice nehalogeniranih topil ali organskih

tekočin
14 02 03 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenira-

na topila
14 02 04 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga

topila
14 03 00 Odpadki pri proizvodnji elektronskih izdelkov
14 03 01 klorofluoroogljiki
14 03 02 druga halogenirana topila
14 03 03 nehalogenirana topila in njihove mešanice
14 03 04 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenira-

na topila
14 03 05 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga

topila
14 04 00 Odpadki hladilnih sredstev in potisnih plinov

za formiranje aerosolov oziroma pene
14 04 01 klorofluoroogljiki
14 04 02 druga halogenirana topila in mešanice topil
14 04 03 druga topila in mešanice topil
14 04 04 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenira-

na topila
14 04 05 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga

topila
14 05 00 Odpadki pri recikliranju topil in hladilnih

sredstev (destilacijski ostanki)
14 05 01 klorofluoroogljiki
14 05 02 druga halogenirana topila in mešanice topil
14 05 03 druga topila in mešanice topil

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

14 05 04 mulji, ki vsebujejo halogenirana topila
14 05 05 mulji, ki vsebujejo druga topila

15 00 00 EMBALAŽA, ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE,
FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNE OBLE-
KE, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

15 01 00 Embalaža
15 01 01 papirna in lepenkasta embalaža
15 01 02 plastična embalaža
15 01 03 lesena embalaža
15 01 04 mešana embalaža
15 01 05 sestavljena embalaža
15 01 06 mešani materiali
15 02 00 Absorbenti in filtrirna sredstva, čistilne krpe in

zaščitne obleke
15 02 01 absorbenti in filtrirna sredstva,  čistilne krpe in

zaščitne obleke

16 00 00 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE V
KATALOGU

16 01 00 Nerabna in zavržena motorna vozila
16 01 01 iz vozil izločeni katalizatorji, ki vsebujejo

žlahtne kovine
16 01 02 drugi iz vozil izločeni katalizatorji
16 01 03 izrabljene avtomobilske gume
16 01 04 zavržena vozila
16 01 05 lahka šrederska frakcija iz predelave starih

avtomobilov
16 01 99 drugi tovrstni odpadki
16 02 00 Zavržena oprema in ostanki iz šrederja
16 02 01 transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo

PCB ali PCT
16 02 02 druga zavržena elektronska oprema (npr.

tiskana vezja)
16 02 03 oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
16 02 04 zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest
16 02 05 druga zavržena oprema
16 02 06 odpadki iz procesov predelave azbesta
16 02 07 odpadki iz procesov predelave odpadne

plastike
16 02 08 ostanki iz šrederja
16 03 00 Neuspešne šarže
16 03 01 anorganske neuspešne šarže
16 03 02 organske neuspešne šarže
16 04 00 Odpadna razstreliva
16 04 01 odpadno strelivo
16 04 02 odpadni ognjemetni izdelki
16 04 03 drugo odpadno razstrelivo
16 05 00 Kemikalije in plini v posodah
16 05 01 industrijski plini v posodah pod tlakom,

posode za shranjevanje utekočinjenega
naftnega plina in industrijskih aerosolov (tudi
halonov)

16 05 02 drugi odpadki, ki vsebujejo anorganske
kemikalije npr. laboratorijske kemikalije, ki
niso navedene drugje, sredstva za gašenje

16 05 03 drugi odpadki, ki vsebujejo organske kemikali-
je npr. laboratorijske kemikalije, ki niso
navedene drugje

16 06 00 Baterije in akumulatorji
16 06 01 svinčeve baterije
16 06 02 nikelj-kadmijeve baterije
16 06 03 suhe baterije z živim srebrom
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

16 06 04 alkalne baterije
16 06 05 druge baterije in akumulatorji
16 06 06 elektroliti iz baterij in akumulatorjev
16 07 00 Odpadki pri čiščenju transportnih in skladišč-

nih rezervoarjev (razen 05 00 00 in 12 00 00)
16 07 01 odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih

rezervoarjev, ki vsebujejo kemikalije
16 07 02 odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih

rezervoarjev, ki vsebujejo naftne derivate
16 07 03 odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških

cistern za prevoz naftnih derivatov
16 07 04 odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških

cistern za prevoz kemikalij
16 07 05 odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev,

ki vsebujejo kemikalije
16 07 06 odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev,

ki vsebujejo naftne derivate
16 07 07 trdni odpadki ladijskega tovora
16 07 99 drugi tovrstni odpadki

17 00 00 GRADBENI ODPADKI IN RUŠEVINE
(VKLJUČNO Z ODPADNIMI MATERIALI PRI
GRADNJI CEST)

17 01 00 Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali
na osnovi sadre

17 01 01 beton
17 01 02 opeka
17 01 03 ploščice in keramika
17 01 04 gradbeni material na osnovi sadre
17 01 05 gradbeni material na osnovi azbesta
17 02 00 Les, steklo in plastika
17 02 01 les
17 02 02 steklo
17 02 03 plastika
17 03 00 Asfalt, katran in katranirani izdelki
17 03 01 asfalt, ki vsebuje katran
17 03 02 asfalt, ki ne vsebuje katrana
17 03 03 katran in produkti iz katrana
17 04 00 Kovine (vključno z zlitinami)
17 04 01 baker, bron, medenina
17 04 02 aluminij
17 04 03 svinec
17 04 04 cink
17 04 05 železo in jeklo
17 04 06 kositer
17 04 07 mešane kovine
17 04 08 kabli
17 05 00 Zemlja, zemeljski izkopi in blato
17 05 01 zemlja in kamenje
17 05 02 zemeljski izkopi in blato
17 06 00 Izolirni materiali
17 06 01 izolirni materiali, ki vsebujejo prosti azbest
17 06 02 drugi izolirni materiali
17 07 00 Mešani gradbeni odpadki in ruševine
17 07 01 mešani gradbeni odpadki in ruševine

18 00 00 ODPADKI IZ ZDRAVSTVA IN VETERINARS-
TVA TER Z NJIMI POVEZANIH RAZISKAV
(brez odpadkov iz kuhinj in restavracij v
ustanovah zdravstva in socialnega varstva)

18 01 00 Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravlje-
nja in preventive v humanem zdravstvu

18 01 01 ostri predmeti

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

18 01 02 deli teles in organov, vključno z vrečkami krvi
in konzervirano krvjo

18 01 03 odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in
odstranitvi

18 01 04 odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo
ne zahtevajo posebnega ravnanja (npr. perilo,
mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo,
plenice...)

18 01 05 zavržene kemikalije in zdravila
18 02 00 Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in

preventive pri veterinarski dejavnosti
18 02 01 ostri predmeti
18 02 02 kužni odpadki, ki z vidika preventive zahtevajo

posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi
18 02 03 nekužni odpadki
18 02 04 zavržene kemikalije

19 00 00 ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO OD-
PADKOV, NAPRAV ZA ČIŠČENJE ODPADNE
VODE IN OBJEKTOV VODOOSKRBE

19 01 00 Odpadki pri sežigu ali pirolizi trdnih odpadkov
iz naselij in njim podobnih odpadkov iz obrti,
industrije in ustanov

19 01 01 žlindra in pepel z rešetk
19 01 02 železo izločeno iz pepela z rešetk
19 01 03 elektrofiltrski pepel
19 01 04 prah iz parnih kotlov
19 01 05 filtrna pogača iz mokrega čiščenja odpadnih

plinov
19 01 06 tekoči odpadki iz čiščenja odpadnih plinov in

drugi vodni tekoči odpadki
19 01 07 trdni odpadki iz čiščenja dimnih  plinov
19 01 08 odpadki iz pirolize
19 01 09 iztrošeni katalizatorji, npr. iz odstranjevanja

NO
x19 01 10 iztrošeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih

plinov
19 01 99 drugi tovrstni odpadki
19 02 00 Odpadki iz specifičnih fizikalno-kemijskih

obdelav industrijskih odpadkov (npr. odstra-
njevanje kromatov in cianidov, nevtralizacija...)

19 02 01 mulji kovinskih hidroksidov in drugi mulji iz
obarjanja kovin

19 02 02 pomešani odpadki namenjeni odlaganju
19 03 00 Stabilizirani/utrjeni odpadki
19 03 01 odpadki, stabilizirani/utrjeni s hidravličnimi

vezivi (npr.cement)
19 03 02 odpadki stabilizirani/utrjeni z organskimi vezivi
19 03 03 odpadki, ki so stabilizirani z biološkimi procesi
19 04 00 Vitrificirani odpadki in odpadki iz vitrifikacije
19 04 01 vitrificirani odpadki
19 04 02 elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz čišče-

nja odpadnih plinov
19 04 03 nevitrificirana trdna faza
19 04 04 vodni tekoči odpadki iz priprave vitrificiranih

odpadkov
19 05 00 Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov
19 05 01 nekompostirana frakcija komunalnih in

podobnih odpadkov
19 05 02 nekompostirane frakcije živalskih in rastlinskih

odpadkov
19 05 03 kompost, ki ne ustreza specifikaciji
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

19 05 99 drugi tovrstni odpadki
19 06 00 Odpadki iz anaerobne obdelave trdnih

odpadkov
19 06 01 mulji iz anaerobne obdelave komunalnih in

podobnih odpadkov
19 06 02 mulji iz anaerobne obdelave živalskih in

rastlinskih odpadkov
19 06 99 drugi tovrstni odpadki
19 07 00 Izcedne vode iz odlagališč
19 07 01 izcedne vode iz odlagališč
19 08 00 Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode,

ki niso drugje navedeni
19 08 01 ostanki na grabljah in sitih
19 08 02 odpadki iz peskolovov
19 08 03 mešanice maščob in olj iz lovilcev olj in

maščob
19 08 04 blato iz čistilnih naprav tehnoloških odpadnih

vod
19 08 05 blato iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih

vod
19 08 06 nasičene ali iztrošene ionske izmenjalne

smole
19 08 07 raztopine in mulji iz regeneracije ionskih

izmenjalnih smol
19 08 99 drugi tovrstni odpadki
19 09 00 Odpadki iz priprave pitne in tehnološke vode
19 09 01 trdni odpadki iz sit in filtrov
19 09 02 mulji iz bistrenja
19 09 03 mulj iz dekarbonatiziranja
19 09 04 iztrošeno aktivno oglje
19 09 05 nasičene ali izrabljene ionske izmenjalne

smole
19 09 06 raztopine in mulji iz regeneracije ionskih

izmenjalnih smol
19 09 99 drugi tovrstni odpadki

20 00 00 KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI
ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN
STORITVENIH DEJAVNOSTI, VKLJUČNO
Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01 00 Ločeno zbrane frakcije
20 01 01 papir in lepenka
20 01 02 stekla
20 01 03 drobna plastika
20 01 04 drugi odpadki iz plastike
20 01 05 drobni kovinski odpadki (npr. pločevinke)
20 01 06 drugi odpadki iz kovin
20 01 07 les
20 01 08 kompostirni kuhinjski odpadki iz gospodinj-

stev, menz in restavracij
20 01 09 olja in maščobe
20 01 10 oblačila
20 01 11 tekstil
20 01 12 barve, črnila, lepila in umetne smole
20 01 13 topila
20 01 14 kisline
20 01 15 baze
20 01 16 pralna sredstva
20 01 17 fotokemikalije
20 01 18 zdravila
20 01 19 pesticidi
20 01 20 baterije
20 01 21 fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki

vsebujejo živo srebro

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

20 01 22 aerosoli (pršivke)
20 01 23 oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
20 01 24 elektronska oprema (npr. tiskana vezja)
20 02 00 Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki

s pokopališč)
20 02 01 odpadki, primerni za kompostiranje
20 02 02 zemlja in kamenje
20 02 03 drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje
20 03 00 Drugi komunalni odpadki
20 03 01 mešani komunalni odpadki
20 03 02 odpadki z živilskih trgov
20 03 03 odpadki iz čiščenja cest
20 03 04 greznične gošče
20 03 05 nerabna in zavržena motorna vozila

PRILOGA 2
Klasifikacijski seznam nevarnih odpadkov

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

02 00 00 ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA,
LOVA, RIBIŠTVA, RIBOGOJSTVA
IN PROIZVODNJE HRANE

02 01 00 Odpadki pri primarni proizvodnji
02 01 05 agrokemični odpadki

03 00 00 ODPADKI IZ OBDELAVE IN PREDELAVE
LESA IN PROIZVODNJE PAPIRJA,
KARTONA, LEPENKE, VLAKNINE, PLOŠČ
IN POHIŠTVA

03 02 00 Odpadna sredstva za zaščito lesa
03 02 01 nehalogenirana organska sredstva za zaščito

lesa
03 02 02 klorirana organska sredstva za zaščito lesa
03 02 03 organokovinska sredstva za zaščito lesa
03 02 04 anorganska sredstva za zaščito lesa

04 00 00 ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA
IN TEKSTILIJ

04 01 00 Odpadki pri proizvodnji usnja
04 01 03 odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju

(vsebujejo topila, brez tekoče faze)
04 02 00 Odpadki pri proizvodnji tekstilij
04 02 11 halogenirani odpadki, ki nastanejo pri pleme-

nitenju in končni obdelavi

05 00 00 ODPADKI PRI PREDELAVI IN ČIŠČENJU
ZEMELJSKEGA PLINA OZIROMA NAFTE,
IN PIROLIZE PREMOGA

05 01 00 Oljne gošče in zaoljeni trdni odpadki
05 01 03 gošče z dna rezervoarjev
05 01 04 kisle alkilne gošče
05 01 05 odpadki, nastali pri razlitju olj
05 01 07 kisli katran
05 01 08 druge vrste katrana
05 04 00 Izrabljene filtrirne zemlje
05 04 01 izrabljene filtrirne zemlje
05 06 00 Odpadki iz pirolize premoga
05 06 01 kisli katran
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

05 06 03 drugi katrani
05 07 00 Odpadki pri čiščenju zemeljskega plina
05 07 01 mulji, ki vsebujejo živo srebro
05 08 00 Odpadki pri predelavi rabljenih mineralnih olj
05 08 01 izrabljene filtrne zemlje
05 08 02 kisli gudron
05 08 03 druge vrste gudrona
05 08 04 tekoči vodni odpadki iz regeneracije mineral-

nih olj

06 00 00 ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH
PROCESOV

06 01 00 Odpadne raztopine kislin
06 01 01 žveplova in žveplasta kislina
06 01 02 solna kislina
06 01 03 fluorovodikova kislina
06 01 04 fosforjeva in fosforasta kislina
06 01 05 dušikova in dušikasta kislina
06 01 99 drugi tovrstni odpadki
06 02 00 Odpadne raztopine baz (lugov)
06 02 01 kalcijev hidroksid
06 02 02 natrijev karbonat (soda)
06 02 03 amoniak
06 02 99 drugi tovrstni odpadki
06 03 00 Odpadne soli in raztopine soli
06 03 11 soli in raztopine, ki vsebujejo cianide
06 04 00 Odpadki, ki vsebujejo kemično vezane kovine
06 04 02 soli kovin (razen 06 03 00)
06 04 03 odpadki, ki vsebujejo arzen
06 04 04 odpadki, ki vsebujejo živo srebro
06 04 05 odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine
06 07 00 Odpadki iz procesov predelave halogenov
06 07 01 elektrolitski odpadki, ki vsebujejo halogene
06 07 02 aktivno oglje iz pridobivanja klora
06 13 00 Odpadki iz ostalih anorganskih kemijskih

procesov
06 13 01 anorganski pesticidi, biocidi in sredstva za

zaščito lesa
06 13 02 izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)

07 00 00 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH
PROCESOV

07 01 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
uporabi osnovnih organskih kemikalij

07 01 01 vodne pralne tekočine in matične lužnice
07 01 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 01 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 01 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 01 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 01 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 01 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 02 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi plastike, sintetične gume in umetnih
vlaken

07 02 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 02 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 02 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

07 02 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
reakcij

07 02 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 02 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 02 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 03 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi organskih barvil in pigmentov (razen
06 11 00)

07 03 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 03 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 03 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 03 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 03 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 03 09 halogenirane filtrne pogače mase in izrabljeni

absorbenti
07 03 10 druge filtrne pogače in absorbenti
07 04 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi organskih pesticidov (razen 02 01 05)
07 04 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 04 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 04 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 04 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 04 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 04 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 04 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 05 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi farmacevtskih proizvodov
07 05 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 05 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 05 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 05 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 05 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 05 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 05 10 druge izrabljene filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 06 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi maščob, maziv, mil, pralnih sredstev,
razkužil in kozmetike

07 06 01 vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 06 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 06 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 06 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 06 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 06 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 06 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 07 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in

uporabi finih kemikalij in  kemičnih izdelkov, ki
niso navedeni drugje
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

07 07 01 vodne pralne tekočine in matične lužnice
07 07 03 organska halogenirana topila, pralne tekočine

in matične lužnice
07 07 04 druga organska topila, pralne tekočine in

matične lužnice
07 07 07 halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih

reakcij
07 07 08 drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 07 09 halogenirane filtrne pogače in izrabljeni

absorbenti
07 07 10 druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

08 00 00 ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI,
TRŽENJU IN UPORABI SREDSTEV ZA
POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI,
EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS
IN TISKARSKIH BARV

08 01 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
uporabi sredstev za površinsko zaščito (barve,
laki, emalji), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih
barv

08 01 01 odpadne barve in laki, ki vsebujejo halogenira-
na topila

08 01 02 odpadne barve in laki, ki vsebujejo nehaloge-
nirana topila

08 01 06 mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki
vsebujejo halogenirana topila

08 01 07 mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki
vsebujejo nehalogenirana topila

08 03 00 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in
uporabi tiskarskih črnil

08 03 01 odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo haloge-
nirana topila

08 03 02 odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nehalo-
genirana topila

08 03 05 mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo halogeni-
rana topila

08 03 06 mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo nehaloge-
nirana topila

08 04 00 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in
uporabi lepil in tesnilnih mas (vključno z
materiali za hidrofobiranje)

08 04 01 odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo
halogenirana topila

08 04 02 odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo
nehalogenirana topila

08 04 05 mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo
halogenirana topila

08 04 06 mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo
nehalogenirana topila

09 00 00 ODPADKI PRI FOTOGRAFSKIH
DEJAVNOSTIH

09 01 00 Odpadki pri fotografskih dejavnostih
09 01 01 razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi
09 01 02 razvijalci za offset plošče na vodni osnovi
09 01 03 razvijalci na osnovi organskih topil
09 01 04 fiksirne raztopine
09 01 05 belilne in belilno-fiksirne raztopine
09 01 06 odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri

lastni obdelavi fotografskih odpadkov

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

10 00 00 ANORGANSKI ODPADKI IZ TERMIČNIH
PROCESOV

10 01 00 Odpadki iz termoenergetskih objektov in
drugih kurilnih naprav (razen 19 00 00)

10 01 04 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na
mineralna olja

10 01 09 žveplova kislina
10 03 00 Odpadki iz termične metalurgije aluminija
10 03 01 katrani in drugi ogljik vsebujoči odpadki iz

proizvodnje anod
10 03 03 posnemki žlinder
10 03 04 žlindra iz primarnega taljenja (bela žlindra)
10 03 07 izrabljene obloge peči
10 03 08 solna žlindra iz sekundarnega taljenja
10 03 09 črna žlindra iz sekundarnega taljenja
10 03 10 odpadki iz obdelave solne in črne žlindre
10 04 00 Odpadki iz termične metalurgije svinca
10 04 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 04 02 posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 04 03 kalcijev arzenat
10 04 04 prah iz odpadnih plinov
10 04 05 drugi delci in prah
10 04 06 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 04 07 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 05 00 Odpadki iz termične metalurgije cinka
10 05 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 05 02 posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 05 03 prah iz odpadnih plinov
10 05 05 trdni odpadki iz čiščenja plinov
10 05 06 mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 06 00 Odpadki iz termične metalurgije bakra
10 06 03 prah iz odpadnih plinov
10 06 05 odpadki iz elektrolitske rafinacije
10 06 06 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 06 07 mulji iz čiščenja odpadnih plinov

11 00 00 ANORGANSKI ODPADKI IZ OBDELAVE
IN POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN
IN HIDROMETALURGIJE BARVNIH KOVIN

11 01 00 Tekoči odpadki in mulji iz obdelave in površin-
ske zaščite kovin (npr. galvaniziranje, cinka-
nje, luženje, piklanje, fosfatiranje in alkalno
razmaščevanje)

11 01 01 cianidni (alkalni) odpadki, ki vsebujejo težke
kovine razen kroma

11 01 02 cianidni (alkalni) odpadki, ki ne vsebujejo
težkih kovin

11 01 03 necianidni odpadki, ki vsebujejo krom
11 01 05 kisle lužilne raztopine
11 01 06 kisline, ki niso navedene drugje
11 01 07 lugi, ki niso navedeni drugje
11 01 08 mulji iz fosfatiranja
11 02 00 Odpadki in mulji iz procesov hidrometalurgije

barvnih kovin
11 02 02 mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z

jarositom in goetitom)
11 03 00 Mulji in trdne snovi iz postopkov utrjevanja

kovinskih površin (kaljenja, tempranja)
11 03 01 odpadki, ki vsebujejo cianide
11 03 02 drugi tovrstni odpadki
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

12 00 00 ODPADKI IZ MEHANSKIH POSTOPKOV
OBLIKOVANJA IN POVRŠINSKE OBDELAVE
KOVIN IN PLASTIKE

12 01 00 Odpadki iz mehanskih postopkov oblikovanja
(kovanja, varjenja, stiskanja, vlečenja, struže-
nja, vrtanja, rezanja in piljenja)

12 01 06 izrabljena halogenirana strojna olja (neemulgi-
rana)

12 01 07 izrabljena nehalogenirana strojna olja (neemul-
girana)

12 01 08 izrabljene halogenirane strojne emulzije
12 01 09 izrabljene nehalogenirane strojne emulzije
12 01 10 sintetična strojna olja
12 01 11 oljne gošče z obdelovalnih strojev
12 01 12 iztrošeni voski in maščobe
12 03 00 Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in

paro (razen 11 00 00)
12 03 01 vodne pralne raztopine
12 03 02 odpadki iz razmaščevanja s paro

13 00 00 ODPADNA OLJA (RAZEN JEDILNIH OLJ,
05 00 00 IN 12 00 00)

13 01 00 Odpadna hidravlična olja in zavorne tekočine
13 01 01 hidravlična olja, ki vsebujejo PCB ali PCT
13 01 02 neemulgirana klorirana hidravlična olja
13 01 03 neemulgirana neklorirana hidravlična olja
13 01 04 emulzije kloriranih olj
13 01 05 emulzije nekloriranih olj
13 01 06 mineralna hidravlična olja
13 01 07 druga hidravlična olja
13 01 08 zavorne tekočine
13 02 00 Iztrošena motorna, strojna in mazalna olja
13 02 01 klorirana motorna, strojna in mazalna olja
13 02 02 neklorirana motorna, strojna in mazalna olja
13 02 03 druga motorna, strojna in mazalna olja
13 03 00 Iztrošena olja ali tekočine za toplotno izolacijo

ali prenos toplote
13 03 01 izolacijska in termo olja, ki vsebujejo PCB ali

PCT
13 03 02 klorirana izolacijska in termo olja ter druge

tekočine
13 03 03 neklorirana izolacijska in termo olja ter druge

tekočine
13 03 04 sintetična izolacijska in termo olja ter druge

tekočine
13 03 05 mineralna izolacijska in termo olja
13 04 00 Ladijska (kalužna) olja
13 04 01 ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega

prometa
13 04 02 ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na

privezih
13 04 03 ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega

prometa
13 05 00 Vsebina iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 01 trdne snovi iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 02 mulji iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 03 mulji iz lovilcev olj
13 05 04 mulji ali emulzije iz razsoljevanja
13 05 05 druge emulzije
13 06 00 Druga odpadna olja
13 06 01 druga odpadna olja

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

14 00 00 ODPADKI IZ UPORABE ORGANSKIH TOPIL
(RAZEN 07 00 00 IN 08 00 00)

14 01 00 Odpadki iz razmaščevanja kovin in vzdrževanja
strojev

14 01 01 klorofluoroogljiki
14 01 02 druga halogenirana topila in mešanice topil
14 01 03 druga topila in mešanice topil
14 01 04 vodne mešanice s halogeniranimi topili
14 01 05 vodne mešanice z nehalogeniranimi topili
14 01 06 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenira-

na topila
14 01 07 mulji ali trdni odpadki, ki ne vsebujejo haloge-

niranih topil
14 02 00 Odpadki pri čiščenju tekstila in razmaščevanju

naravnih surovin
14 02 01 halogenirana topila in mešanice topil
14 02 02 mešanice nehalogeniranih topil ali organskih

tekočin
14 02 03 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenira-

na topila
14 02 04 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga

topila
14 03 00 Odpadki pri proizvodnji elektronskih izdelkov
14 03 01 klorofluoroogljiki
14 03 02 druga halogenirana topila
14 03 03 nehalogenirana topila in njihove mešanice
14 03 04 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenira-

na topila
14 03 05 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga

topila
14 04 00 Odpadki hladilnih sredstev in potisnih plinov

za formiranje aerosolov oziroma pene
14 04 01 klorofluoroogljiki
14 04 02 druga halogenirana topila in mešanice topil
14 04 03 druga topila in mešanice topil
14 04 04 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenira-

na topila
14 04 05 mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga

topila
14 05 00 Odpadki pri recikliranju topil in hladilnih

sredstev (destilacijski ostanki)
14 05 01 klorofluoroogljiki
14 05 02 druga halogenirana topila in mešanice topil
14 05 03 druga topila in mešanice topil
14 05 04 mulji, ki vsebujejo halogenirana topila
14 05 05 mulji, ki vsebujejo druga topila

16 00 00 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE V
KATALOGU

16 02 00 Zavržena oprema in ostanki iz šrederja
16 02 01 transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo

PCB ali PCT
16 04 00 Odpadna razstreliva
16 04 01 odpadno strelivo
16 04 02 odpadni ognjemetni izdelki
16 04 03 drugo odpadno razstrelivo
16 06 00 Baterije in akumulatorji
16 06 01 svinčeve baterije
16 06 02 nikelj-kadmijeve baterije
16 06 03 suhe baterije z živim srebrom
16 06 06 elektroliti iz baterij in akumulatorjev
16 07 00 Odpadki pri čiščenju transportnih in skladišč-

nih rezervoarjev (razen 05 00 00 in 12 00 00)
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Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

16 07 01 odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih
rezervoarjev, ki vsebujejo kemikalije

16 07 02 odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih
rezervoarjev, ki vsebujejo naftne derivate

16 07 03 odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških
cistern za prevoz naftnih derivatov

16 07 04 odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških
cistern za prevoz kemikalij

16 07 05 odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev,
ki vsebujejo kemikalije

16 07 06 odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev,
ki vsebujejo naftne derivate

17 00 00 GRADBENI ODPADKI IN RUŠEVINE
(VKLJUČNO Z ODPADNIMI MATERIALI
PRI GRADNJI CEST)

17 06 00 Izolirni materiali
17 06 01 izolirni materiali, ki vsebujejo prosti azbest

18 00 00 ODPADKI IZ ZDRAVSTVA IN VETERINARS-
TVA TER Z NJIMI POVEZANIH RAZISKAV
(brez odpadkov iz kuhinj in restavracij v
ustanovah zdravstva in socialnega varstva)

18 01 00 Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravlje-
nja in preventive v humanem zdravstvu

18 01 03 odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo
zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in
odstranitvi

18 02 00 Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in
preventive pri veterinarski dejavnosti

18 02 02 kužni odpadki, ki z vidika preventive zahtevajo
posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi

18 02 04 zavržene kemikalije

19 00 00 ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO
ODPADKOV, NAPRAV ZA ČIŠČENJE
ODPADNE VODE IN OBJEKTOV
VODOOSKRBE

19 01 00 Odpadki pri sežigu ali pirolizi trdnih odpadkov
iz naselij in njim podobnih odpadkov iz obrti,
industrije in ustanov

Klasifi- Naziv odpadka
kacijska
številka
odpadka

19 01 03 elektrofiltrski pepel
19 01 04 prah iz parnih kotlov
19 01 05 filtrna pogača iz mokrega čiščenja odpadnih

plinov
19 01 06 tekoči odpadki iz čiščenja odpadnih plinov in

drugi vodni tekoči odpadki
19 01 07 trdni odpadki iz čiščenja dimnih  plinov
19 01 10 iztrošeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih

plinov
19 02 00 Odpadki iz specifičnih fizikalno-kemijskih

obdelav industrijskih odpadkov (npr. odstra-
njevanje kromatov in cianidov, nevtralizacija...)

19 02 01 mulji kovinskih hidroksidov in drugi mulji iz
obarjanja kovin

19 04 00 Vitrificirani odpadki in odpadki iz vitrifikacije
19 04 02 elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz čišče-

nja odpadnih plinov
19 04 03 nevitrificirana trdna faza
19 08 00 Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode,

ki niso drugje navedeni
19 08 03 mešanice maščob in olj iz lovilcev olj in

maščob
19 08 06 nasičene ali iztrošene ionske izmenjalne

smole
19 08 07 raztopine in mulji iz regeneracije ionskih

izmenjalnih smol

20 00 00 KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI
ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN
STORITVENIH DEJAVNOSTI, VKLJUČNO Z
LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01 00 Ločeno zbrane frakcije
20 01 12 barve, črnila, lepila in umetne smole
20 01 13 topila
20 01 17 fotokemikalije
20 01 19 pesticidi
20 01 21 fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki

vsebujejo živo srebro
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PRILOGA 3
Nevarne lastnosti odpadkov
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PRILOGA 4
Postopki predelave odpadkov

Postopki predelave odpadkov so:
R1 uporaba odpadkov kot gorivo ali za druge načine za

proizvodnjo energije;

R2  pridobivanje topil z regeneracijo odpadkov;

R3 pridobivanje organskih snovi z regeneracijo odpad-
kov (vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi, v kate-
rih se odpadki biološko preoblikujejo) razen snovi, ki se
uporabljajo kot topila;

R4 pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem
odpadkov;

R5 pridobivanje anorganskih materialov razen kovin in
njihovih spojin z recikliranjem odpadkov;

R6 regeneracija kislin ali baz;

R7 predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjševa-
nje onesnaževanja;

R8 predelava sestavin iz katalizatorjev;

R9 rafinacija odpadnega rabljenega olja ali druge po-
novne uporabe odpadnega olja;

R10 vnašanje odpadkov v ali na tla z namenom, da se
poveča pridelek ali izboljša ekološko stanje zemljine, kakor
tudi kompostiranje odpadkov ali drugi procesi, v katerih se
odpadki biološko preoblikujejo;

R11 uporaba odpadkov, ki se jih pridobi v kateremkoli
postopku iz točk od R1 do R10;

R12 izmenjava odpadkov za predajo odpadka v enega
od postopkov predelave odpadkov iz točk od R1 do R11;

R13 skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni oddaji v
enega od postopkov predelave iz te priloge razen začasne-
ga skladiščenja.
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PRILOGA 5
Postopki odstranjevanja odpadkov

Postopki odstranjevanja odpadkov so:
D1  odlaganje odpadkov v zemljo in na zemljo;

D2 obdelava odpadkov v zemlji (na primer biološka
razgradnja tekočih ali blatnih izločkov v zemlji);

D3 globinsko injeciranje odpadkov (injeciranje odpad-
kov s črpalkami v vrtine, solne jaške ali naravno nastala
odlagališča);

D4  površinska zajezitev tekočih odpadkov (na primer
izlivanje tekočih ali muljastih odpadkov v jame, ribnike ali
lagune);

D5 odlaganje odpadkov v posebej prirejena odlagali-
šča (na primer odlaganje v ločene enote, ki so zaprte in
izolirane ena od druge in od okolja);

D6 izpuščanje odpadkov v celinske vode;

D7 izpuščanje odpadkov v morje vključno z odlaga-
njem na morsko dno;

D8 biološka obdelava odpadkov, ki ni navedena v dru-
gih točkah te priloge in pri kateri nastajajo končne spojine ali
mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov označe-
nih z D1 do D12;

D9 fizikalno-kemična obdelava odpadkov, ki ni nave-
dena v drugih točkah postopkov odstranjevanja iz te priloge
in pri kateri nastajajo spojine ali mešanice, ki se odstranjuje-
jo z enim od postopkov odstranjevanja označenih z D1 do
D12 (na primer izparevanje, sušenje, kalcinacija, nevtraliza-
cija, usedanje, itd);

D10 sežiganje odpadkov na kopnem;

D11 sežiganje odpadkov na morju;

D12 trajno skladiščenje odpadkov (na primer name-
ščanje zabojnikov v rudnik);

D13 spajanje ali mešanje odpadkov pred oddajo v
enega od postopkov odstranjevanja, navedenih od  D1 do
D12;

D14  ponovno pakiranje odpadkov pred oddajo v ene-
ga od postopkov odstranjevanja, navedenih od  D1 do D12;

D15  skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni oddaji v
enega od postopkov odstranjevanja iz te priloge razen zača-
snega skladiščenja.
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4331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in
šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o plačilih staršev za programe v vrtcih

1. člen
V pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Urad-

ni list RS, št. 44/96 in 1/98) se za 4. členom doda nov
4.a člen, ki glasi:

“4.a člen
Dohodek in prejemek, pri katerem je v skladu z zako-

nom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95,
14/96 in 44/96) osnova za davek lahko zmanjšana za
normirane stroške, se kot bruto dohodek oziroma prejemek
po tem pravilniku upošteva višina davčne osnove, določena
v odločbi o odmeri dohodnine.”

2. člen
Za poglavjem “VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODAT-

KOV” se doda novo poglavje VIII.A, ki glasi:

“VIII.A RAVNANJE Z ZADEVAMI O DOLOČITVI PLAČIL

20.a člen
Pristojni občinski organi so z zadevami o določitvi plačil

dolžni ravnati v skladu s pravili, ki jih določa predpis o
pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do
dokumentarnega gradiva.

Zadeve o določitvi plačil staršev morajo upravni organi
hraniti najmanj pet let.”

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

listu RS.

Št. 602-14/98
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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4332. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 21. 7. 1998 do 30. 11. 1998 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil skupine C, za katere je bilo od 21. 7. 1998 do 30. 11. 1998 izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-21/98-40
Ljubljana, dne 4. decembra 1998.

Urad Republike Slovenije za zdravila

Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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BANKA SLOVENIJE

4333. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o splošni eskontni meri Banke Slovenije

1
Splošna eskontna mera Banke Slovenije znaša

8% letno.

2
Ta sklep začne veljati 1. januarja 1999. S tem dnem

preneha veljati sklep o splošni eskontni meri Banke Slove-
nije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/95.

Št. dne 22-0242/98
Ljubljana, dne 9. decembra 1998.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik Sveta Banke
Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4334. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka
Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1999

Na podlagi 20. člena zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 v nadaljevanju: GZS) ter
57. člena statuta (Glas gospodarstva, št. 5/95) in na predlo-
ga Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije z
dne 24. 11. 1998 je Skupščina GZS na 5. seji dne 1. 12.
1998 sprejela

S K L E P
o določitvi stopnje članskega prispevka

Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1999

1
Zavezanci za plačilo članskega prispevka so člani GZS

v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št.
14/90) in 2. členom statuta GZS (GG, št. 5/95).

Zavezanci so tudi člani, ki so se prostovoljno vključili v
GZS.

2
Osnova za obračun članskega prispevka:
Osnova za obračun letnega članskega prispevka za

leto 1999 je v skladu s 19. členom statuta GZS seštevek
amortizacije in bruto plač iz letnega poročila oziroma davč-
nega izkaza za leto 1998.

V skladu z 19. členom statuta GZS se s tem sklepom
določita pavšalni znesek članskega prispevka in oprostitev
plačila članskega prispevka tistim zavezancem, pri katerih
vrednost osnove iz prejšnjega odstavka te točke ali vredno-

sti letnih prihodkov ne dosegata zneska določenega s tem
sklepom.

Poračun članskega prispevka za leto 1999 se izvrši po
prejemu podatkov iz letnega poročila oziroma davčnega
izkaza za leto 1999.

3
Zavezanci se razvrstijo na:
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – popreč-

ni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač v letu
1998 znaša najmanj 1,700.000 SIT,

– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – popreč-
ni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač v letu
1998 je nižja od 1,700.000 SIT.

4
Stopnja članskega prispevka:
Zavezancem iz prve alinee 3. točke tega sklepa se

mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 0,24%
od ene dvanajstine vrednosti osnove v 2. točki tega sklepa.
Če je zavezanec posloval manj kot dvanajst mesecev, se pri
mesečnem obračunu članskega prispevka osnova iz 2. toč-
ke tega sklepa sorazmerno zmanjša glede na število mese-
cev poslovanja.

Zavezancem iz druge alinee 3. točke tega sklepa se
obračunava pavšalni znesek članskega prispevka v višini
3.500 SIT mesečno.

Zavezanci iz druge alinee 3. točke tega sklepa, katerih
prihodki iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto
1998 ne presegajo 1,800.000 SIT letno, so oproščeni
plačila članskega prispevka.

Zavezanci iz druge alinee 3. točke tega sklepa, katerih
nabavna vrednot blaga iz letnega poročila oziroma davčne-
ga izkaza za leto 1998 predstavlja več kot 82% prihodkov in
hkrati izkazujejo prihodke iz letnega poročila oziroma davč-
nega izkaza za leto 1998 do 10,000.000 SIT so oproščeni
plačila članskega prispevka.

5
Dvojno članstvo:
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi

obrtno oziroma obrti podobno dejavnost (člani GZS in Obrt-
ne zbornice Slovenije), se članski prispevek obračuna na
podlagi izjave o deležu neobrtne dejavnosti na naslednji
način:

– če znaša delež neobrtne dejavnosti do 20%, je zave-
zanec oproščen plačila članskega prispevka;

– če znaša delež neobrtne dejavnosti od vključno 20%
do vključno 80%, se zavezancu določi članski prispevek v
višini 50% članskega prispevka po 4. točki tega sklepa;

– če znaša delež neobrtne dejavnosti nad 80%, se
zavezancu obračuna polni članski prispevek po 4. točki tega
sklepa.

6
Zapadlost plačil članskega prispevka:
Zavezanci iz 1. točke – samostojni podjetniki posa-

mezniki plačujejo članski prispevek v skladu s 4. točko v 12
obrokih do 15. v mesecu za tekoči mesec.

Zavezanci iz prve alinee 3. točke – gospodarske druž-
be plačujejo članski prispevek v 12 obrokih do 10. v mese-
cu za tekoči mesec na žiro račun GZS 50101-849-91251.

Zavezanci iz druge alinee 3. točke – gospodarske
družbe (pavšalisti), plačujejo članski prispevek v skladu z
drugim odstavkom 4. točke, in sicer v maju 1999 za obdob-
je januar–junij 1999 in v oktobru 1999 za obdobje julij–
december 1999 neposredno na žiro račun GZS
50101-849-91251.
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7
Obračunavanje, pobiranje in izterjavo članskega pri-

spevka zavezancev izvaja za račun GZS Davčna uprava Re-
publike Slovenije ob uporabi zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 18/96). V ta namen sklene GZS z DURS
posebno pogodbo s priloženim seznamom zavezancev in v
skladu z odločitvijo organov upravljanja.

8
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članske-

ga prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški
izterjave.

9
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in Glasu gospo-

darstva ter velja za leto 1999.

Predsednik
Skupščine Gospodarske

zbornice Slovenije
Andrej Šegula l. r.

4335. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom
za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta
mesta

Na podlagi 3. odstavka 258.c člena zakona o pre-
krških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba
US, št. 35/97, št. 73/97 – odločba US in 87/97) ter
prvega odstavka 66. člena in 62. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94) je Svet sodnikov za prekrške
Republike Slovenije na 22. seji dne 24. 11. 1998 sprejel

S K L E P
ponovno objavljamo javni poziv sodnikom za

prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Aj-
dovščini,

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Čr-
nomlju,

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Idriji,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Kopru,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v

Laškem,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Lo-

gatcu,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Ljuto-

meru,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Mozirju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Novi

Gorici,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v No-

vem mestu,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Piranu,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Po-

stojni,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem na Ptuju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Ra-

dovljici,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Ribnici,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Sežani,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Slo-

venski Bistrici,

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Slo-
venskih Konjicah,

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Šent-
jurju pri Celju,

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Škofji
Loki,

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Šmar-
ju pri Jelšah,

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Treb-
njem,

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem na
Vrhniki.

Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju pogojev po zakonu o prekrških in zakonu o so-
diščih pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Repub-
like Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu RS.

Predsednica
Sveta sodnikov za prekrške

Republike Slovenije
Judita Verbole l. r.

4336. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
november 1998

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s
4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slove-
nije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1998

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih novembra 1998 v primerjavi z oktobrom
1998 je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do novembra 1998 je bil 0,031.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do novem-
bra 1998 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih novembra 1998 v primerjavi z istim mesecem prejš-
njega leta je bil 0,040.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno novembra
1998 v primerjavi z oktobrom 1998 je bil 0,004.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
novembra 1998 je bil 0,068.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do novembra 1998 je bil 0,006.

8. Koeficient rasti cen na drobno novembra 1998 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,071.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do novembra 1998 v primerjavi s povpreč-
jem leta 1997 je bil 0,077.

Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 4. decembra 1998.

Tomaž Banovec l. r.
direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

BOROVNICA

4337. Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi določil statuta Občine Borovnica (Naš ča-
sopis, marec 1995) je Občinski svet občine Borovnica na
seji dne 22. 10. 1998 sprejel naslednji

S K L E P

Zemljišče parc. št. 1731/16 k.o. Borovnica – pot v
izmeri 24 m2 k.o. Borovnica preneha biti javno dobro in se
vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, ki je družbena last-
nina v uporabi Občine Borovnica.

Št. 066/3-2/5-35/98
Borovnica, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

BREŽICE

4338. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana na območju Občine
Brežice za poselitev – dopolnjenega v letu 1998

Na podlagi 1., 2. ter 6. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) 37. in 38. 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), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93) in 70. člena
statuta Občine Brežice je župan Občine Brežice sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega plana na območju Občine

Brežice za poselitev – dopolnjenega
v letu 1998

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev dol-

goročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za po-
selitev.

II
Osnutek prostorskih dokumentov bo za dobo 45 dni v

času uradnih ur javno razgrnjen v prostorih Občine Brežice,
Prvih borcev 18, Brežice.

III
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrto-

vanje in razvoj občine Brežice organiziral javno obravnavo.

IV
Pisne pripombe k osnutku sprememb dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Brežice lahko zainteresirani
podajo v knjigo pripomb oziroma posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj,
Cesta prvih borcev 18, Brežice.

V pripombi je potrebno poleg podatkov o predlagatelju
(ime, priimek, naslov) napisati še parcelno številko in kata-
strsko občino, na katero se nanaša pripomba.

Če gre za pripombo glede dela parcele oziroma za
pripombo, ki jo je potrebno prostorsko določiti, mora pred-
lagatelj pripombe, predlog vrisati na kopijo katastrskega na-
črta.

Kopija katastrskega načrta z označenimi parcelami, ki
jo izda Republiška geodetska uprava OE Sevnica, izpostava
Brežice, je obvezna priloga k vsebini pripombe, ki se nana-
ša na parcelo.

V
Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo in naj

bodo v skladu s sprejetim programom priprave (Uradni list
RS, št. 35/97).

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.

VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 352-120/98-24
Brežice, dne 1. decembra 1998.

Župan
Občine Brežice
Jože Avšič l. r.

4339. Sklep o razpisu naknadnih volitev za Svet KS
Globoko v 2. volilni enoti – Brezje

Na podlagi 41. in 92. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 51/95, 70/95 in
20/98) je Občinska volilna komisija občine Brežice na 12.
seji dne 7. 12. 1998 sprejela

S K L E P
o razpisu naknadnih volitev za Svet KS Globoko v

2. volilni enoti – Brezje

1
Občinska volilna komisija občine Brežice razpisuje nak-

nadne volitve za enega člana sveta KS Globoko v 2. volilni
enoti – Brezje.
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2
Naknadne volitve za Svet KS Globoko v 2. volilni enoti

– Brezje se opravijo v nedeljo, 10. januarja 1999.

3
Za dan razpisa naknadnih volitev za Svet KS Globoko v

2. volilni enoti – Brezje, s katerim začno teči roki za volilna
opravila se šteje 15. december 1998.

4
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

RS.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Brežice
Slavko Lupšina l. r.

DOBJE

4340. Poročilo o izidu volitev v Občini Dobje

Občinska volilna komisija občine Dobje je na temelju
prvega odstavka 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) na seji dne 23. novembra sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Dobje

I
V Občini Dobje je od skupnega števila v volilni imenik

vpisanih 840 volivcev glasovalo 557 volivcev, od tega 553
volivcev na voliščih po volilnem imeniku, 0 volivcev s potrdi-
li, 2 volivca na predčasnem glasovanju in 2 volivca po pošti,
kar znaša 66,31% volilnih upravičencev.

II
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 557 glasov-

nic, od tega 551 veljavnih glasovnic in 6 neveljavnih glasov-
nic.

III
Posamezni kandidati za župana Občine Dobje so dobili

naslednje število glasov:
1. Franc SALOBIR 293 glasov, kar je 53,18% glasov

volivcev, ki so glasovali.
2. Karel ČADEJ 212 glasov, kar je 38,48% glasov

volivcev, ki so glasovali.
3. Bojan GUČEK 46 glasov, kar je 8,35% glasov voliv-

cev, ki so glasovali.
Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-

ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) je bil v Občini Dobje za župana izvoljen naslednji
kandidat:

Franc SALOBIR, roj. 8.  4. 1939, stan. Dobje 5A,
Dobje pri Planini.

IV
Pri glasovanju za člane občinskega sveta je bilo odda-

nih 557 glasovnic, od tega 549 veljavnih glasovnic in 8
neveljavnih glasovnic.

V
Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta obči-

ne Dobje so dobili naslednje število glasov:

1. Helena VOLASKO 207 glasov
2. Ivan TOVORNIK 218 glasov
3. Marjanca BEVC 220 glasov
4. Leopold ARZENŠEK 242 glasov
5. Franc RAJH 267 glasov
6. Edvard KOVAČIČ 246 glasov
7. Alojz ANTLEJ 229 glasov
8. Bojan GUČEK 150 glasov
9. Vladimir ROBIČ 183 glasov
10. Jožefa SALOBIR 177 glasov
11. Drago PUŠNIK 175 glasov
12. David SALOBIR 265 glasov
13. Radovan ROMIH 134 glasov
14. Stanislav ANTLEJ  65 glasov
15. Robert CENTRIH 260 glasov
16. Hermina BEVC 101 glas

VI
Na podlagi 11. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
so bili v Občini Dobje za člane občinskega sveta izvoljeni
naslednji kandidati:

1. Franc RAJH, roj. 9.  3.  1958, stan. Večje Brdo 6A,
Dobje pri Planini

2. David SALOBIR, roj. 16. 9.  1963, stan. Dobje 5,
Dobje pri Planini

3. Robert CENTRIH, roj. 9.  2.  1969, stan. Dobje 6,
Dobje pri Planini

4. Edvard KOVAČIČ, roj. 19. 2.  1945, stan. Repuš 1,
Dobje pri Planini

5. Leopold ARZENŠEK, roj. 30. 3.  1976, stan. Dobje
8, Dobje pri Planini

6. Alojz ANTLEJ, roj. 19. 2.  1952, stan. Škarnice 26,
Dobje pri Planini

7. Marjanca BEVC, roj. 19. 2.  1970, stan. Lažiše 41,
Dobje pri Planini.

Št. 44/98
Dobje, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Dobje
Bogomir Brložnik, univ. dipl. jur. l. r.

DORNAVA

4341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za
območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj

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) in 18. člena statuta Občine Dornava (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/95) je Občinski svet
občine Dornava na seji dne 17. novembra 1998 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za
območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94) se za območje Občine
Dornava spremeni naslov odloka tako, da glasi: odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dorna-
va.

2. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve prostorskih ure-

ditvenih pogojev za območje Občine Dornava (v nadaljnjem
besedilu: spremembe PUP), ki jih je junija 1997 izdelala
ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring Murska Sobota
pod št. projekta 7/97-PUP/PT.

3. člen
S spremembami PUP-a se spremenijo in dopolnijo pro-

storski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava (v
nadaljnjem besedilu: PUP). Spremembe in dopolnitve pro-
storskih ureditvenih pogojev za območje Občine Dornava so
v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za
območje Občine Dornava, dopolnjenega v letu 1996 (Urad-
ni list RS, št. 14/97).

4. člen
Spremembe PUP-a vsebujejo tekstualni del in grafične

priloge v merilu 1:50000 in 1:5000, ki se nanašajo na:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega družbenega plana občine,
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege

v prostor.
Sestavni del spremembe PUP-a so tudi ta odlok ter

soglasja pristojnih organov, ustanov in podjetij.

5. člen
S tem odlokom se določajo splošne določbe spre-

membe PUP-a, spremembe in dopolnitve odloka o spreje-
mu PUP-a ter končne določbe o pričetku veljave Spremem-
be PUP-a in o nadzoru nad njenim izvajanjem.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O
SPREJEMU PUP-a

6. člen
Prvi in drugi odstavek 6. člena se spremenita tako, da

glasita:
“Na zemljiščih, opredeljenih z družbenim planom obči-

ne (v nadaljnjem besedilu: DP) kot kmetijska zemljišča, to je
na 1. in 2. območjih kmetijskih zemljišč, se dopušča:

– obnova in vzdrževanje melioracijskih sistemov,
– obnova in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in na-

prav,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, oprede-

ljenih z DP,
– gradnja objektov za urejanje vodnega režima z name-

nom, da se zagotovijo obramba pred poplavami in erozijo,

varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in
vzdrževanje naravnih vodotokov, če je tako opredeljeno z
družbenim planom občine,

– melioracije kmetijskih zemljišč, opredeljene z DP, in
manjše melioracije kmetijskih zemljišč velikosti do 5 ha,

– obnova in vzdrževanje ribnikov in ribogojnic,
– dela, povezana s posegi na sosednjih zemljiščih z

drugo namensko rabo, po katerih je mogoče takoj vzposta-
viti prvotno stanje,

– ureditev obor za živino in divjad,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijske pro-

izvodnje.
Pomožni objekti se dopuščajo graditi v območjih stavb-

nih zemljišč, opredeljenih z DP, čebelnjaki, rastlinjaki, lese-
ni kozolci, ograje pašnikov ter ograje za zaščito pred divjad-
jo pa se dopuščajo graditi tudi na 1. in 2. območjih kmetij-
skih zemljišč.

Na 2. območju kmetijskih zemljišč se dopušča tudi
obnova in vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov.“

Zadnji odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
“Gradnje, navedene pod četrto alineo prvega odstavka

tega člena (gradnja objektov za urejanje vodnega režima) se
dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglašata pristojna institu-
cija za varstvo naravne in kulturne dediščine ter Uprava za
varstvo narave pri Ministrstvu za okolje in prostor. Dela na
kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, povezana s posegi na so-
sednjih zemljiščih z drugo namensko rabo, ki bi lahko povzro-
čila večjo motnjo pri osnovni izrabi kmetijskih ali gozdnih
zemljišč, se dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglaša
pristojna institucija za varstvo naravne in kulturne dediščine.”

7. člen
Drugi odstavek 10. člena se izvzame in se nadomesti z

novima odstavkoma, ki glasita:
“Na spomenikih naravne dediščine in posege v nepo-

sredni okolici, ki so zavarovani z ustreznim odlokom in kot
planska kategorija – krajinski parki, je potrebno predhodno
pridobiti soglasje pristojne spomeniške službe.

Na območjih, ki imajo lastnost značilne kulturne krajine
in dediščine, za območja v okolici zavarovanih kulturnih
spomenikov in za posege na zavarovanih spomenikih, si je
potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za kulturno de-
diščino.«

8. člen
V 28. členu se izraz “občinska strokovna komisija za

urejanje prostora” nadomesti z izrazom “služba mestnega
arhitekta”.

III. KONČNI DOLOČBI

9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 070-03-519/98
Dornava, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava

Jožef Hojnik l. r.
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4342. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini
Dornava na lokalnih volitvah 22. novembra
1998

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98),
po ugotovljenem izidu glasovanja na lokalnih volitvah dne
22. novembra 1998, je Volilna komisija občine Dornava, na
seji dne 25. 11. 1998 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana v Občini Dornava

na lokalnih volitvah

I. VOLILNA UDELEŽBA
Na volitvah je 22. novembra 1998 imelo pravico voliti

2089 volivcev.
Na voliščih je 22. 11. 1998 glasovalo 1289 volivcev.
Na predčasnih volitvah od 17. novembra do 19. no-

vembra 1998 sta glasovala dva volivca.
Po pošti so glasovali trije volivci.
Skupno je glasovalo 1294 volivcev oziroma 61,96%.

II. VOLILNI IZIDI ZA VOLITVE ŽUPANA
Na volitvah za župana je bilo oddanih 1292 glasovnic,

od tega jih je bilo 15 neveljavnih in 1277 veljavnih.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-

sov:
Kandidat Glasovi % glasov

Franc Šegula 660 51,68
mag. Anton Velikonja 617 48,32
skupaj 1277  100%

Po 107. členu zakona o lokalnih volitvah je izvoljen
kandidat, ki je dobil večino oddanih glasov.

Za župana je bil izvoljen Franc Šegula.

Št. 008-26/98
Dornava, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Dornava
Elizabeta Peteršič l. r.

Člani:
1. Zlatka Tuš l. r.
2. Stanko Krajnc l. r.
3. Marjan Kondrič l. r.

4343. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
v Občini Dornava na lokalnih volitvah 22.
novembra 1998

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98),
po ugotovljenem izidu glasovanja na lokalnih volitvah 22.
novembra 1998, je Volilna komisija občine Dornava, na seji
dne 25. 11. 1998 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini

Dornava na lokalnih volitvah

I. VOLILNA UDELEŽBA

Na volitvah je 22. novembra 1998 imelo pravico voliti
2089 volivcev.

Na voliščih je 22. 11. 1998 glasovalo 1289 volivcev.
Na predčasnih volitvah od 17. novembra do 19. no-

vembra 1998 sta glasovala dva volivca.
Po pošti so glasovali trije volivci.
Skupno je glasovalo 1294 volivcev oziroma 61,94%.

II. VOLILNI IZIDI VOLITEV ZA OBČINSKI SVET

Na volitvah za člane občinskega sveta je bilo oddanih
1293 glasovnic, od tega jih je bilo 31 neveljavnih in 1262
veljavnih.

Po volilnih enotah so posamezni kandidati dobili na-
slednje število glasov:

Volilna enota I
Kandidat Glasovi % glasov

1. Bojan Gomboc  19  4,26
2. Janez Horvat 119 26,68
3. Anton Franjkovič  35  7,85
4. Srečko Kondrič 120  26,91
5. Stanislav Vrtič  75 16,82
6. Viljem Mar  78 17,48
Skupaj 446 100%

Volilna enota II
Kandidat Glasovi % glasov

1. Marjan Peteršič 63 13,94
2. Janez Cigula 117 25,88
3. Franc Šegula 130 28,76
4. Branko Veselič 142 31,42
Skupaj 452 100%

Volilna enota III
Kandidat Glasovi % glasov

1. Ivan Petek 89 18,20
2. Branko Petek 41  8,39
3. Ivan Starčič 87 17,79
4. Jože Obran 67 13,70
5. Janez Meško 72 14,72
6. Drago Petek 81 16,56
7. Marjan Korpar 52 10,64
Skupaj 489 100%

Volilna enota IV
Kandidat Glasovi % glasov

1. Elizabeta Stare  57 7,22
2. Franc Kuharič  61  7,72
3. Dušan Masten 118 14,94
4. Jožef Hojnik 176 22,28
5. Daniel Kovačič  95 12,03
6. Franc Kukovec 163 20,62
7. Ivan Slana 120 15,19
Skupaj 790 100%

Volilna enota V
Kandidat Glasovi % glasov

1. Rajko Janžekovič 50 15,20
2. Milica Primožič 33 10,03
3. Stanislav Čuš 31  9,42
4. Janez Vičar 88 26,75
5. Marjan Slodnjak 55 16,72
6. Franc Zagoršak 72 21,88
 Skupaj  329 100%
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V volilni enoti št. IV so se volili 3 člani, v vseh ostalih
volilnih enotah pa po dva člana občinskega sveta. Volilo se
je 11 članov občinskega sveta po večinskem sistemu. Po
11. členu zakona o lokalnih volitvah so izvoljeni tisti kandida-
ti, ki so dobili v posamezni volilni enoti največ glasov.

Izvoljenih je bilo naslednjih enajst članov, ki so dobili
največ glasov:

1. Janez Horvat, roj. 17. 12. 1961, stanujoč Dornava
38, kmetovalec.

2. Srečko Kondrič, roj. 3. 10. 1966, stanujoč Dorna-
va 5, strojni tehnik.

3. Franc Šegula, roj. 4. 9. 1946, stanujoč Dornava
110, inž. varstva pri delu.

4. Branko Veselič, roj. 18. 1. 1968, stanujoč Dornava
116/d, elektrotehnik.

5. Ivan Petek, roj. 1. 2. 1954, stanujoč Mezgovci ob
Pesnici 24, avtomehanik.

6. Ivan Starčič, roj. 13. 9. 1952, stanujoč Mezgovci
ob Pesnici 29/a, voznik.

7. Jožef Hojnik, roj. 7. 6. 1953, stanujoč Bratislavci
52/a, strojni tehnik.

8. Franc Kukovec, roj. 17. 11. 1960, stanujoč Lasi-
govci št. 17/b, lesarski tehnik.

9. Ivan Slana, roj. 26. 11. 1960, stanujoč Polenci
27/a, gradebeni delovodja.

10. Janez Vičar, roj. 22. 1. 1949, stanujoč Strejaci 8,
orodjar.

11. Franc Zagoršak, roj. 24. 1. 1948, stanujoč Ža-
menci 7, ing. agronomije.

Št. 008-27/98
Dornava, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Dornava
Elizabeta Peteršič l. r.

Člani:
1. Zlatka Tuš l. r.
2. Stanko Krajnc l. r.
3. Marjan Kondrič l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI

4344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Hodoš-Šalovci 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, 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena
statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je
Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na 32. seji dne 14. 10.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto

1998 (Uradni list RS, št. 39/98) se v 3. členu spremeni prvi
odstavek in glasi:

Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1998 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki prora-
čuna za leto 1998 v višini 372,569.251,76 SIT in se razpo-
redijo za:

– tekoče obveznosti – 116,926.755,30 SIT,
– investicijske obveznosti – 249,543.471,06 SIT,
– sredstva rezerv – 6,100.025,40 SIT.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 062-02-48/98
Šalovci, dne 14. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

KRŠKO

4345. Odlok o lokacijskem načrtu prečna povezava
glavne ceste G1/5 (prej M 10/3) z regionalno
cesto R 1/220 (prej R-362), kot preložitev
obstoječe regionalne ceste skozi Krško – prva
faza – most

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 13. izredni seji dne 17. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu prečna povezava glavne
ceste G1/5 (prej M 10/3) z regionalno cesto

R 1/220 (prej R-362), kot preložitev obstoječe
regionalne ceste skozi Krško – prva faza – most

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se lokacijski načrt za prečno povezavo glavne

ceste G1/5 (prej M 10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej
R-362), kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krš-
ko – prva faza – most, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod
številko LN – 189/98 (v nadaljevanju: LN MOST).

2. člen
LN MOST je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega

dela, ki sta sestavna dela tega odloka.
Tekstualni del:
– odlok o LN za prečno povezavo glavne ceste G1/5

(prej M 10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R-362), kot
preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško – prva
faza – most,
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– uvodni del,
– seznam upoštevane zakonodaje,
– povzetek iz planskih aktov Občine Krško,
– ureditvena situacija,
– prometna ureditev območja,
– idejne rešitve infrastrukturnega omrežja,
– prostorske ureditve po področjih,
– načrt gradbenih parcel,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoji pogojedajalcev,
– soglasja.
Grafične priloge so:
– izsek iz grafičnih prilog sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za ob-
dobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za
obdobje 1986–1990 (U1 – merilo 1:5000),

– kopija katastrskega načrta (U2 – merilo 1:2880),
– geodetska podloga (U3 – merilo 1: 1000),
– obstoječe stanje (U4 – merilo 1:1000),
– ureditvena situacija z elementi za zakoličbo (U5 –

merilo 1:1000),
– situacija komunalne in energetske infrastrukture (U6

– merilo 1: 1000),
– vzdolžni prerez (U7 – merilo 1: 1000/100),
– karakteristični prerezi (U8 – merilo 1: 50),
– načrt gradbenih parcel (U9 – merilo 1: 1000).

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Območje lokacijskega načrta zajema naslednje parce-

le:
k. o. Leskovec:
1011/15, 1011/22, 1032/1, 99, 1246/7, 1014/7,

1014/1, 1246/1, 1022/1, 1247, 1022/8, 1204/72,
1249/1.

k. o. Stara vas:
834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 189/44, 188/43,

188/44, 188/41, 188/83, 188/45, 188/46, 188/47,
188/48, 188/49, 188/50, 188/54, 188/53, 188/2,
188/63, 188/60, 1204/72.

Območje lokacijskega načrta je velikosti 5,4 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNOTEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA OBMOČJA

4. člen
V prvi fazi izvedbe prečne povezave glavne ceste G1/5

(prej M 10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R-362), kot
preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško se izvede
cestna povezava med cesto v industrijski coni Žadovinek (ki
se navezuje na cesto G1/5 Krško – Drnovo) in industrijsko
cesto za NE Krško in zgradi novi most preko reke Save.

Obravnavano območje zajema tudi območje, ki je re-
zervirano za izgradnjo krožišča, v katerem bo imela obravna-
vana cesta priključek na prestavljeno traso glavne ceste
G1/5 (prej M 10/3) Zidani most – Drnovo.

Na območju LN MOST je dovoljena gradnja infrastruk-
turnih in drugih spremljajočih objektov, ki bodo usklajeni s
tehničnimi rešitvami nove ceste in krožišča ter ne bodo
onemogočali njegove izvedbe.

5. člen
Nova cesta je asfaltne izvedbe in vsebuje dva vozna

pasova, obojestransko stezo za kolesarje, dva hodnika za

pešce ter bankini. Vozni pasovi so v istem nivoju in jih loči le
srednja črta, medtem ko so steza za kolesarje in hodnik za
pešce ločeni med seboj tako višinsko (robniki), kot tudi
vizualno (različni materiali in barve le-teh).

Trasa ceste dolžine 900 m je prikazana na situaciji (U5
– Ureditvena situacija) in je določen tako njen horizontalni
kot vertikalni potek. Minimalni horizontalni radij krivin je lah-
ko 75 m, zaokrožitve na priključkih pa 16m. Računska
hitrost, ki jo je potrebno upoštevati pri projektiranju je 50
km/h.

6. člen
Širina ceste na nasipu je 13,1 m, njen karakteristični

profil sestavljajo:
– vozna pasova 2 × 3,30 m = 6,60 m,
– steza za kolesarje 2 × 1,75m = 3,50 m,
– hodnik za pešce 2 × 1 m = 2 m,
– bankina na nasipu 2 × 0,50 m = 1 m.
Širina ceste, oziroma mostne konstrukcije je 12,60 m

in se od karakterističnega profila ceste v nasipu razlikuje le v
bankini, ki je na mostu 2 × 0,25 m, oziroma toliko, kot je
potrebno za postavitev varnostne ograje. Le-ta mora biti
visoka vsaj 1,1 m in se postavi na mostni konstrukciji ter na
odsekih, kjer je višina nasipa nad 4m.

Prečni skloni utrjenih površin nove ceste zaradi odtoka
meteornih voda morajo biti vsaj 1% proti vzdolžnim zbiralni-
kom ali odtokom meteornih voda v meteorno kanalizacijo.

7. člen
Pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko obli-

kovanje
Vsi objekti na trasi morajo biti arhitekturno oblikovani in

usklajeni z urbano in krajinsko podobo prostora.
Most naj vsebuje, zaradi bližine mesta in s tem poveča-

nega peš in kolesarskega prometa, elemente mestotvorne-
ga oblikovanja mostu, vključno z javno razsvetljavo. Na me-
stih podpor, ki naj bodo širše od mostu, naj se uredijo
razširitve, ki bodo služile kot počivališča in razgledišča za
pešce in kolesarje. Zaščitna zunanja ograja mostu naj bo
zaradi izredne dolžine kombinirana med betonskimi in kovin-
skimi ploskovnimi elementi. Enak profil cestišča naj se na-
daljuje tudi na nasipih na levem in desnem bregu reke Save.

Ureditev zelenih površin
Cestni nasip se zgradi v naklonu brežin 1 : 1,5. Po

izvedbi zemeljskih del in razgrnitvi prsti se brežine zatravijo.
Vznožja cestnih nasipov se lahko zasadijo z nizkim grmičev-
jem.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

8. člen
Prometna ureditev
Nova regionalna cesta prevzame tudi funkcijo mestne

ceste, zato bo na njej hitrost prometa omejena na 50 km/h.
Promet bo potekal ločeno, motorna vozila po voznih paso-
vih, kolesarji in kolesa s pomožnim motorjem po kolesarski
stezi ter pešci po pločniku (hodnik za pešce). Nova cesta se
opremi z vso potrebno horizontalno in vertikalno signaliza-
cijo.

9. člen
Kanalizacija
Trasa obvoznice vpliva na obstoječo kanalizacijo v ob-

močju prečne povezave na desnem bregu reke Save pred-
vsem na priključku na obstoječo cesto v ind. coni Žadovi-
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nek. V tem območju je potrebno prilagoditi pokrove jaškov
na novoprojektirane kote zgornjega ustroja ceste.

Zaradi izgradnje se rekonstruira del meteorne kanaliza-
cije na križanju s cesto od jaška M2 do jaška M6 v dolžini
135 m iz SBC cevi ∅ 90 cm. Rekonstrukcija se izvede kot
prilagoditev jaškov M2, M3 in M4 ter prestavitev jaška M5.
Meteorna kanalizacija na prečkanju s cesto se zaščiti, po
potrebi se preuredijo tudi vtoki v opisane jaške.

Zgradi se meteorna kanalizacija nove ceste iz SBC cevi
∅ 20 cm, v dolžini 550 m, ki se na desnem bregu Save
priključi na obstoječo meteorno kanalizacijo BC ∅ 50 cm v
jašku M5. Na levem bregu bodo meteorne vode s cestnih
površin odtekale po novi meteorni kanalizaciji, ki se zgradi iz
SBC cevi ∅ 20 cm v dolžini 300 m, v površinske odvodnike.

Fekalna kanalizacija AC ∅ 30 cm se med jaškoma F3
in F4 rekonstruira tako, da se v dolžini 40 m kanalizacijske
cevi položijo v zaščitne cevi

Predvideni tlačni vod
V vznožju mostu na severni strani desnega brega Save

se zgradi glavno črpališče odpadnih voda kanalizacijskega
sistema Krško – desni breg. Črpališče se zgradi kot armira-
nobetonska konstrukcija s koto vrhnjega dela oziroma vho-
da v jašek na koti 157,30 m (Q100 voda reke Save). Rezer-
vira se prostor za izgradnjo črpališča.

Tlačni cevovod PE ∅ 350 mm bo potekal v sklopu
mostne konstrukcije na levi breg Save, kjer se s cevovodom
SBC ∅ 400 mm priključi na predvideni primarni kolektor
odpadnih voda, po katerem bodo odpadne vode odtekale v
čistilno napravo Krško.

Trasa predvidenega primarnega kolektorja odpadnih
voda na levem bregu bo potekala vzporedno z industrijsko
cesto za NE Krško. Določi se komunalni koridor, ki bo
namenjen za rezervacijo prostora za kasnejšo izvedbo pri-
marnega kolektorja proti čistilni napravi Krško.

10. člen
Vodovod
Izgradnja nove ceste posega v primarni cevovod Salo-

nit ∅ 250 mm, ki poteka vzporedno z industrijsko cesto za
NEK. Cevovod se na območju pod nasipom nove ceste
zamenja z DLTŽ cevjo premera ∅ 250 mm v dolžini 270 m,
ki se pod predvidenimi cestnimi površinami uvleče v zaščit-
no cev, ki bo omogočala eventualno kasnejšo zamenjavo le-
te brez poškodovanja cestnega telesa. Zaščitna cev (L = 50
+ 90 m) je ca. 5 m daljša kot dno nasipa (peta nasipa).

V sklopu mostne konstrukcije se položi cevovod iz
jeklenih cevi premera 250 mm kot povezava vodovodnega
sistema Krško na desnem in levem bregu Save. Povezovalni
cevovod J ∅ 250 mm dolžine 550 m se priključi pri poslovni
stavbi Cestnega podjetja na obstoječi cevovod PE ∅ 160
mm.

11. člen
Energetsko in telefonsko omrežje
Za izvedbo posegov niso potrebne prestavitve NN ali

VN vodov. V mostni konstrukciji se zagotovi sedemcevna (6
x ∅ 110mm in 1 X 160 mm) kabelska kanalizacija za visoko
in niskonapetostne energetske kablovode. Za izvedbo po-
segov prav tako niso potrebne prestavitve TT vodov. V most-
ni konstrukciji se zagotovi šestcevna telefonska kabelska
kanalizacija.

TT in energetsko omrežje bo potekalo po južni strani
mostne konstrukcije, vodovod in tlačni vod fekalne kanaliza-
cije pa po severni strani mostne konstrukcije.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV

12. člen
Vodnogospodarske ureditve
Mostna konstrukcija se nadaljuje tudi preko inundacij-

skega območja med Savo in visokovodnim nasipom (indu-
strijske ceste za NE Krško). Na celotni dolžini t.j. 280 m je
mostna konstrukcija na stebrih in ni dovoljeno zasipavati
inundacijskega območja ali kakorkoli zmanjševati pretočni
profil reke Save. Vznožje cestnega nasipa mora biti odmak-
njeno od zgornjega roba brežine reke save najmanj do pred-
videnega krožnega križišča, nikakor pa ne manj kot 30 m.
Minimalna kota spodnjega roba mostne konstrukcije je lah-
ko na desnem bregu 158,30 m, na levem pa vsaj 161,3 m.

Po izgradnji mostu in ceste se obstoječa brežina sanira
in v območju mostu utrdi s skalometom kot zaščiti pete
mostne konstrukcije. Brežine reke Save in degradirano inun-
dacijsko območje se sanira.

Izvedejo se raziskave in popis drstišč na območju mo-
stu čez Savo (podpornih stebrov) in na podlagi rezultatov
podajo smernice za zaščito.

13. člen
Projektne osnove
V primeru gradnje mostu je potrebno upoštevati dejs-

tvo, da nasipi ob mostu in obvoznici ne smejo preprečiti
oziroma v nobeni obliki spremeniti širše okolice struge in
nasipov ob reki Savi tako, da bi se s tem porušilo ravnovesje
potencialnega poplavljanja, ki je upoštevano v sedaj veljav-
nih analizah obratovanja NEK. V projektu in ustreznih anali-
zah je potrebno predvideti maximalni možni pretok reke
Save in z obliko nasipov mostu in obvoznice dopustiti preli-
vanje na desno stran, pri čemer pa nivo reke Save v nobe-
nem primeru ne sme narasti nad nivo nasipa, kar bi povzro-
čilo poplavljanje na plato NEK.

Pri projektiranju mostu in posegov v strugo Save (in
njenih brežin) je potrebno upoštevati maksimalne pretoke
(določene po PMF metodi poplavnega vala ob porušitvi gor-
vodne pregrade) in hkratnega seizmičnega dogodka, ki je
enak SSE vrednosti NEK (Safe Shutdawn Earthquake). Za
primer SSE (Safe Shutdawn Earthquake) mora prenesti ma-
ximalne pospeške, ki so standardni za mostove. Pri tem
mora ostati most nepoškodovan in ne sme priti do zajezitve
Save in s tem poplavljanja.

14. člen
Hrup
V času gradnje ceste in mostu emisije hrupa ne smejo

presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa (IV. stopnja varstva
pred hrupom za območje brez stanovanj namenjeno pro-
izvodnim dejavnostim) za dan 70 dB(A) in za noč 70 dB(A).

Na odseku ceste od stacionaže 0.340 do 0.380 km,
se v dolžini 40m zaradi varovanja stanovanjskih objektov
pred hrupom zgradi protihrupna bariera. Zaščita objekta
pred hrupom se lahko izvede tudi z izvedbo pasivnih proti-
hrupnih ukrepov na stanovanjskem objektu.

Načrt gradbenih parcel
V lokacijskem načrtu je zarisana parcela nove ceste, ki

zajema zemljišče na celotni dolžini in širini cestnega nasipa
ali objektov cestnega telesa, katere namembnost se bo
spremenila.

Preostale površine zajemajo parcele, na katere bo po-
segal izvajalec del v času gradnje ali bodo zgrajeni drugi
infrastrukturni objekti in naprave, namembnost parcel pa
lahko po izvedbi posega ostane enaka.
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15. člen
Podtalnica
Območje lokacijskega načrta na desnem bregu Save,

glede na opredelitve v “Študiji varovanja podtalnice Krškega
polja”, leži v 3/1 varstvenem pasu (najširši varstveni pas). V
območju najširšega varstvenega pasu je gradnja prometnih
poti, magistralne in regionalne ceste brez zaščite omejena s
pogoji, z zaščito pa je dovoljena.

Podtalnica se pred onesnaženostjo varuje tako, da se v
primeru razlitja naftnih derivatov v času gradnje kontaminira-
no zemljo odstrani in odpelje na sanitarno deponijo, kjer se
izvrši dekontaminacija.

Kanalizacijski sistem, na katerega je priključena me-
teorna kanalizacija ceste omogoča lovljenje razlitih naftnih
derivatov ob eventualni nesreči na novi cesti.

Območje podtalnice z izgradnjo nove ceste ni pod
vplivom prekomernih emisij škodljivih snovi zato le-te tudi ne
ogroža.

Obramba in zaščita
Mostna konstrukcija nove ceste mora biti dimenzionira-

na in projektirana za potresno območje VIII. stopnje po
lestvici MCS in po pogojih 13. člena tega odloka.

16. člen
Ureditev gradbišča
V času gradnje se mora zagotoviti nemoten in varen

dostop do vseh objektov in zemljišč. Dostop do gradbišča je
predviden na desnem bregu (frontalno) pri Cestnem podjet-
ju, drugi dostop pa po kolovozni poti mimo podjetja Novo-
les. Kolovozna pot se ustrezno utrdi in sanira po končanju
gradnje. Dostop na gradbišče na levem bregu Save je z
industrijske ceste za NE Krško.

Izkope je potrebno označiti in zavarovati zaradi varnosti
gradbiščnega prometa in delavcev. V času gradnje je po-
trebno postaviti ustrezno cestno signalizacijo, ki bo zagotav-
ljala varen javni cestni promet. Industrijska cesta za NE
Krško mora biti v času gradnje propustna brez omejitev.
Omogočati mora prevoz intervencijskih vozil za potrebe NEK.
Gradbiščni objekti in deponije gradbenega ter drugega ma-
teriala se lahko formirajo na območju rezerviranem za kro-
žišče na desnem bregu in notranjosti krivine na levem bregu
Save.

VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

17. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka morajo

investitorji posegov v prostor in izvajalci LN:
– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce

energetskih, komunalnih, telekomunikacijskih in plinovod-
nih vodov in naprav ter skupno z njimi zakoličiti tangirane
podzemne vode,

– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in
pod nadzorom upravljavcev,

– izvesti vse potrebne zaščite obstoječih tangiranih na-
prav po pogojih upravljavcev,

– ob izkopih najprej odstraniti prst in jo začasno depo-
nirati.

Investitor posega si je v postopku izdelave tehnične
dokumentacije za gradbeno dovoljenje – PGD/PZI dolžan
pridobiti soglasje Ministrstva za notranje zadeve Ljubljana –
Uprava policije.

VII. TOLERANCE

18. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-

nja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se v nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geološ-
kih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega vidika,
prometnotehničnega, ekonomskega in okoljevarstvenega vi-
dika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in
okoljski pogoji.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi intere-
si in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

Investitor posega si mora glede odstopanj od sprejete-
ga LN pridobiti soglasje Občine Krško.

VIII. KONČNE DOLOČBE

19. člen
Odlok o lokacijskem načrtu za prečna povezava glavne

ceste G1/5 (prej M 10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej
R-362), kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krš-
ko – prva faza – most številka LN-189/98 je stalno na
vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri pristoj-
nem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško.

20. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pri-

stojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik Občine
Krško.

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-5/98
Krško, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Spodnji Grič II

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, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 13. izredni seji dne 17. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
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1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS,
št. 9/87, Uradni list RS, št. 60/95 in 69/95), ki ga je izdelal
ELITE d.o.o., Krško, pod št. 833/U.

2. člen
V 2. členu odloka se za drugim odstavkom doda novi

tretji odstavek, ki glasi:
“Mejo območja zazidalnega načrta določa del Le-

skovške ceste, parc. št. 1244/8, k.o. Leskovec; del ceste
Nakupovalni center – Leskovška cesta, parc. št. 972/45,
k.o. Leskovec in del stanovanjskih ulic na jugozahodni stra-
ni, parc. št. 972/19 in 972/22, k.o. Leskovec in na seve-
rovzhodni strani, del parcel št. 972/159 in 972/74, k.o.
Leskovec.“.

3. člen
V 3. členu odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II

se za osmim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
“Gradnja dializnega centra s poslovnimi prostori na

zemljišču parc. št. 972/22 – del, 972/156, 972/155,
972/154, 972/153, 972/152, 972/151, gradnja vrstnih
hiš ali poslovno stanovanjskega objekta na zemljišču parc.
št. 972/74 ter cestnega priključka z mostom na delu parc.
št. 972/22, 972/19, 972/21 in 972/45, k.o. Leskovec.“.

4. člen
V 5. členu odloka se za petim odstavkom doda novi

šesti odstavek, ki glasi:
“Strehe poslovnih objektov so lahko enokapne, naklo-

na 5–60, kritina pločevina temnorjave ali sive barve, če je
streha zakrita z vencem. Vzdolž celotnega objekta ob robu
strehe je možna gradnja horizontalnih vencev, s katerimi se
zakriva enokapne strehe.“.

5. člen
V 9. členu odloka se za prvim odstavkom doda novi

drugi odstavek, ki glasi:
“Obstoječa parkirišča je možno preoblikovati v zaprte

parkirne površine enotnega videza.“.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,

četrti in peti odstavek.

6. člen
Za 17. členom odloka se doda novi člen, ki glasi:

“17a
Predvidena je gradnja dializnega centra. Horizontalni

gabarit objekta je max 42 m x 27 m. Na jugozahodnem delu
je objekt P+1, max višine 10,50 m v velikosti 26 m x 11 m,
na ostalem tlorisu je objekt pritličen, višine 5,50 m z notra-
njim atrijem v velikosti 13 m x 6 m.

Možne so tolerance ± 10%.
Pritlični del objekta ima venec, višine ca. 1 m s katerim

se zakriva enokapne strehe. Strehe so enokapne z nakloni
proti notranjemu atriju. Objekt bo grajen kot armirano beton-
ska skeletna konstrukcija.

Fasada je omet ali keramične obloge v kombinaciji s
steklom. Vidne betonske elemente (stebri, venci pri strehi)
se lahko pobarvajo v svetlih tonih že uporabljenih barv.
Velikost funkcionalnega zemljišča in stavbišča, ki predstav-
lja gradbeno parcelo dializnega centra je 3742 m2.

Gradnja dveh poslovno stanovanjskih objektov:

Objekta sta tlorisno razgibana, v obliki črke “L“, pritlič-
na z mansardo. Horizontalni gabarit objekta je 17 m x 10 m
+10 m x 8 m.

Kota slemena je max 7,50 m nad koto pritličja, ki je
+0,15m nad koto terena. Možne so tolerance ± 10%. Stre-
ha je v osnovi simetrična dvokapnica, naklona 35-400, kriti-
na tegola rjave barve. Na strehi so možne frčade ali strešna
okna. Fasada je omet svetlejših barv. Konstrukcija objeta je
klasična – zidana ali montažna. V poslovnem delu objekta
so dopustne dejavnosti, ki ne narekujejo dodatnih pomožnih
objektovoziroma zunanjih površin za manipulacijo. Tako so
možne storitvene, servisne in nemoteče poslovne dejavno-
sti. Velikost funkcionalnega zemljišča in stavbišča, ki pred-
stavlja gradbeno parcelo stanovanjskega območja, je
1854m2 (ena parcela je velikosti 1008m2, druga pa 846m2).
Parceli je možno medsebojno združiti in objekt prilagoditi
zahtevam posameznega programa.“.

Gradnja vrstnih hiš:
Za navedene posege se upoštevajo določila osnovne-

ga odloka.

7. člen
V 18. členu odloka se doda novi drugi odstavek, ki

glasi:
“Pri projektiranju in izgradnji dializnega centra mora

stropna konstrukcija nad kletjo projektirati in graditi tako, da
zdrži rušenje objekta nanjo.

Debelina plošče nad kletjo mora biti najmanj 16 cm.
Pri obtežbi plošče nad kletjo se poveča koristna obtežitev še
z dodatnimi 2,0 kN/m2 in v tem primeru se lahko za vse
komponente vektorja obremenitve upošteva skupni varnost-
ni faktor 1,10.

Če se izgradnja kleti ne predvideva, se v pritličju objek-
ta določijo prostori, ki bodo poleg osnovnega namena imeli
tudi zaščitno funkcijo. Za projektiranje in izgradnjo teh pro-
storov, veljajo prej navedeni pogoji.“.

8. člen
V 20. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji

odstavek, ki glasi:
“Predvidena je gradnja novega priključka in mostu s

katerim bo omogočena povezava “danes“ slepe stanovanj-
ske ulice. S tem bo dana možnost dostopa pacientom dializ-
nega centra in stanovalcem stanovanjske soseske Spodnji
Grič.

Širina ceste bo 5,50 m z enostranskim pločnikom širi-
ne 1,60 m.

Most bo betonske izvedbe, širine 5,50 m z obojestran-
skim pločnikom z upoštevanjem arhitektonske ovire za inva-
lide.

Pri projektiranju mostu premostitev Leskovškega poto-
ka dimenzionirati na stoletne visoke vode /Q 100/ na mestu
prečkanja in upoštevati 0,30 m varnostnega nadvišanja.“.

9. člen
V 22. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti

odstavek, ki glasi:
“Predvidena je rekonstrukcija fekalne kanalizacije AC

∅200 s priključitvijo na fekalni kolektor SBC ∅600 v dolžini
ca. 36 m. Prav tako je predvidena rekonstrukcija meteorne
kanalizacije SBC ∅300 z novim izpustom v Leskovški potok
v dolžini ca. 44 m. Pred pričetkom del je potrebno obvestiti
upravljalca kanalizacije.

Potek prestavitve je razviden v grafičnih prilogah.
Na območju nove dovozne ceste in mostu preko Le-

skovškega potoka se predvidi zaščita fekalne kanalizacije
SBC ∅600.“.
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10. člen
V 23. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti

odstavek, ki glasi:
“Nizkonapetostni kablovod v dolžini ca. 100 m se pred

pričetkom gradnje prestavi, po pogojih upravljavca. Za po-
trebe dializnega centra je predvidena preložitev samostojne-
ga kabelskega izvoda iz trafo postaje TP 20/0,4 kV
Zdravstveni dom do dializnega centra v dolžini cca 120 m.
Nizkonapetostni kabel se položi v že obstoječi trasi elektro-
energetskih kablov na tem območju.

Visokonapetostni kabel, ki poteka od TP Zdravstveni
dom do TP Leskovec Polc je potrebno na območju, kjer so
predvidena parkirišča za paciente mehansko zaščititi s cev-
no kineto.“.

11. člen
V 25. členu se za drugim odstavkom dodata nova

odstavka, tretji in četrti, ki glasita:
“Ogrevanje objektov je predvideno individualno. Mož-

no je na plin ali kurilno olje, kot I faza. Prostostoječi plinski
rezervoarji niso dopustni, možni so vkopani, kapacitete do
5 m3.

Z izgradnjo mestne plinske mreže je obvezna priključi-
tev na njo po pogojih, ki jih bo določil upravljavec.“.

12. člen
V 31. členu se za tretjim odstavkom doda novi odsta-

vek, četrti, ki glasi:
“Pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za ureditev

poslovnih prostorov si mora investitor pridobiti soglasje ob-
čine.“.

13. člen
Za 32. členom odloka se doda novi člen, ki glasi:
“Obveznosti investitorjev in izvajalcev:
Pred pričetkom del je investitor ali izvajalec del dolžan

pravočasno obvestiti upravljavce prometno – komunalnih na-
prav in skupno z njimi zakoličiti tangirane podzemne vode.

Izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in pod
nadzorom upravljavcev.

Na tangiranih komunalnih napravah je potrebno izvesti
mehanske zaščite.

V skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96) je potrebno opraviti
meritve hrupa.

Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec
posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine
Krško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim
materialom, ki bo nastal ob izkopu.“.

14. člen
V 33. členu odloka se za besedo Krško črta pika in

doda:
“in komunalni nadzornik v Občini Krško.“.

15. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-12/97
Krško, dne 17. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

KUZMA

4347. Odlok o proračunu Občine Kuzma 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 103. člena
statuta Občine Kuzma, je Občinski svet občine Kuzma na
seji dne 3. decembra 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Kuzma za leto 1998 (v nadaljevanju: proračun obči-
ne), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter s pre-
moženjem.

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načr-
tovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
načrtovani odhodki.

3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1998 se določajo v

višini 295,801.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti 222,626.000 SIT
– investicijske obveznosti 73,175.000 SIT
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razpo-

reditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna 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 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 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 uporabni-
ke proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti
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.
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8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno za-

gotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koefi-
cente za določanje plač za posamezne skupine delovnih
mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi
republiška vlada, dodatno obremenjenost, osnovno uspe-
šnost 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 presegala za ta namen določena proračunska
sredstva.

10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni Občinskemu uradu ob-

čine Kuzma predložiti finančne načrte za leto 1998, ter
zaključne račune za leto 1997 do 30. aprila 1998.

11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo

in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni od-
bor.

12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1997 izkazanih v bi-

lanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% v rezerve ob-
čine.

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 uporab-

ljajo:
– 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 nana-
šajo, če takšne postavke ni pa se zanje odpre nova po-
stavka.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča 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-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna.

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
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun,
dokler ni sprejet ustrezni predpis.

18. člen
Občinski urad lahko opravlja nadzor nad materialnim,

finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov prora-
čuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa
so dolžni predložiti zahtevane podatke potrebne za analizo
porabe sredstev.

II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kuzma v
letu 1998 (Uradni list RS, št. 13/98).

20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.

Št. 343/98
Kuzma, dne 4. decembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

METLIKA

4348. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Metlika

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Metlika

Občinska volilna komisija občine Metlika je na seji, dne
23. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana
Občine Metlika na volitvah 22. novembra 1998, ugotovila
rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Met-
lika.

I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

voliti skupaj 6.380 volivcev, ki so bili vpisani v volilne ime-
nike.

2. Glasovalo je skupaj 4.353 volivcev ali 68,23% od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

a) 4.341 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem
imeniku na dan glasovanja,

b) 7 volivcev glasovalo predčasno,
c) 5 volivcev glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 4.352 glasovnic.
Veljavnih je bilo 4.180 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje

volivca, ker sta bila obkrožena dva ali celo več kandidatov,
je bilo neveljavnih 172 glasovnic.



Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 11. 12. 1998 / Stran 7147

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. PETER SELIČ 74 glasov (1,77%)
2. BRANKO MATKOVIČ 1.466 glasov (35,07%)
3. ANTON KOČEVAR 640 glasov (15,31%)
4. JOŽE NEMANIČ 513 glasov (12,27%)
5. SLAVKO DRAGOVAN 919 glasov (21,99%)
6. ANDREJ KOČEVAR 568 glasov (13,59%)

4.180 glasov (100,00%)

III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena

zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ugotovila, da za župana
Občine Metlika v prvem krogu volitev ni bil izvoljen noben
kandidat, ker ni nihče dobil večine oddanih veljavnih glasov.

Občinska volilna komisija bo razpisala drugi krog gla-
sovanja, ki bo dne 6. 12. 1998.

Kandidata, o katerih se bo glasovalo v drugem krogu
sta:

1. BRANKO MATKOVIČ,
2. SLAVKO DRAGOVAN.

Št. 008-1/98
Metlika, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Metlika
Marija Črnugelj, dipl. jur. l. r.

Tajnik
Milan Travnikar l. r.

Člani
Stanislav Brodarič l. r.
Janez Kremesec l. r.
Nada Krašovec-Klančar l. r.

4349. Poročilo o izidu rednih volitev članov
Občinskega sveta občine Metlika

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta

občine Metlika

Občinska volilna komisija občine Metlika je na seji, dne
23. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov
Občinskega sveta občine Metlika na volitvah 22. novembra
1998, ugotovila:

I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

voliti skupaj 6.380 volivcev, ki so bili vpisani v volilne ime-
nike.

2. Glasovalo je skupaj 4.353 volivcev ali 68,23% od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

a) 4.341 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem
imeniku na dan glasovanja,

b) 7 volivcev glasovalo predčasno,
c) 5 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih

4.353 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje

volivca, ker sta bili obkroženi dve ali celo več zaporednih
številk pred nazivom oziroma imenom politične stranke ali
kandidatne liste, ali je bilo oddanih več kot en preferenčni
glas, je bilo neveljavnih 329 glasovnic.

Veljavnih glasovnic je bilo 4.024.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število

glasov:

Glasov Glasov Ime liste

362 9,0% DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE –
DeSUS

125 3,1% SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA – SNS

504 12,5% SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

556 13,8% SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– SLS

110 2,7% ANTON SLANC IN SKUPINA
VOLIVCEV

98 2,4% NAPREJ SLOVENIJA – NPS
340 8,4% SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
572 14,2% LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE – LDS
794 19,7% LISTA ZA METLIKO
563 14,0% ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV – ZLSD
4.024 100,0% SKUPAJ

III
Na podlagi 18. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
ugotovila, da ni bilo kandidata na nobeni kandidatni listi, ki bi
dobil večino preferenčnih glasov, zato se mandati dodelijo
kandidatom po vrstnem redu na posamezni kandidatni listi
na podlagi izračunanega števila mandatov, ki so dodeljeni
posamezni listi.

IV
Na podlagi 14. in 86. člena zakona o lokalnih volitvah

je pripadlo listam kandidatov naslednje število mandatov:
1. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLO-

VENIJE – DeSUS – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. ŠKOF JANEZ
2. DAMJANOVIČ JURIJ

2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS –
lista ni dobila mandata

3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD – 2
mandata

Izvoljeni sta bila naslednja kandidata:
1. MALENŠEK ALOJZ
2. NEMANIČ JOŽE

4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS – 3 man-
date

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. KOSTELEC JOŽE
2. KLEPEC JOŽEF
3. KRAMARIČ BOJAN
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5. ANTON SLANC IN SKUPINA VOLIVCEV – lista ni
dobila mandata

6. NAPREJ SLOVENIJA – NPS – lista ni dobila man-
data

7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE –
SDS – 1 mandat

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. VAJDA IGOR

8. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS – 3
mandate

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. KOČEVAR MINKA
2. GOVEDNIK BORIS
3. BRUNSKOLE SLAVKO

9. LISTA ZA METLIKO – 4 mandate
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. MIHELČIČ JOŽE
2. MATEKOVIČ JOŽE
3. ČRNUGELJ MARTIN
4. MEŽNARŠIČ ALENČICA

10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV –
ZLSD – 3 mandate

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. MATKOVIČ BRANKO
2. CERJANEC MARJAN
3. KOPINIČ ANICA

Št. 008-1/98
Metlika, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Metlika
Marija Črnugelj, dipl. jur. l. r.

Tajnik
Milan Travnikar l. r.

Člani
Stanislav Brodarič l. r.
Janez Kremesec l. r.
Nada Krašovec-Klančar l. r.

4350. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih
volitvah članov svetov KS v Občini Metlika

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah

članov svetov KS v Občini Metlika

Občinska volilna komisija občine Metlika je na seji, dne
23. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov
svetov KS v Občini Metlika na volitvah 22. novembra 1998,
ugotovila:

I
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno

glasovanje v dneh od 17. do 19. novembra 1998 ter na 21

voliščih dne 22. novembra 1998, skupaj torej na 22 vo-
liščih.

II
Na območju Občine Metlika je predčasno glasovalo 7

volivcev, in sicer iz volilne enote številka 4 1 volivec, iz
volilne enote številka 8 pa 6 volivcev.

Po pošti je glasovalo 5 volivcev, od tega so bile 3
glasovnice neveljavne, veljavni glasovnici pa sta bili za gla-
sovanje o članih sveta KS Podzemelj – 9. VE.

S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni ime-
nik, ni glasoval noben volivec.

III
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO – VOLILNA ENOTA 1
– v volilni imenik je bilo vpisanih 172 volivcev
– glasovalo je 118 volivcev ali 68,60% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 108 glasovnic
– neveljavnih je bilo 10 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MATJAŠIČ TONE, Rakovec 5 76 glasov
2. PLUT ANTON, Božakovo 32 80 glasov
3. KOČEVAR STANKO, Želebej 10a 78 glasov
4. NEMANIČ SLAVO, Božakovo 3 68 glasov
5. VOLAJ SLAVKO, Božakovo 4 80 glasov
6. LEŠČANEC ANTON, Božakovo 35 58 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Božakovo izvoljeni:

1. PLUT ANTON, Božakovo 32 80 glasov
2. VOLAJ SLAVKO, Božakovo 4 80 glasov
3. KOČEVAR STANKO, Želebej 10a 78 glasov
4. MATJAŠIČ TONE, Rakovec 5 76 glasov
5. NEMANIČ SLAVO, Božakovo 3 68 glasov
b) KS DOBRAVICE – VOLILNA ENOTA 2
– v volilni imenik je bilo vpisanih 158 volivcev
– glasovalo je 124 volivcev ali 78,48% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 123 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ŠUKLJE JOŽE, Geršiči 4 68 glasov
2. ŽUNIČ ANTON, Krivoglavice 1 83 glasov
3. JERŠIN STANISLAV, Dolnje

Dobravice 7a 38 glasov
4. ŠIMEC JOŽE, Geršiči 3a 66 glasov
5. GRAHEK STANISLAV, Dolnje

Dobravice 4 75 glasov
6. ŽUGELJ JOŽE, Gornje Dobravice 14a 47 glasov
7. MILAVEC JOŽE, Krivoglavice 8 58 glasov
8. RUS JOŽE, gornje Dobravice 4 45 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Dobravice izvoljeni:

1. ŽUNIČ ANTON, Krivoglavice 1 83 glasov
2. GRAHEK STANISLAV, Dolnje

Dobravice 4 75 glasov
3. ŠUKLJE JOŽE, Geršiči 4 68 glasov
4. ŠIMEC JOŽE, Geršiči 3a 66 glasov
5. MILAVEC JOŽE, Krivoglavice 8 58 glasov
c) KS DRAŠIČI – VOLILNA ENOTA 3
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– v volilni imenik je bilo vpisanih 232 volivcev
– glasovalo je 163 volivcev ali 70,26% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 161 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. PETRUŠA JOŽE, Železniki 5 109 glasov
2. NEMANIČ MARTIN, Drašiči 40 123 glasov
3. PLUT MARTIN, Vidošiči 11 86 glasov
4. PRUS ZVONKO, Krmačina 8a 107 glasov
5. GUŠTIN AVGUŠTIN, Drašiči 1 99 glasov
6. STARIHA JOŽE, Drašiči 46 94 glasov
7. BAJUK STANKO, Drašiči 35 a 127 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Drašiči izvoljeni:

1. BAJUK STANKO, Drašiči 35a 127 glasov
2. NEMANIČ MARTIN, Drašiči 40 123 glasov
3. PETRUŠA JOŽE, Železniki 5  109 glasov
4. PRUS ZVONKO, Krmačina 8a 107 glasov
5. GUŠTIN AVGUŠTIN, Drašiči 1 99 glasov
d) KS GRABROVEC – VOLILNA ENOTA 4
– v volilni imenik je bilo vpisanih 105 volivcev
– glasovalo je 85 volivcev ali 80,95% vseh volivcev, ki

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 84 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. KRAMARIČ MARTIN, Grabrovec 37  37 glasov
2. MUŽAR BRANKO, Grabrovec 5a 29 glasov
3. JAKLJEVIČ ANTON, Grabrovec 1  38 glasov
4. STOJNIČ ANTON, Grabrovec 34 36 glasov
5. ČRNIČ MARJAN, Grabrovec 19 57 glasov
6. PEZDIREC FRANC, Grabrovec 8a 44 glasov
7. DRAGOVAN JOŽEF, Grabrovec 14 39 glasov
8. ŠTUBLJAR MARTIN, Grabrovec 41  64 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Grabrovec izvoljeni:

1. ŠTUBLJAR MARTIN, Grabrovec 41  64 glasov
2. ČRNIČ MARJAN, Grabrovec 19  57 glasov
3. PEZDIREC FRANC, Grabrovec 8 a  44 glasov
4. DRAGOVAN JOŽEF, Grabrovec 14 39 glasov
5. JAKLJEVIČ ANTON, Grabrovec 1 38 glasov
e) KS GRADAC – VOLILNA ENOTA 5
– v volilni imenik je bilo vpisanih 441 volivcev
– glasovalo je 284 volivcev ali 64,40% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 279 glasovnic
– neveljavnih je bilo 5 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. STARIHA DUŠAN, Gradac 103 54 glasov
2. ŠUŠTARŠIČ FRANC, Gradac 27 111 glasov
3. DOLTAR VESNA, Gradac 22  155 glasov
4. STIPANIČ ANTON, Gradac 74 138 glasov
5. ŽUNIČ MILAN, Gradac 24 90  glasov
6. JONKE DARKO, Gradac 27 71 glasov
7. KOČEVAR MIRKO, Gradac 43  48 glasov
8. ŠUŠTARŠIČ IVAN, Gradac 29 144 glasov
9. BAJC MILAN, Gradac 31  84 glasov
10. SLANC ANTON, Okljuka 5  75 glasov
11. ŠTRAVS ZLATKO, Gradac 61  97 glasov
12. RENKO FRANC, Klošter 11 165 glasov

13. GREGORIČ DAMJAN, Gradac 10  108 glasov
14. KOPLAN MAJDA, Klošter 1  81 glasov
15. SBIL DAMJAN, Gradac 91 69 glasov
16. CERJANEC MARJAN, Gradac 38 168 glasov
17. MALENŠEK ALOJZ, Gradac 86  182 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Gradac izvoljeni:

1. MALENŠEK ALOJZ, Gradac 86 182 glasov
2. CERJANEC MARJAN, Gradac 38  168 glasov
3. RENKO FRANC, Klošter 11  165 glasov
4. DOLTAR VESNA, Gradac 22 155 glasov
5. ŠUŠTARŠIČ IVAN, Gradac 29 144 glasov
6. STIPANIČ ANTON, Gradac 74 138 glasov
7. ŠUŠTARŠIČ FRANC, Gradac 27 111 glasov
f) KS JUGORJE – VOLILNA ENOTA 6
– v volilni imenik je bilo vpisanih 107 volivcev
– glasovalo je 86 volivcev ali 80,37% vseh volivcev, ki

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 81 glasovnic
– neveljavnih je bilo 5 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ŠTUBLER ANTON, Jugorje pri Metliki 11 66 glasov
2. SODJA ALOJZ, Sela pri Jugorju 14 63 glasov
3. BADOVINAC PETER, Jugorje pri Metliki 559 glasov
4. MARINČIČ JOŽE, Škemljevec 5 30 glasov
5. ANCELJ IVAN, Mačkovec pri Suhorju 1 13 glasov
6. KOŽAR FRANC, Sela pri Jugorju 3  33 glasov
7. POPOVIČ JANKO, Škemljevec 14 59 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Jugorje izvoljeni:

1. ŠTUBLER ANTON, Jugorje pri Metliki 11 66 glasov
2. SODJA ALOJZ, Sela pri Jugorju 14 63 glasov
3. BADOVINAC PETER, Jugorje pri Metliki 559 glasov
4. POPOVIČ JANKO, Škemljevec 14 59 glasov
5. KOŽAR FRANC, Sela pri Jugorju 3 33 glasov
g) KS LOKVICA – VOLILNA ENOTA 7
– v volilni imenik je bilo vpisanih 267 volivcev
– glasovalo je 208 volivcev ali 77,90% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 201 glasovnic
– neveljavnih je bilo 7 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ŠUKLJE JOŽE, Trnovec 22 79 glasov
2. KRAŠEVEC JANEZ, Gornja Lokvica 39 63 glasov
3. DRAGOVAN JANEZ, Gornja Lokvica 2a 65 glasov
4. MUC ANTON, Gornja Lokvica 5b 96 glasov
5. ŽUGELJ ANTON, Trnovec 14 65 glasov
6. KONDA MARTIN, Dolnja Lokvica 32 51 glasov
7. PEZDIRC ANTON, Trnovec 8 54 glasov
8. ŠUKLJE JOŽE, Dolnja Lokvica 3 43 glasov
9. PETRIC ANTON, Gornja Lokvica 11 79 glasov
10. AMBROŽIČ ANTON, Dolnja Lokvica 1a 52 glasov
11. AMBROŽIČ JANEZ, Gornja Lokvica 25 35 glasov
12. DRAGOVAN BRANKO, Dolnja

Lokvica 4a 77 glasov
13. ŠUKLJE MARTIN, Dolnja Lokvica 23 36 glasov
14. KRAŠEVEC IGOR, Gornja lokvica 14a 44 glasov
15. NEMANIČ MARTIN, Gornja Lokvica 29a71 glasov
16. NEMANIČ BOJAN, Gornja Lokvica 29 46 glasov
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Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Lokvica izvoljeni:

1. MUC ANTON, Gornja Lokvica 5b 96 glasov
2. ŠUKLJE JOŽE, Trnovec 22 79 glasov
3. PETRIC ANTON, Gornja Lokvica 11 79 glasov
4. DRAGOVAN BRANKO, Dolnja

Lokvica 4a  77 glasov
5. NEMANIČ MARTIN, Gornja Lokvica 29a  71 glasov
h) MESTNA SKUPNOST METLIKA – VOLILNA ENO-

TA 8
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2.630 volivcev
– glasovalo je 1774 volivcev ali 67,45% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 1620 glasovnic
– neveljavnih je bilo 154 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. STARC JANEZ, Metlika, Šestova

ulica 18 765 glasov
2. PAVLOVIČ MARIJAN, Metlika,

Župančičeva cesta 12 512 glasov
3. PEČARIČ JANEZ, Metlika, Cankarjeva

cesta 7 680 glasov
4. RUS ANTON, Metlika, Breg

revolucije 20 464 glasov
5. PAHOR PUGELJ JAKOBINA, Metlika,

na Obrh 6 484 glasov
6. TOMC ANTON, Križevska vas 52 750 glasov
7. GAČNIK JANEZ, Metlika, Jerebova

ulica 8 793 glasov
8. PREVALŠEK VEKOSLAV, Metlika, Nas.

Staneta Rozmana 23 431 glasov
9. MALEŠIČ BOŽIDAR, Metlika, Ulica

1. maja 2 239 glasov
10. VRANIČAR RUDOLF, Metlika, Breg

revolucije 18 a 730 glasov
11. MATEKOVIČ JOŽE, Metlika,

Ul. Belokranjskega odreda 3 665 glasov
12. MIHELČIČ JOŽE, Metlika, Janka

Brodariča 1 588 glasov
13. HRASTAR RUDOLF, Metlika, Pot na

Veselico 30 297 glasov
14. ŠKOF VLADIMIRA, Metlika, Gubčeva

ulica 22 445 glasov
15. ČRNUGELJ MARTIN, Metlika, Breg

revolucije 20 a 902 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta
mestne skupnosti Metlika izvoljeni:

1. ČRNUGELJ MARTIN, Metlika, Breg
revolucije 20 a 902 glasov

2. GAČNIK JANEZ, Metlika, Jerebova
ulica 8 793 glasov

3. STARC JANEZ, Metlika, Šestova
ulica 18 765 glasov

4. TOMC ANTON, Križevska vas 52 750 glasov
5. VRANIČAR RUDOLF, Metlika, Breg

revolucije 18 a 730 glasov
6. PEČARIČ JANEZ, Metlika, Cankarjeva

cesta 7 680 glasov
7. MATEKOVIČ JOŽE, Metlika,

Ul. Belokranjskega odreda 3 665 glasov

i) KS PODZEMELJ – VOLILNA ENOTA 9
– v volilni imenik je bilo vpisanih 654 volivcev
– glasovalo je 439 volivcev ali 67,12% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 421 glasovnic
– neveljavnih je bilo 18 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. NOVOSEL IVAN, Prilozje 9 263 glasov
2. STARAŠINIČ JOŽE, Otok 27 264 glasov
3. PEZDIRC MARJAN, Podzemelj 1 a 278 glasov
4. STARAŠINIČ DUŠAN, Krasinec 8 273 glasov
5. ČRNIČ ALOJZ, Grm pri Podzemlju 10 a 288 glasov
6. ŠTEFANIČ JANEZ, Podzemelj 6  303 glasov
7. ČIKIČ MIJOMIR, Primostek 25 235 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Podzemelj izvoljeni:

1. ŠTEFANIČ JANEZ, Podzemelj 6 303 glasov
2. ČRNIČ ALOJZ, Grm pri Podzemlju 10a 288 glasov
3. PEZDIRC MARJAN, Podzemelj 1a 278 glasov
4. STARAŠINIČ DUŠAN, Krasinec 8 273 glasov
5. STARAŠINIČ JOŽE, Otok 27 264 glasov
6. NOVOSEL IVAN, Prilozje 9 263 glasov
7. ČIKIČ MIJOMIR, Primostek 25 235 glasov
j) KS RADOVICA – VOLILNA ENOTA 10
– v volilni imenik je bilo vpisanih 320 volivcev
– glasovalo je 163 volivcev ali 50,94% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 157 glasovnic
– neveljavnih je bilo 6 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BRAJKOVIČ ZDENKO, Bojanja vas 36 61 glasov
2. NEMANIČ JOŽEF, Radovica 65 104 glasov
3. BAJUK DUŠAN, Radovica 44 100 glasov
4. CESAR JOŽE, Krašnji vrh 3 74 glasov
5. ŠNELJER PETER, Radovica 33a 101 glasov
6. ŽURGA TOMAŽ, Bojanja vas 32 77 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Radovica izvoljeni:

1. NEMANIČ JOŽEF, Radovica 65 104 glasov
2. ŠNELJER PETER, Radovica 33a 101 glasov
3. BAJUK DUŠAN, Radovica 44 100 glasov
4. ŽURGA TOMAŽ, Bojanja vas 32 77 glasov
5. CESAR JOŽE, Krašnji vrh 3 74 glasov
k) KS ROSALNICE – VOLILNA ENOTA 11
– v volilni imenik je bilo vpisanih 465 volivcev
– glasovalo je 309 volivcev ali 66,45% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 285 glasovnic
– neveljavnih je bilo 24 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. PETJE VOJKO, Radoviči 15 125 glasov
2. NEMANIČ MARTIN, Rosalnice 26 178 glasov
3. ZUPANČIČ BOŠTJAN, Rosalnice 78 119 glasov
4. MALEŠIČ SILVO, Radoviči 24 172 glasov
5. VIDIC MARJAN, Rosalnice 58 216 glasov
6. MALEŠIČ ANTON, Radoviči 1 152 glasov
7. VRANIČAR ZVONKO, Čurile 1a 157 glasov
8. OBERMAN JOŽE, Čurile 5  185 glasov
9. VUKŠINIČ STANKO, Svržaki 4  132 glasov
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Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Rosalnice izvoljeni:

1. VIDIC MARJAN, Rosalnice 58 216 glasov
2. OBERMAN JOŽE, Čurile 5 185 glasov
3. NEMANIČ MARTIN, Rosalnice 26 178 glasov
4. MALEŠIČ SILVO, Radoviči 24  172 glasov
5. VRANIČAR ZVONKO, Čurile 1a 157 glasov
6. MALEŠIČ ANTON, Radoviči 1 152 glasov
7. VUKŠINIČ STANKO, Svržaki 4 132 glasov
l) KS SLAMNA VAS – VOLILNA ENOTA 12
– v volilni imenik je bilo vpisanih 133 volivcev
– glasovalo je 98 volivcev ali 73,68% vseh volivcev, ki

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 88 glasovnic
– neveljavnih je bilo 10 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. SLOBODNIK ANTON, Slamna vas 6 67 glasov
2. ŠKOF MARIJA, Boldraž 5  62 glasov
3. LUBINIČ DRAGOTIN, Boldraž 9  35 glasov
4. NEMANIČ ANTON, Slamna vas 1a  63 glasov
5. VRANIČAR JOŽE, Slamna vas 17a  68 glasov
6. ŠKOF MAJDA, Boldraž 14a  65 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Slamna vas izvoljeni:

1. VRANIČAR JOŽE, Slamna vas 17a 68 glasov
2. SLOBODNIK ANTON, Slamna vas 6 67 glasov
3. ŠKOF MAJDA, Boldraž 14 a 65 glasov
4. NEMANIČ ANTON, Slamna vas 1a 63 glasov
5. ŠKOF MARIJA, Boldraž 5 62 glasov
m) KS SUHOR – VOLILNA ENOTA 13
– v volilni imenik je bilo vpisanih 696 volivcev
– glasovalo je 494 volivcev ali 70,98% vseh volivcev,

ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 465 glasovnic
– neveljavnih je bilo 29 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. KRŠTINC DRAGOTIN, Dragomlja

 vas 15 209 glasov
2. MACELE MIRAN, Bušinja vas 28b 243 glasov
3. KRAJNC ROBERT, Bereča vas 42 222 glasov
4. ŽELJKO ROBERT, Gornji Suhor pri

Metliki 5 242 glasov
5. VIDETIČ PETER, Drage 20 147 glasov
6. PAVLIČ MILAN, Drage 3a 107 glasov
7. BRUNSKOLE SLAVKO, Hrast pri Jugorju 1312 gla-

sov
8. ANCELJ JOŽE, Dolnji Suhor pri

Metliki 19 243 glasov
9. ŠTUBLJAR MARTIN, Malo Lešče 2 181 glasov
10. KOLAR ZVONKO, Bušinja vas 7 283 glasov
11. GERKŠIČ ANTON, Gornji Suhor pri Metliki 21

284 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi

določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Suhor izvoljeni:

1. BRUNSKOLE SLAVKO, Hrast pri
Jugorju 1 312 glasov

2. GERKŠIČ ANTON, Gornji Suhor pri
Metliki 21 284 glasov

3. KOLAR ZVONKO, Bušinja vas 7 283 glasov
4. MACELE MIRAN, Bušinja vas 28 b 243 glasov
5. ANCELJ JOŽE, Dolnji Suhor pri

Metliki 19 243 glasov
6. ŽELJKO ROBERT, Gornji Suhor pri

Metliki 5 242 glasov
7. KRAJNC ROBERT, Bereča vas 42 222 glasov

Št. 008-1/98
Metlika, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Metlika
Marija Črnugelj, dipl. jur. l. r.

Tajnik
Milan Travnikar l. r.

Člani
Stanislav Brodarič l. r.
Janez Kremesec l. r.
Nada Krašovec-Klančar l. r.

4351. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Metlika

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Obči-
ne Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet obči-
ne Metlika na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Metlika

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe, glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste

(skrajšano: LC) in javne poti (skrajšano: JP). Lokalne ceste v
mestu Metlika in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se
razvrstijo v naslednje podkategorije:

– na glavne mestne ceste (skrajšano: LG) v mestu Met-
lika,

– na zbirne mestne ceste (in zbirne krajevne ceste) v
mestu Metlika (skrajšano: LZ),

– na mestne ceste (in krajevne ceste) v mestu Metlika
(skrajšano: LK).

Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (KJ).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Metlika, cesta med naselji

v Občini Metlika in naselji v sosednjih občinah in sosednji
državi Republiki Hrvaški,

– ceste v mestu Metlika in v naseljih z uvedenim ulič-
nim sistemom, razvrščene v podkategorije.
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4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednji občini ali sosednji Republiki Hrvaški

so:
Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Nam. Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v upor. dolžina

odseka občini (m) ceste v
sosednji

občini (m)

1. 255010 R3-661 Metlika–Semič obč. meja 3500 V 3880
2. 255020 R3-663 Bušinja vas–Metlika 255010 4778 V
3. 255030 R3-661 Čurile–Rosalnice R3-662 1530 V
4. 255040 R3-661 Drašička roka–Bojanjska roka R3-663 3310 V
5. 255050 255040 Slamna vas–Boldraž Boldraž 1027 V
6. 255060 G2-105 Trnovec–Bereča vas (G2-105) G2-105 3484 V
7. 255070 R1-218 Primostek–Grm pri Podzemlju R1-218 6017 V
8. 255080 R1-218 Grm pri Podzemlju–Podzemelj R3-919 1612 V
9. 255090 R1-218 Gradac–Krasinec meja HR 3485 V
10. 255100 R1-218 Gradac–Semič obč. meja 1376 V 7941
11. 255110 R3-661 R3-661-Vidošiči-Kamenica meja HR 3688 V
12. 255120 R3-662 Božakovo–Drašiči R3-661 2376 V
13. 255130 G2-105 G2-105–Gornja Lokvica 255060 427 V
14. 255140 G2-105 Dolnji Suhor pri Metliki–Gornja Lokvica 255060 2579 V
15. 255150 G2-105 Dole–Gornji Suhor pri Metliki G2-105 3194 V

5. člen
Lokalne ceste v mestu Metlika in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Nam. Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v upor. dolžina

odseka občini (m) ceste v
sosednji

občini (m)

1. 256010 G2-105 NBK–TPC R1-218 170 V
2. 256020 R1-218 AVTOBUSNA POSTAJA Avtobusna postaja 216 V
3. 256030 256040 MESTNI TRG Mestni trg 182 V
4. 256040 R3-661 TRG SVOBODE Mestni trg 199 V
5. 256050 256040 PARTIZANSKI TRG Na Požeg 129 V
6. 256060 R3-661 ŠOLSKA ULICA OŠ Metlika 225 V
7. 256070 G2-105 TOVARNIŠKA CESTA Beti, d.d. 201 V
8. 256080 G2-105 KOLODVORSKA ULICA Železniška postaja 204 V

– mestne ceste ali krajevne ceste

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Nam. Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v upor. dolžina

odseka občini (m) ceste v
sosednji

občini (m)

1. 256090 256010 NBK–KURILNICA kurilnica 162 V
2. 256100 256010 NBK–LEKARNA lekarna 58 V
3. 256110 256040 NA OBRH R3-662 601 V
4. 256120 R3-661 BREG REVOLUCIJE 256180 808 V
5. 256130 R3-661 NA POŽEG 256050 113 V
6. 256140 256050 PREČNA POT R3-661 112 V
7. 256150 256110 GANGLOVA ULICA 256110 258 V
8. 256160 G2-105 NA LAZAH 256150 438 V
9. 256170 255010 MARENTIČEVA ULICA Hiša 688 V
10. 256180 255010 STARA CESTA 255010 188 V
11. 256190 R3-661 ŽUPANČIČEVA ULICA 256070 268 V
12. 256200 256190 ULICA 1. MAJA 256210 167 V
13. 256210 R3-662 JARČEVA ULICA R3-662 98 V
14. 256220 G2-105 GUBČEVA ULICA 256230 409 V
15. 256230 256070 ŠESTOVA ULICA 256210 294 V
16. 256240 R3-661 POT NA VESELICO Veselica 557 V
17. 256250 256290 Ul. JANKA BRODARIČA Hiša 156 V
18. 256260 hiša BADOVINČEVA ULICA Hiša 209 V
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Nam. Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v upor. dolžina

odseka občini (m) ceste v
sosednji

občini (m)

19. 256270 R3-662 VEJAR R3-662 268 V
20. 256280 256060 NAVRTILOVA POT 256290 261 V
21. 256290 R3-661 TOMŠIČEVA ULICA R3-661 327 V
22. 256300 R3-661 STRMA POT 256140 110 V
23. 256310 R3-661 FRELIHOVA ULICA 256120 85 V
24. 256320 256120 ULICA XIV. DIVIZIJE Hiša 229 V
25. 256330 G2-105 CESTA 9. MAJA Gozd 180 V
26. 256340 255010 ULICA MARJANA KOZINE Hiša 127 V
27. 256350 G2-105 Ul. BELOKRANJSKEGA ODREDA Hiša 360 V
28. 256350 G2-105 Ul. BELOKRANJSKEGA ODREDA Novoteks 80 V
29. 256360 G2-105 ULICA MILKE ŠOBAR Hiša 234 V
30. 256370 G2-105 MESTNI LOG Objekt 115 V
31. 256370 256371 MESTNI LOG–ulica Hiša 75 V
32. 256380 255020 LEVSTIKOVA ULICA Hiša 84 V
33. 256390 G2-105 IMP–MERCATOR Objekt 150 V
34. 256400 R3-661 JEREBOVA ULICA 256240 390 V
35. 256400 256401 JEREBOVA ULICA–lok 256402 80 V
36. 256410 R3-661 NASELJE STANETA ROZMANA Hiša 463 V

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Nam. Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v upor. dolžina

odseka občini (m) ceste v
sosednji

občini (m)

1. 755010 255010 Metlika–Gornje Dobravice 255070 2846 V
2. 755020 255020 Metlika–Berčice Berčice 567 V
3. 755030 255020 Grabrovec 255020 643 V
4. 755040 R3-661 R3-661–Svržaki Svržaki 405 V
5. 755050 255030 Rosalnice–Vinomer Vinomer 3395 V
6. 755060 R3-663 R3-662–Rosalnice 255030 814 V
7. 755070 R3-662 Radovica–Boldraž 255050 1971 V
8. 755080 R3-663 R3-663–Radoši Radoši 624 V
9. 755090 R3-663 R2-663–Krašnji vrh Krašnji vrh 2734 V
10. 755100 R3-663 Radovica 755090 226 V
11. 755110 G2-105 G2-105–Bereča vas 255060 192 V
12. 755120 255060 Dolnja Lokvica 255130 802 V
13. 755130 255060 Gornja Lokvica–Krvavčji vrh obč. meja 2356 V
14. 755140 R3-919 Škrilje–255090 255090 762 V
15. 755150 255090 255090–Kapljišče Kapljišče 346 V
16. 755160 255090 255090–Mlake Mlake 879 V
17. 755171 255090 255090–Prilozje Prilozje 1142 V
18. 755172 755160 755160–Boginja vas Boginja vas 461 V
19. 755180 R1-218 Gradac–Okljuka Okljuka 1537 V
20. 755190 R1-218 R1-218–Otok Otok 1259 V
21. 755200 G2-105 Metlika–Križevska vas Križevska vas 1035 V
22. 755210 255150 Dragomlja vas–Gradnik obč. meja 950 V
23. 755220 R3-661 Železniki–Vidošiči 255110 1248 V
24. 755230 755220 Plešči vrh–Železniki Železniki 1097 V
25. 755240 R3-662 Rakovec–Drašiči Drašiči 2432 V
26. 755250 R3-663 R3-663–Bojanja vas Bojanja vas 1369 V
27. 755260 R3-663 R3-663–državna meja meja RH 1195 V
28. 755270 255160 255160–Hrast pri Jugorju Hrast 893 V
29. 755280 G2-105 G2-105–Škemljevec Škemljevec 702 V
30. 755290 G2-105 G2-105–Mačkovec Mačkovec 545 V
31. 755300 G2-105 G2-105–Božič vrh Božič vrh 391 V
32. 755310 G2-105 G2-105–Jugorje pri Metliki Jugorje 368 V
33. 755320 R2-421 R2-421–Sela pri Jugorju Sela 382 V
34. 755330 255160 255160–Gornji Suhor pri Metliki Gornji Suhor 588 V
35. 755340 G2-105 G2-105–Dolnji Suhor pri Metliki Dolnji Suhor 287 V
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Nam. Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v upor. dolžina

odseka občini (m) ceste v
sosednji

občini (m)

36. 755350 G2-105 Trnovec G2-105 480 V
37. 755361 R1-218 R1-218–Primostek (stari del) Primostek 270 V
38. 755362 R1-218 R1-218–Primostek (novi del) Primostek 333 V

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, do-

ločenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republi-
ke Slovenije za ceste, št. 347-05-144/98-03/Brank z dne
21. 7. 1998.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost 2.

člena odloka o določitvi in varstvu lokalnih cest na območju
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 6/92).

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 343-1/98
Metlika, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

MEŽICA

4352. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97
in 10/98), 43. in 100. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92) in 6. člena pravilnika o standardih
in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/95) in 16. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95)
je Občinski svet občine Mežica na 42. seji dne 8. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o organiziranju službe pomoči na domu in

merilih za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca

v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko so-
cialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno var-
stvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih

opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti,
starosti, v primeru nesreč ter v primerih, ko je ta pomoč
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja Center za socialno

delo Ravne na Koroškem kot javno službo v Občini Mežica.
Ne glede na določila prejšnega odstavka tega člena lahko
občina na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za služ-
bo za pomoč na domu tudi koncesijo.

3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekaj-

urno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno ali tele-
sno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,

– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I.
kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za
samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomeš-
ča varstvo v instituciji,

– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev na-
domešča institucionalno varstvo.

Upravičenost do socialne oskrbe na domu se ugotavlja
na podlagi predloženega sklepa Centra za socialno delo
Ravne na Koroškem.

II. VRSTA IN OBSEG STORITVE

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste

storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec

upravičen v obsegu praviloma največ 12 ur tedensko, se
šteje pomoč pri:

– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskega prostora,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere

je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 6 ur
tedensko, se šteje pomoč pri:
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– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katerih je

upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 2 uri te-
densko se šteje:

– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti in odtujenosti,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorods-

tvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njiho-

ve družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe upra-

vičencev določi socialna delavka, ki posamezni primer obrav-
nava.

III. DOLOČANJE CENE STORITVE

6. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na

domu (storitve), ki jo je deležen upravičenec. Cena storitve
socialne oskrbe na domu obsega vse stroške, razen sred-
stev za investicijsko vzdrževanje in investicije. Storitev se
zaračunava po dejansko opravljenih urah.

Vrednost urne postavke na predlog Centra za socialno
delo Ravne na Koroškem oziroma kocesionarja določi žu-
pan Občine Mežica oziroma koncedent. Cene se usklajuje-
jo z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospo-
darstvu objavljenega v Uradnem listu RS. Uskladitev opravi
koncesionar oziroma Center za socialno delo Ravne na
Koroškem ob koncu vsakega trimesečja, oziroma v nasled-
njem mesecu po tem, ko se vrednost koeficienta dvigne za
5 odstotkov in več.

V primeru, da do uskladitve ne pride na način iz prej-
šnega odstavka, se pri naslednji uskladitvi lahko upošteva
kumulativna rast cen.

IV. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE

7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem
odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca
veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogod-
benega razmerja.

8. člen
Višino plačila z odločbo določi občina, na podlagi pred-

hodnega postopka Centra za socialno delo Ravne na Koroš-
kem. Odločba velja za čas nudenja storitve, vendar največ
za čas enega leta. Na podlagi odločbe o določitvi plačila
Center za socialno delo upravičencu oziroma koncesionar
zavezancu izstavi račun.

Zoper odločbo o določitvi višine plačila se lahko v roku
15 dni vloži pritožba pri županu občine, ki je izdala odločbo.
Pritožba na določitev plačila ne zadrži obveznosti plačila,
določenega z odločbo.

9. člen
Upravičenci lahko z ustreznimi dokazili že pri vložitvi

zahtevka za nudenje pomoči na domu ali kasneje, ko je
odločba že izdana, vložijo zahtevo za delno ali celotno opro-
stitev plačila storitve.

10. člen
Občina oziroma koncedent lahko upravičence v prime-

rih, ko nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za
plačilo storitev pomoči na domu in nimajo niti premoženja ali
zavezancev, ki bi jih bili po zakonu iz kakega drugega prav-
nega naslova dolžni preživljati, delno ali v celoti oprosti
plačila storitev. Pri tem upošteva mnenje in ugotovitve so-
cialne službe Centra za socialno delo Ravne na Koroškem.

11. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot

edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalid-

nost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb,

– otroci za čas vključitve v progame predšolskih in
šoloobveznih dejavnosti in so upravičeni do dodatka po
zakonu o družinskih prejemkih,

– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delne oprostitve plačila na domu je odvisna od

materialnega stanja upravičenca in zavezancev.
Ostali upravičenci so dolžni plačati stroške izvajanja

storitev v višini veljavne cene storitev.

12. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu

se lahko dodeli za določen čas največ za dobo 6 mesecev.
Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za
isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren
način za razreševanje trenutne situacije upravičenca in je
sklenjen nov dogovor o izvajanju.

13. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice,

ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede.
Višina prispevka je odvisna od materialnega stanja upravi-
čenca in zavezancev.

Višina prispevka je odvisna od ugotovljenega dohodka
na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo
zahtevka za storitev.
% zneska povprečne neto plače % prispevka k ceni storitev
vseh zaposlenih v RS v preteklem letu

manj kot 60% 10%
60–70% 20%
70–80% 30%
80–90% 40%
90–100% 50%
100–110% 60%
110–120% 70%
120–130% 80%
130–140% 90%
nad 140% 100%

V izjemnih primerih lahko občina ali koncedent pri do-
ločitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki
odražajo dejanski socialni položaj družine in

– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejansko social-
ni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega
izkazanega dohodka,

– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu
izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razme-
rah.

14. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotovlja tako,

da se v dohodek upoštevajo vsi dohodki 57.a člena zakona
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o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejem-
kih (Uradni list RS, št. 54/92) ter dodatek za tujo nego in
pomoč.

15. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega

položaja upravičencev oziroma zavezancev Občina Mežica
pooblašča Center za socialno delo Ravne na Koroškem
oziroma koncesionarja.

Center za socialno delo Ravne na Koroškem zbira,
obdeluje, shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne
podatke, vsebovane v evidencah, v skladu s predpisi o
varstvu osebnih podatkov, če s tem odlokom ni določeno
drugače.

16. člen
Center za socialno delo Ravne na Koroškem oziroma

koncesionar sklene z upravičencem oziroma njegovim za-
stopnikom dogovor o izvajanju in plačilu pomoči na domu
pred pričetkom izvajanja pomoči in določi znesek lastne
udeležbe upravičenca.

V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je
opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.

Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omo-
gočali plačilo po tem odloku in ima v lasti nepremično pre-
moženje je praviloma upravičen le, če pristane na zemljiš-
koknjižno zavarovanje terjatev občine. Zemljiško-knjižno za-
varovanje opravi občina na predlog Centra za socialno delo.

Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega pre-
moženja in ga je odtujil tri leta pred vložitvijo zahtevka za
nudenje pomoči na domu, se mu pomoč praviloma nudi
samo v primeru, če upravičenec predloži pisno zagotovilo,
da prevzemnik nepremičnega premoženja ali kdo drug za-
gotovi plačilo stroškov po tem odloku.

17. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo, če je pridobil pravico

do doplačila oziroma plačila ne da bi prehodno izrabil vse
pravne možnosti za določitev in izterjavo preživninske upra-
vičenosti, če je do njih upravičen,

– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev za-
vezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni
več upravičen.

18. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile pod-

laga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dol-
žan v 15 dneh sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vode-
nje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zave-
zancev.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je upravičenec
ali zavezancev dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priz-
nana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in
prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev
plačila oziroma doplačila.

19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca

evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu pri Centru za
socialno delo oziroma koncesionarju, ki obsega:

– evidenca dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebine pomoči,
– izvajalce storitev,

– evidenco opravljenih poti.
Občini Mežica naj se dostavljajo mesečna poročila o

evidencah storitev.

20. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med Občino Mežica

in Centrom za socialno delo Ravne na Koroškem oziroma
koncesionarjem se dogovorijo s pogodbo.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 015-03-5/98
Mežica, dne 14. oktobra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ekon. l. r.

MISLINJA

4353. Poročilo o izidu volitev župana

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana

Občinska volilna komisija občine Mislinja je na seji dne
23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve župana, na volitvah dne 22. novembra
1998, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za
župana.

I
Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico voliti

skupaj 3571 volivcev.

Glasovalo je skupaj 2324 volivcev ali 65,08% vseh
volivcev, ki so imeli volilno pravico.

Veljavnih je bilo 2307 glasovnic.

Neveljavnih je bilo 17 glasovnic.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-
sov:

Kandidat Število glasov % glasov

1.FRANC TOVŠAK 289 12,53

2.MIRKO GREŠOVNIK 1488 64,50

3.IVAN ČAS 530 22,97

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107.
člena ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kan-
didat:
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MIRKO GREŠOVNIK, rojen 13. 7. 1936, Šolska cesta
29, Mislinja, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mislinja
Vesna Jakoš l. r.

Tajnik
Drago Pogorevc, dipl. inž. l. r.

Člani:
– namestnica predsednice Anica Križaj l. r.
– namestnik člana Vili Jože Tovšak l. r.
– članica Zdenka Sušec l. r.
– namestnik člana Miroslava Šilak l. r.
– član Janez Krajnc l. r.
– namestnik člana Janez Čas l. r.

4354. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Mislinja

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Mislinja

Občinska volilna komisija Mislinja je na seji dne 23.
novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odbo-
rov pri ugotavljanju izida glasovanja volitve članov Občinske-
ga sveta Mislinja, na volitvah dne 22. novembra 1998 ugo-
tovila.

I
Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico voliti

3571 volivcev.
Glasovalo je 2.324 volivcev ali 65,08% od vseh voliv-

cev, ki so imeli volilno pravico.
Veljavnih glasovnic je bilo 2206.
Neveljavnih glasovnic je bilo 118.

II
V skladu s 86. členom ZLV je Občinska volilna komisija

ugotovila volilni izid lokalnih volitev za člane občinskega
sveta. Posamezne liste za kandidate za člane Občinskega
sveta Mislinja so dobile naslednje skupno število glasov:

Št. Ime liste Glasov % glasov

1. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE 414 18,8

2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 427 19,4
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 180 8,2
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 355 16,1

5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 168 7,6

6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE 326 14,8

7. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 261 11,8

8. NOVI NEODVISNI DOLIČ 75 3,4
SKUPAJ 2206

III
Po volilnih enotah so dobile posamezne liste naslednje

število glasov:

volilna enota št. 1

Št. Ime liste Glasov % glasov Mandati

1. DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 355 21,4 1

2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 330 19,9 1
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV 138 8,3 0
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 253 15,2 1
5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 152 9,2 0
6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE 249 15,0 1
7. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 184 11,1 0

SKUPAJ 1661 4

V volilni enoti se voli 9 članov občinskega sveta.

volilna enota št. 2

Št. Ime liste Glasov % glasov Mandati

1. DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 59 10,8 0

2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 97 17,8 0
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV 42 7,7 0
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 102 18,7 0
5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 16 2,9 0
6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE 77 14,1 0
7. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 77 14,1 0
8. NOVI NEODVISNI DOLIČ 75 13,8 0

SKUPAJ 545 0

V volilni enoti se voli 5 članov Občinskega sveta občine
Mislinja.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je ostalo v
obeh volilnih enotah nepodeljenih še po pet mandatov.

Lista Neodvisni Dolič, ki ni dobila mandata po volilnem
količniku, se v nadaljnjem postopku izračuna ostankov ne
upošteva več, ker je bila lista vložena samo v volilni enoti
št. 2.

Občinska volilna komisija je nato upoštevala 4 že raz-
deljene mandate po volilnem količniku, preostale mandate
pa razdelila po D’Hondtovem sistemu.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je:
1. Lista DeSUS je v volilni enoti št. 1 dobila en mandat

po volilnem količniku, dva mandata pa na podlagi največjih
ostankov glasov v razmerju do količnikov, v volilni enoti št. 1
enega in v volilni enoti št. 2 enega.

2. Lista LDS je v volilni enoti št. 1 dobila en mandat po
volilnem količniku, dva mandata pa na podlagi največjih
ostankov glasov v razmerju do količnikov, v volilni enoti št. 1
enega in v volilni enoti št. 2 enega.

3. Lista ZLSD je dobila en mandat v volilni enoti št. 1 na
podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnika.

4. Lista SLS je v volilni enoti št. 1 dobila en mandat po
volilnem količniku, en mandat pa na podlagi največjih ostan-
kov glasov v razmerju do količnika v volilni enoti št. 2.

5. Lista SNS je dobila en mandat v volilni enoti št. 1 na
podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnika.

6. Lista SDS je v volilni enoti št. 1 dobila en mandat po
volilnem količniku, en mandat pa na podlagi največjih ostan-
kov glasov v razmerju do količnika v volilni enoti št. 2.

7. Lista SKD je dobila v obeh volilnih enotah po en
mandat na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do
količnikov v volilnih enotah št. 1 in št. 2.
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Po pregledu preferenčnih glasov za vsakega posamez-
nega kandidata na listi je občinska volilna komisija ugotovila,
da nihče ni dobil večine glasov liste, zato se vrstni red
kandidatov na vseh vloženih listah ne spremeni.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so izvoljeni
za občinski svet naslednji kandidati iz list:

Ime liste Volilna enota št.

1. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. ANTON GAŠPER, rojen 9. 11. 1942, Prisoje 8, Mislinja 1.
2. TILKA PREVOLNIK, rojena 21. 9. 1946,
Pohorska 27, Mislinja 1.
3. FRANC JAMNIKAR, rojen 21. 11. 1949,
Tolsti vrh 58, Mislinja 2.

2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1. LEOPOLD PREVOLNIK, rojen 6. 10. 1944,
Pohorska 27, Mislinja 1.
2. RADO JEROMEL, rojen 30. 5. 1958, Šentilj 10, Mislinja 1.
3. ZDRAVKO POGOREVC, rojen 10. 3. 1955,
Tolsti vrh 40 a, Mislinja 2.

3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
1. IVAN KRENKER, rojen 19. 9. 1940, Sejmišče 2, Mislinja 1.

4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. MIRKO TOVŠAK, rojen 24. 7. 1947, Straže 63, Mislinja 1.
2. DOMINIK JAVORNIK, rojen  9. 7.1951,
Kozjak 71 d, Mislinja 2.

5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1. SMRTNIK MARKO, rojen 28. 8. 1972, Dovže 15a, Mislinja 1.

6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
1. FRANC TOVŠAK, rojen  2. 9. 1939, Šenitlj 81 a, Mislinja 1.
2. ANDREJ LUŠNIC, rojen 23. 8. 1964,
Gornji Dolič 36b, Mislinja 2.

7. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. PETER TOVŠAK, rojen 9. 2. 1942, Šentilj 81 b, Mislinja 1.
2. IVAN JOVAN, rojen  9. 7. 1963, Srednji Dolič 46, Mislinja 2.

Št. 008-01/98
Mislinja, dne 27. novembra 1998.

Tajnik OVK                               Predsednica OVK
Drago Pogorevc, dipl. inž. l.r. Vesna Jakoš l.r.

Člani:
– namestnica predsednice Anica Križaj l. r.
– namestnik člana Vili Jože Tovšak l. r.
– članica Zdenka Sušec l. r.
– namestnik člana Miroslava Šilak l. r.
– član Janez Krajnc l. r.
– namestnik člana Janez Čas l. r.

NOVO MESTO

4355. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96)
so Občinski svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne
22. 10. 1998 in na podlagi 11. in 17. člena statuta Občine
Šentjernej, Občinski svet občine Šentjernej na 38. seji dne
28. 9. 1998 in Občinski svet občine Škocjan na 41. seji
dne, 8. 10. 1998 sprejeli naslednji

S K L E P

1
Ukine se status javnega dobra, parcel št. 1265/1,

pašnik v izmeri 1a 58 m2, seznam I k.o. Ragovo, z dovolje-
njem, da se odpiše od seznama I. in se zanjo odpre nova vl.
št. iste k.o. in pri njej vknjiži lastninska pravica na Mestno
občino Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1.

2
Zemljišče, parc. št. 1265/1 k.o. Ragovo, pašnik v

izmeri 1a 58m2, k.o. Ragovo, se proda Mercator KZ Krka
Novo mesto po ceni stavbnega zemljišča.

3
Ta sklep velja, ko ga v enakem besedilu sprejmejo

Občinski sveti mestne občine Novo mesto, občin Šentjernej
in Škocjan in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 467-9/98-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

4356. Sklep o ukinitvi javnih poti

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96)
so Občinski svet mestne občine Novo mesto na 35. seji dne
11. 5. 1998, na podlagi 11. in 17. člen statuta Občine
Šentjernej, Občinski svet občine Šentjernej na 39. seji dne
13. 11. 1998 in Občinski svet občine Škocjan na 40. seji
dne 27. 7. 1998 sprejeli naslednji

S K L E P

1
Ukineta se javni poti, parc. št. 2777/4, pot v izmeri 54

m2 in parc. št. 2758/2, pot v izmeri 29m2, obe seznam I.
k.o. Zajčji vrh, z dovoljenjem, da se odpišeta od seznama I.
k.o. Zajčji vrh in zanju odpre nova vl. št. iste k.o. ter pri njej
vknjiži lastninska pravica na Mestno občino Novo mesto.

2
Sklep je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo

Občinski sveti mestne občine Novo mesto ter občin Šentjer-
nej in Škocjan.
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3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 466-115/98-12
Novo mesto, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

PIVKA

4357. Poročilo o izidu volitev v svete vaških in trške
skupnosti Občine Pivka

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) se je dne 23.
11. 1998 sestala Občinska volilna komisija občine Pivka in
sprejela na podlagi zapisnikov volilnih odborov

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete vaških in trške skupnosti

Občine Pivka

1. Na volitvah v svete vaških in trške skupnosti, ki so
bile 22. 11. 1998, je od 4703 volilnih upravičencev glaso-
valo 3262, kar je 69,36%.

2. Izid volitev po volilnih enotah:
Buje – oddanih 31 glasovnic, neveljavne 3, veljav-

ne 28,
Čepno – oddanih 37 glasovnic, neveljavne 2, veljav-

ne 35,
Dolnja Košana – oddanih 181 glasovnic, neveljavne

11, veljavne 170,
Drskovče – oddanih 49 glasovnic, neveljavnih 17, ve-

ljavnih 32,
Gornja Košana – oddanih 90 glasovnic, neveljavnih 6,

veljavnih 84,
Gradec – oddanih 35 glasovnic, neveljavna 1, veljav-

nih 34,
Jurišče – oddanih 145 glasovnic, neveljavne 4, veljav-

nih 141,
Kal – oddanih 194 glasovnic, neveljavnih 6, veljavnih

188,
Klenik – oddanih 79 glasovnic, neveljavne 2, veljav-

nih 77,
Mala Pristava – oddanih 38 glasovnic, neveljavnih 0,

veljavnih 38,
Nadanje selo – oddanih 52 glasovnic, neveljavne 2,

veljavnih 50,
Narin – oddanih 102 glasovnici, neveljavnih 7, veljav-

nih 95,

Nova Sušica – oddanih 52 glasovnic, neveljavna 1,
veljavnih 51,

Palčje – oddanih 128 glasovnic, neveljavne 4, veljav-
nih 124,

Parje – oddanih 56 glasovnic, neveljavnih 8, veljav-
nih 48,

Petelinje – oddanih 189 glasovnic, neveljavne 3, ve-
ljavnih 186,

Pivka – oddanih 969 glasovnic, neveljavnih 107, ve-
ljavnih 862,

Selce – oddanih 143 glasovnic, neveljavnih 54, veljav-
nih 89,

Slovenska vas – oddanih 25 glasovnic, neveljavna 1,
veljavnih 24,

Suhorje – oddanih 53 glasovnic, neveljavnih 9, veljav-
nih 44,

Šmihel – oddanih 63 glasovnic, neveljavne 2, veljav-
nih 61,

Tabor – oddanih 5 glasovnic, neveljavnih 0, veljav-
nih 5,

Trnje – oddanih 127 glasovnic, neveljavne 4, veljav-
nih 123,

Velika Pristava – oddanih 26 glasovnic, neveljavna 1,
veljavnih 25,

Volče – oddanih 55 glasovnic, neveljavne 3, veljav-
nih 52,

Zagorje – oddanih 220 glasovnic, neveljavnih 84, ve-
ljavnih 136.

3. Na podlagi prejetega števila glasov so bili v posa-
mezni volilni enoti izvoljeni:

BUJE: Prelc Miroslav, Biščak Anton, Volk Joško
ČEPNO: Požar Miro, Belčič Anton, Željan Darko
DOLNJA KOŠANA: Sušelj Stojan, Medved Jože, Gu-

stinčič Nada, Morel Damijana,
Morelj Viktor
DRSKOVČE: Frank Darjo, Možina Miloš, Tomšič Franc
GORNJA KOŠANA: Gorup Silvo, Železnik Janko, Če-

pek Karel, Kapelj Zdenka, Glažar Anton
GRADEC: Čeligoj Peter, Penko Peter, Smrdelj Peter
JURIŠČE: Sedmak Stojan, Žužek Slavko, Bizjak Du-

šan, Žužek Franc, Knafelc Božidar
KAL: Smrdel Aleksander, Mankuč Bojana, Kontelj

Leon, Smrdel Zlatko, Godina Andrej
KLENIK: Bubnič Milan, Kastelic Stane, Perenič Stani-

slav, Bergoč Rudi, Možina Božidar
MALA PRISTAVA: Valenčič Andrej, Hrvatič Darja, Sre-

bot Marjeta
NADANJE SELO: Kranjc Miloslav, Malečkar Branko,

Žnidaršič Andrej
NARIN: Knafelc Marjan, Kaluža Janez, Sedmak Alek-

sander, Dolgan Ivan, Penko Marta
NOVA SUŠICA; Cucek Jože, Fidel Štefanija, Morel

Peter
PALČJE: Česnik Julijan, Primc Janko, Česnik Egon,

Pavlovič Roman, Česnik David
PARJE: Zadel Stane, Tomšič Rudi, Čeligoj Vladimir
PETELINJE: Vodopivec Peter, Baumkircher Jakob,

Štunf Drago, Penko Peter, Čelhar Janez
PIVKA: Žele Milan, Penko Mateja, Metlika Bogdan,

Vičič Danilo, Korent Marjan,
Vilhar Matjaž, Žvokelj Slavko
SELCE: Česnik Dejan, Perenič Gordan, Poljšak Flori-

jan, Smrdelj Frane, Šabec Jože
SLOVENSKA VAS: Franetič Stojan, Marušič Marija,

Berne Anton
SUHORJE: Gustinčič Andrej, Volk Tomaž, Volk Matija
ŠMIHEL: Brožič Jadran, Zrimšek Tadej, Kaluža Anton
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TABOR: Lenarčič Ivana, Lenarčič Janko, Štavar Ma-
tilda

TRNJE: Šenkinc Sandi, Smrdelj Stane, Slavec Franc,
Abram Marko, Debevec Marko

VELIKA PRISTAVA: Žele Veronika, Lenarčič Cveto, Ur-
bančič Franc

VOLČE: Rutar Ivan, Kranjc Marino, Mezgec Damijan
ZAGORJE: Kristan Milan, Kruh Jože, Šabec Jakob,

Žele Jože, Žele Rafael.

Št. 00601/98
Pivka, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Pivka
Nadja Čeligoj l. r.

4358. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Pivka

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Pivka

Občinska volilna komisija občine Pivka je na seji dne
23. 11. 1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odbo-
rov, pri ugotavljanju izida glasovanja na lokalnih volitvah dne
22. 11. 1998 za Občinski svet občine Pivka, ugotovila

I
1. Na volitvah dne 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti

skupaj 4703 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
S potrdilom je glasoval eden volivec.
2. Glasovalo je skupaj 3262 volivcev ali 69,36% od

vseh volivcev, od tega je:
a) volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku

3245 volivcev
b) volivcev glasovalo po pošti 17 volivcev.

II
Za volitve v občinski svet je bilo oddanih 3262 glasov-

nic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca je bilo neveljavnih 307 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2955 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število

glasov:

Glasov % glasov Št.  Ime liste

26 0,9% 1. REPUBLIKANCI SLOVENIJE –
ReS

217 7,3% 2. OBRTNIŠKO PODJETNIŠKA
NEODVISNA LISTA

320 10,8% 3. LISTA NEODVISNIH KANDIDA-
TOV

143 4,8% 4. DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE,
DeSUS

399  13,5% 5. SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

391  13,2% 6. SOCIALDEMOKRATSKA
STRANKA SLOVENIJE – SDS

390  13,2% 7. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE – LDS

Glasov % glasov Št.  Ime liste

561  19,0% 8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

55  1,9% 9. SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA – SNS

184  6,2% 10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD

176  6,0% 11. PUPEDANSKA LISTA
93  3,1% 12. ZVEZA ZA PRIMORSKO, ZZP

III
Na podlagi 20. člena statuta Občine Pivka (Uradni list

RS, št. 44/95 in 27/96) pripada listam kandidatov skupno
16 mandatov v Občinskem svetu občine Pivka.

Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah je
občinska volilna komisija ugotovila zaporedje 16 najvišjih
količnikov (D'Hondov sistem):

Zap. št. Količnik Št.    Ime liste

1. 561.00 8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

2. 399.00 5. SLOVENSKI KRŠČANSKI
DEMOKRATI – SKD

3. 391.00 6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE – SDS

4. 390.00 7. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE – LDS

5. 320.00 3. LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV
6. 280.50 8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
7. 217.00 2. OBRTNIŠKO PODJETNIŠKA

NEODVISNA LISTA
8. 199.50 5. SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
9. 195.50 6. SLOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE – SDS
10. 195.00 7. LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE – LDS
11. 187.00 8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
12. 184.00 10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKTATOV – ZLSD
13. 176.00 11. PUPEDANSKA LISTA
14. 160.00 3. LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV
15. 143.00 4. DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
16. 140.25 8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
17. 133.00 5. SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI – SKD
18. 130.33 6. SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE –

SDS
19. 130.00 7. LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE – LDS
20. 112.20 8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA

STRANKA
21. 108.50 2. OBRTNIŠKO PODJETNIŠKA

NEODVISNA LISTA

IV
Občinska volilna komisija je ugotovila, da po zaporedju

16 najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandida-
tov naslednje število mandatov v Občinskem svetu občine
Pivka:
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Št. Št.     Ime liste
mandatov

4 8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2 3. LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV
2 5. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
2 6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE
2 7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE –

LDS
1 2. OBRTNIŠKO PODJETNIŠKA NEODVISNA

LISTA
1 4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE DeSUS
1 10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV - ZLSD
1 11. PUPEDANSKA LISTA
0 1. REPUBLIKANCI SLOVENIJE, ReS
0 9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
0 12. ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP

V
Občinska volilna komisija je ugotovila, da na podlagi

18. člena zakona o lokalnih volitvah ni noben kandidat dobil
preferenčnih glasov večine volivcev, ki so glasovali za listo in
ni bil na nobeni listi kandidatov prednostno izvoljen noben
kandidat.

VI
Na podlagi razdeljenih mandatov posameznim listam

kandidatov je občinska volilna komisija ugotovila, da so izvo-
ljeni:

Lista: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. ROBERT SMRDELJ, roj. 30. 7. 1968, Slovenska

vas 3, Pivka
2. JOŽE ŽELKO, roj. 25. 1. 1958, Narin 107, Pivka
3. EMANUELA LENARČIČ, roj. 3. 9. 1973, Mala Pri-

stava 8, Pivka
4. JANEZ ČUČEK, roj. 27. 9. 1948, Vilharjeva 4, Piv-

ka
Lista: LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV
1. ALOJZ ČESNIK, roj. 17. 5. 1957, Pod Kerinom 2,

Pivka
2. FRANC MORELJ, roj. 2. 9. 1946, Neverke 27 a,

Košana
Lista: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
1. MARKO ADAM, roj. 11. 8. 1941, Pod Primožem 6,

Pivka
2. MILAN MOZETIČ, roj. 4. 10. 1963, Dolnja Košana

79, Košana
Lista: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

– SDS
1. MARICA KALUŽA, roj. 14. 9. 1952, Narin 114,

Pivka
2. SREČKO VADNJAL, roj. 20. 8. 1944, Parje 25,

Pivka
Lista: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. IZTOK KOKOŠAR, roj. 25. 3. 1956, Prečna 4,

Pivka
2. MILOSLAV KRANJC, roj. 4. 3. 1956, Nadanje selo

7, Pivka
Lista: OBRTNIŠKO PODJETNIŠKA NEODVISNA LIS-

TA
1. JANEZ MARINČIČ, roj. 8. 4. 1949, Zagorje 94,

Pivka
Lista: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE – DeSUS

1. MILENA ŽELE, roj. 16. 5. 1939, Kolodvorska 14,
Pivka

Lista: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– ZLSD

1. EDMUND JULIJAN SREBOT, roj. 1. 1. 1941, Pete-
linje 46 b, Pivka

Lista: PUPEDANSKA LISTA
1. MARKO DOLES, roj. 17. 4. 1974, Petelinje 2a,

Pivka.

Št. 00601/98
Pivka, dne 26. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Pivka
Nadja Čeligoj l. r.

PODČETRTEK

4359. Poročilo o izidu volitev župana in članov
Občinskega sveta občine Podčetrtek

Občinska volilna komisija občine Podčetrtek je na pod-
lagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in za-
pisnika o delu Občinske volilne komisije občine Podčetrtek
pri ugotavljanju izida volitev v Občini Podčetrtek sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in članov Občinskega

sveta občine Podčetrtek

1
Občinska volilna komisija občine Podčetrtek je na seji

dne 23. novembra 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja
za volitve župana in članov Občinskega sveta občine
Podčetrtek.

V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volicev
2649 glasovalo 1591 volilcev, kar znaša 60,06% vseh volil-
nih upravičencev.

2
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1591 glas-

ovnic, od tega je bilo 129 neveljavnih in 1462 veljavnih
glasovnic.

MARJAN DROFENIK je dobil 1462 glasov, kar znaša
100% veljavnih glasov.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu s
107. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)

ZA ŽUPANA OBČINE PODČETRTEK IZVOLJEN MAR-
JAN DROFENIK.

3
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glas-

ovanja za člane občinskega sveta uporabila 14. člen zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
70/95 in 20/98).

V volilni enoti, ki obsega območje celotne Občine
Podčetrtek, se je volilo 12 članov občinskega sveta. Man-
date so dobile naslednje liste:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 3 mandate
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
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3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV 0 mandatov
4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 1 mandat
5. SAMOSTOJNA LISTA ZA
POLJE OB SOTLI 1 mandat
6. “NAŠA LISTA“ 1 mandat
7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE 1 mandat
8. LISTA ZA TURISTIČNI RAZVOJ
OBČINE PODČETRTEK 1 mandat
9. DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0 mandatov
10. SVOBODNA LISTA KRAJANOV
KRAJEVNE SKUPNOSTI PRISTAVA
PRI MESTINJU 2 mandata

Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Srečko GOBEC
2. Marijan ŠVIGLIN
3. Anton POČIVAVŠEK iz liste Liberalne demokracije

Slovenije, LDS
4. Milena HLADNIK
5. Maks JURAK iz liste Slovenske ljudske stranke, SLS
6. Marija GRADIŠEK iz liste Slovenski krščanski

demokrati, SKD
7. Martin VRENKO iz Samostojne liste za Polje ob Sotli
8. Martin HOHNJEC iz Naše liste
9. Darko ŠELEKAR iz liste Socialdemokratske stranke

Slovenije, SDS
10. Aleksander RENIER iz Liste za turistični razvoj

občine Podčetrtek
11. Gojko LONČARIČ
12. Ivan DROZG iz Svobodne liste krajanov Krajevne

skupnosti Pristava pri Mestinju.

Št. 98
Podčetrtek, dne 23. novembra 1998.

Namestnica predsednika
Občinske volilne komisije

občine Podčetrtek
Marjanca Novak l. r.

POSTOJNA

4360. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska
univerza Postojna

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 71/85 – odl. US in 8/96), 15.
člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št.
12/96) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 1/96, 68/97, 31/98) je Občinski svet občine Postojna
na 37. seji dne 12. 11. 1998 sprejel

O D LO K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda

za izobraževanje odraslih Ljudska univerza
Postojna

1. člen
Dopolni se 4. člen odloka o ustanovitvi javnega zavoda

za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Postojna tako, da
glasi:

II. DEJAVNOST ZAVODA

Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko

izobraževanje
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno

izobraževanje
M/80.301 Višješolsko izobraževanje
M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških

šol
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
DE/22.110 Izdajanje knjig
K/74.831 Prevajanje
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 Druga splošna in tajniška opravila
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n. in
druge dejavnosti, v obsegu, ki je potreben za izvajanje

dejavnosti izobraževanja odraslih. Dejavnost zavoda šteje
kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

4361. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Postojna

Na podlagi 28. člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98),
16. in 96. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št.
1/96, 68/97 in 31/98) je Občinski svet občine Postojna
na 37. seji dne 12. 11. 1998 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Postojna

(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97 in 31/98)

1. člen
V statutu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,

68/97 in 31/98) se v 36. členu dopolni peta alinea, ki
glasi:

– »izvršuje občinski proračun, odgovarja za njegovo
izvrševanje, lahko pa pooblasti določene osebe za izvrševa-
nje proračuna«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 11. 12. 1998 / Stran 7163

Za petnajsto alineo se doda nova alinea, ki glasi:
– »sklepa pogodbe o zadolževanju na podlagi spreje-

tega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristoj-
nega za finance«.

2. člen
V 65. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov

stavek, ki glasi:
»V bilanci prihodkov in odhodkov se vključujejo tudi s

prihodki in odhodki ožjih delov občine.«

3. člen
V 72. členu se na koncu prvega odstavka »pika« nado-

mesti »z vejico« in doda besedilo: »v skladu z zakonom«.
Četrti odstavek se črta.
Na koncu petega odstavka, ki postane četrti odstavek,

se doda nov stavek, ki glasi: »Pogodbo o zadolževanju skle-
pa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhod-
nem soglasju ministra, pristojnega za finance«.

4. člen
V 73. členu se na koncu prvega odstavka doda nov

stavek, ki glasi:
»Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolže-

vanja občine«.
V tretjem odstavku se v zadnji vrsti besedi: »zagotovlje-

ne porabe« nadomestita z besedama: »realiziranih prihod-
kov«.

Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi:

»Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolže-
vanja občine«.

5. člen
V prvem stavku 74. člena se črta beseda »zagotov-

ljene«.

6. člen
V 75. členu se v prvem stavku besedi »drugih nalog«

nadomestita z besedo: »porabe«
V tretji alinei se doda beseda: »turistične« in se ta

alinea glasi: »krajevne turistične takse«

7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 03201-2/98
Postojna, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

4362. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Postojna Center

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 74/98), 36. in
99. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96
in 68/97), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) izdajam

S K L E P
o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta Postojna Center

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev ure-

ditvenega načrta Postojna Center, ki ga je izdelala Area-
Line, d.o.o., Cerknica, pod št. 98/X-92, v oktobru 1998.

2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v I.

nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na
sedežu Krajevne skupnosti Postojna, 30 dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.

3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo prizadeti krajevni skupnosti ali Občini Postojna.

4
Ta sklep začne veljati takoj.

Postojna, dne 7. decembra 1998.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

4363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Postojna za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega plana Občine Postojna za
obdobje 1986–1990 (v letu 1998)

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 36. in 99. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97),
2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehod-
nem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 37. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
71/93, 44/97) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990

(v letu 1998)

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za
obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, 25/93,
30/95, 4/97, 9/98) in srednjeročnega plana Občine Po-
stojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 15/87,
Uradni list RS, št. 30/95, 4/97, 9/98) v letu 1998.

2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v

prvem nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna
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in na sedežu krajevnih skupnosti Postojna, Planina, Prestra-
nek, Hruševje, Hrašče, Razdrto, Veliko Ubeljsko, Landol,
Šmihel pod Nanosom, Studeno, Hrenovice in Bukovje – 45
dni od objave v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obrav-
nave. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.

3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo Občini Postojna – Urad za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči in urbanistično načrtovanje.

4
Ta sklep začne veljati takoj.

Postojna, dne 7. decembra 1998.

Župan
Občine Postojne

Josip Bajc, jur. l. r.

RADENCI

4364. Poročilo o uradnih rezultatih volitev za člane
Občinskega sveta občine Radenci

P O R O Č I L O
o uradnih rezultatih volitev za člane Občinskega

sveta občine Radenci

I
Občinska volilna komisija občine Radenci je na seji

dne 23. 11. 1998 ugotovila naslednji uradni izid za volitve
članov Občinskega sveta občine Radenci, na volitvah dne
22. 11. 1998:

Od skupaj 4408 volivcev za območje Občine Radenci
je na volitvah za člane Občinskega sveta občine Radenci,
dne 22. 11. 1998, glasovalo 3080 volivcev.

Veljavnih glasovnic je bilo 2809, neveljavnih glasovnic
pa 271.

II
Posamezne liste kandidatov so dobile v Občini Raden-

ci skupaj naslednje število glasov:

Ime liste Glasov %

1. Jože Tkalec in skupina volivcev 140 5
2. Slovenska nacionalna stranka – SNS 42 1,5
3. Slovenska ljudska stranka – SLS 393 14
4. Demokratska stranka Slovenije –

Demokrati Slovenije – DS 165 5,9
5. Slovenski krščanski demokrati – SKD 279 9,9
6. Martin Sreš 142 5,1
7. Združena lista socialnih demokratov –

Združena lista – ZLSD 169 6
8. Demokratična stranka upokojencev

Slovenije – DeSUS 168 6
9. Zeleni slovenije – Zeleni Radenci 69 2,5
10. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 340 12,1
11. Stojanovski Dobre in skupina volivcev 22 0,8
12. Neodvisna lista za Občino Radenci 255 9,1
13. Lista za Radence 153 5,4
14. Vaupotič Jože in skupina volivcev 108 3,8
15. Liberalna demokracija Slovenije – LDS 364 13
Skupaj 2809

III
Posamezne liste kandidatov so dobile v Občini Raden-

ci po volilnih enotah naslednje število glasov:
1. Volilna enota št. 1 – volilo se je 10 članov občinske-

ga sveta
Ime liste Štev. % Ostanek

glasov glasov
%

2. Slovenska nacionalna stranka – SNS 42 2,1 20,9
3. Slovenska ljudska stranka – SLS 244 12,1 21,2
4. Demokratska stranka Slovenije –

Demokrati Slovenije – DS 67 3,3 33,3
5. Slovenski krščanski demokrati – SKD 198 9,8 98,4
6. Martin Sreš 142 7,1 70,5
7. Združena lista socialnih demokratov –

Združena lista – ZLSD 138 6,9 68,6
8. Demokratična stranka upokojencev

Slovenije – DeSUS 111 5,5 55,1
9. Zeleni Slovenije – Zeleni Radenci 69 3,4 34,3
10. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 233 11,6 15,7
11. Stojanovski Dobre in skupina volivcev 22 1,1 10,9
12. Neodvisna lista za Občino Radenci 199 9,9 98,9
13. Lista za Radence 153 7,6 76
14. Vaupotič Jože in skupina volivcev 108 5,4 53,7
15. Liberalna demokracija Slovenije – LDS 287 14,3 42,6

2. Volilna enota št. 2 – volilo se je 6 članov občinskega
sveta

Ime liste Štev. % Ostanek
glasov glasov

%

1. Jože Tkalec in skupina volivcev 140 17,6 5,5
3. Slovenska ljudska stranka – SLS 149 18,7 12,3
4. Demokratska stranka Slovenije –

Demokrati Slovenije – DS 98 12,3 73,9
5. Slovenski krščanski demokrati – SKD 81 10,2 61,1
7. Združena lista socialnih demokratov –

Združena Lista – ZLSD 31 3,9 23,4
8. Demokratična stranka upokojencev

Slovenije – DeSUS 57 7,2 43
10. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 107 13,4 80,7
12. Neodvisna lista za Občino Radenci 56 7 42,2
15. Liberalna demokracija Slovenije – LDS 77 9,7 58

IV
V skladu s 16. členom zakona o volitvah (Uradni list

RS, št. 72/93, 7/94, in 33/94) je v volilnih enotah, na
volitvah, dne 22. novembra 1998, za člane Občinskega
sveta občine Radenci, direktno razdeljeno naslednje število
mandatov:

1. Volilna enota št. 1 – količnik: 201.300000
Ime liste Direktni mandati

2. Slovenska nacionalna stranka – SNS
3. Slovenska ljudska stranka – SLS 1
4. Demokratska stranka Slovenije – Demokrati Slovenije – DS
5. Slovenski krščanski demokrati – SKD
6. Martin Sreš
7. Združena lista socialnih demokratov – Združena lista – ZLSD
8. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
9. Zeleni Slovenije – Zeleni Radenci
10. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 1
11. Stojanovski Dobre in skupina volivcev
12. Neodvisna lista za Občino Radenci
13. Lista za Radence
14. Vaupotič Jože in skupina volivcev
15. Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1
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2. Volilna enota št. 2 – količnik: 132.666667
Ime liste Direktni mandati

1. Jože Tkalec in skupina volivcev 1
3. Slovenska ljudska stranka – SLS 1
4. Demokratska stranka Slovenije – Demokrati Slovenije – DS
5. Slovenski krščanski demokrati – SKD
7. Združena lista socialnih demokratov – Združena Lista – ZLSD
8. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
10. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
12. Neodvisna lista za Občino Radenci
15. Liberalna demokracija Slovenije – LDS

V
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah (Urad-

ni list RS, št. 72/93, 7/94, in 33/94) se preostalih 11
mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, dodeli na
ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za isto-
imenske liste v obeh volilnih enotah – D’Hontov sistem.

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Radenci dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razli-
ka med številom mandatov izračunanih po prej navedenem
sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že
dobile v volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.

1. Volilna enota št. 1 – po D’Hontu dodeljeno 7 man-
datov
Ime liste Mandati

Slovenski krščanski demokrati – SKD 1

Neodvisna lista za Občino Radenci 2

Združena lista socialnih demokratov – Združena Lista – ZLSD 1

Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 1

Slovenska ljudska stranka – SLS 1

Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1

2. Volilna enota št. 2 – po D’Hontu dodeljeni 4 mandati
Ime liste Mandati

Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 1

Demokratska stranka Slovenije – Demokrati Slovenije – DS 1

Slovenski krščanski demokrati – SKD 1

Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1

VI
Volilna enota 1– izvoljeni kandidati

Št.
mandatov Ime liste Izvoljen je

1 Slovenska ljudska stranka – SLS Franc Stajnko

1 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS Jožef Toplak

1 Liberalna demokracija Slovenije – LDS Zlatko Mir

1 Slovenski krščanski demokrati – SKD Jože Flegar

1 Neodvisna lista za Občino Radenci Erik Ivanuša

1 Združena lista socialnih demokratov –

Združena lista – ZLSD Marjan Hladen

1 Demokratična stranka upokojencev

Slovenije – DeSUS Janez Pučko

1 Slovenska ljudska stranka – SLS Janez Rihtarič

1 Neodvisna lista za Občino Radenci Anton Sečko

1 Liberalna demokracija Slovenije – LDS Danica Sepešy

Volilna enota 2 – izvoljeni kandidati
Št.
mandatov Ime liste Izvoljen je

1 Jože Tkalec in skupina volivcev Živana Safran

1 Slovenska ljudska stranka – SLS Franc Kupljen

1 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS Matej Ivanuša

1 Demokratska stranka Slovenije – Demokrati

Slovenije – DS Mihael Petek

1 Slovenski krščanski demokrati – SKD Ivan Smodiš

1 Liberalna demokracija Slovenije – LDS Ivan Horvat

Pri dodeljevanju mandatov po D’Hontu, iz preostanka
glasov za istoimenske liste na ravni občine, bi moral biti listi
z imenom Neodvisna lista za Občino Radenci, drugi mandat
dodeljen v 2. volilni enoti vendar so bili v tistem trenutku v 2.
volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, zato je bil v skladu z
zakonom o lokalnih volitvah Neodvisni listi za Občino Raden-
ci drugi mandat dodeljen v 1. volilni enoti, kandidatu št. 2 –
Anton Sečko.

Pregled izvoljenih članov Občinskega sveta občine Ra-
denci, po volilnih enotah na volitvah dne 22. novembra
1998.
Volilna enota 1 – 10 mandatov Volilna enota 2 – 6 mandatov

1. Franc Stajnko 1. Živana Safran

2. Jožef Toplak 2. Franc Kupljen

3. Zlatko Mir 3. Ivan Horvat

4. Jože Flegar 4. Matej Ivanuša

5. Erik Ivanuša 5. Mihael Petek

6. Marjan Hladen 6. Ivan Smodiš

7. Janez Pučko

8. Janez Rihtarič

9. Anton Sečko

10. Danica Sepešy

Razdeljeni mandati po listah za člane Občinskega sve-
ta občine Radenci, izvoljeni na volitvah dne 22. novembra
1998
Št.
mandatov Ime liste

3 Slovenska ljudska stranka – SLS

3 Liberalna demokracija Slovenije – LDS

2 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS

2 Slovenski krščanski demokrati – SKD

2 Neodvisna lista za Občino Radenci

1 Tkalec Jože in skupina volivcev

1 Združena lista socialnih demokratov – Združena Lista – ZL

1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS

1 Demokratska stranka Slovenije – Demokrati Slovenije – DS

Člani Občinskega sveta občine Radenci, izvoljeni na
volitvah dne 22. novembra 1998

1. Franc Stajnko roj. 18. 6. 1943 stanuje Lackova 11, Radenci
2. Jožef Toplak roj. 10. 7. 1945 stanuje Boračeva 14c
3. Zlatko Mir roj. 20. 11. 1963 stanuje Finžgarjeva 43,

Radenci
4. Živana Safran roj. 5. 3. 1955 stanuje Kapelski Vrh 14
5. Franc Kupljen roj. 1. 4. 1950 stanuje Okoslavci 2a
6. Jože Flegar roj. 12. 6. 1956 stanuje Boračeva 50
7. Erik Ivanuša roj. 22. 4. 1964 stanuje Ljutomerska 25
8. Ivan Horvat roj. 16. 4. 1940 stanuje Murski Vrh 28b
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9. Matej Ivanuša roj. 31. 3. 1964 stanuje Turjanski Vrh 4a
10. Marjan Hladen roj. 20. 7. 1951 stanuje Kidričevo naselje 5,

Radenci
11. Janez Pučko roj. 7. 12. 1942 stanuje Finžgarjeva 35,

Radenci
12. Mihael Petek roj. 3. 9. 1942 stanuje Paričjak 24a
13. Ivan Smodiš roj. 4. 8. 1938 stanuje Radenski Vrh 21
14. Janez Rihtarič roj. 29. 4. 1952 stanuje Boračeva 20
15. Anton Sečko roj. 23. 10. 1943 stanuje Mladinska 10,

Radenci
16. Danica Sepešy roj. 26. 5. 1949 stanuje Kapelaska c. 36,

Radenci

VII
Občinska volilna komisija pri svojem delu in pri delu

volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti.
Prisotni predstavniki in zaupniki kandidatov prav tako

niso imeli pripomb na delo občinske volilne komisije.
Na delo volilnih odborov, volilne komisije ter na ugotov-

ljene izide ni bil vložen ugovor.

Št. 006-11/98
Radenci, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Radenci
Janez Kaučič l. r.

4365. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih
rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti
Kapela

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o uradnih rezultatih

za člane Sveta krajevne skupnosti Kapela

Občinska volilna komisija občine Radenci je na seji
dne 23. 11. 1998 ugotovila naslednji uradni izid za volitve
članov Sveta krajevne skupnosti Kapela, na volitvah dne 22.
11. 1998:

Od skupaj 1342 volivcev za območje Krajevne skup-
nosti Kapela je na volitvah za člane Sveta krajevne skupnosti
Kapela, dne 22. 11. 1998, glasovalo 897 volivcev.

Veljavnih glasovnic je bilo 827, neveljavnih glasovnic
pa 70.

Posamezni kandidati za člane Sveta krajevne skupnosti
Kapela so dobili po volilnih enotah naslednje število glasov:

Volilna enota št. 1
Ime in priimek Število glasov

1. Ivan Smodiš 69
2. Lovrenc Belak 63
3. Terezija Arnold 77
4. Marjan Bračko 82
5. Anton Kaučič 68

Volilna enota št. 2
Ime in priimek Število glasov

1. Ana Belak 35
2. Rudolf Ketiš 19
3. Franc Škrjanec 84
4. Ignac Tivadar 93
5. Drago Bračko 55
6. Jožef Tivadar 60

Volilna enota št. 3
Ime in priimek Število glasov

1. Ivan Klobasa 137

Volilna enota št. 4
Ime in priimek Število glasov

1. Ivan Šafarič 17
2. Janez Pučko 36
3. Ivan Koren 5
4. Franc Štelcl 14
5. Janez Ivanuša 37
6. Jožef Kovačič 19

Volilna enota št. 5
Ime in priimek Število glasov

1. Valter Horvat 25
2. Stanko Klajnščak 52
3. Ivan Horvat 59

Po volilnih enotah so določeni naslednji mandati za
člane Sveta krajevne skupnosti Kapela:

Volilna enota št. 1 – 2 mandata,
Volilna enota št. 2 – 2 mandata,
Volilna enota št. 3 – 1 mandat,
Volilna enota št. 4 – 1 mandat,
Volilna enota št. 5 – 1 mandat.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so, v skladu z

določbami zakona o lokalnih volitvah, dobili predpisano ve-
čino in bili izvoljeni, na volitvah dne 22. novembra 1998, za
člane Sveta krajevne skupnosti Kapela naslednji:

1. Marjan Bračko roj. 27. 11. 1966, Kapelski Vrh 69
2. Terezija Arnold roj. 7. 10. 1943, Radenski Vrh 3
3. Ignac Tivadar roj. 10. 4. 1944, Paričjak 5
4. Franc Škrjanec roj. 15. 4. 1945, Paričjak 33
5. Ivan Klobasa roj. 16. 12. 1962, Okoslavci 71
6. Janez Ivanuša roj. 17. 7. 1965, Turjanski Vrh 4
7. Ivan Horvat roj. 16. 4. 1940, Murski Vrh 28 b

Občinska volilna komisija pri svojem delu in pri delu
volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti.

Prisotni predstavniki in zaupniki kandidatov prav tako
niso imeli pripomb na delo občinske volilne komisije.

Na delo volilnih odborov, volilne komisije ter na ugotov-
ljene izide ni bil vložen ugovor.

Št. 006-10/1/98
Radenci, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Janez Kaučič l. r.

4366. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih
rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti
Radenci

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o uradnih rezultatih

za člane Sveta krajevne skupnosti Radenci

Občinska volilna komisija občine Radenci je na seji
dne 23. 11. 1998 ugotovila naslednji uradni izid za volitve
članov Sveta krajevne skupnosti Radenci, na volitvah dne
22. novembra 1998:
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Od skupaj 3066 volivcev za območje Krajevne skup-
nosti Radenci je na volitvah za člane Sveta krajevne skupno-
sti Radenci, dne 22. 11. 1998, glasovalo 2281 volivcev.

Veljavnih glasovnic je bilo 2159, neveljavnih glasovnic
pa 122.

Posamezni kandidati za člane Sveta krajevne skupnosti
Radenci so dobili po volilnih enotah naslednje število gla-
sov:

Volilna enota št. 1
Ime in priimek Število glasov

1. Radoslav Bakračević 91
2. mag. Ernest Omar 104
3. Roman Domjan 102
4. Anton Šonaja 113
5. Anton Nepužlan 30

Volilna enota št. 2
Ime in priimek Število glasov

1. Franc Švegl 187
2. Miroslav Madon 239

Volilna enota št. 3
Ime in priimek Število glasov

1. Evelin Puklavec 116
2. Leo Dokl 95
3. Janez Pučko 98
4. Štefan Marič 62
5. Vladimir Rantaša st., 43
6. Danica Sepešy 99
7. Franc Jakopec 46
8. Srečko Grosman 61
9. Drago Himelrajh 88

Volilna enota št. 4
Ime in priimek Število glasov

1. Ivan Hajdinjak 132
2. Dejan Zemljič 38
3. Jakob Kolar 15
4. Robert Lipič 39

Volilna enota št. 5
Ime in priimek Število glasov

1. Veronika Fašalek 26
2. Marjan Kovačič 52
3. Robert Irgolič 34

Volilna enota št. 6
Ime in priimek Število glasov

1. Maksimiljan Zadravec 47
2. Rajko Lipič 114

Volilna enota št. 7
Ime in priimek Število glasov

1. Lea Adanič 19
2. Franc Rantaša 39
3. Alojz Žerdin 20
4. Janko Šandor 20
5. Alojz Vrzel 27

Volilna enota št. 8
Ime in priimek Število glasov

1. Franc Habjanič 11
2. Milan Žbontar 63
3. Feliks Klemenčič 58
4. Simon Rožman 54

Po volilnih enotah so določeni naslednji mandati za
člane Sveta krajevne skupnosti Radenci:

Volilna enota št. 1 – 1 mandat,
Volilna enota št. 2 – 1 mandat,
Volilna enota št. 3 – 2 mandata,
Volilna enota št. 4 – 1 mandat,
Volilna enota št. 5 – 1 mandat,
Volilna enota št. 6 – 1 mandat,
Volilna enota št. 7 – 1 mandat,
Volilna enota št. 8 – 1 mandat.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so, v skladu z

določbami zakona o lokalnih volitvah, dobili predpisano ve-
čino in bili izvoljeni, na volitvah dne 22. novembra 1998, za
člane Sveta krajevne skupnosti Radenci naslednji:

1. Anton Šonaja roj. 10. 1. 1950, Jurkovičeva 11, Radenci
2. Miroslav Madon roj. 7. 2. 1957, Mladinska 8, Radenci
3. Evelin Puklavec roj. 21. 5. 1970, Prešernova 9, Radenci
4. Danica Sepešy roj. 26. 5. 1949, Kapelska c. 36,

Radenci
5. Ivan Hajdinjak roj.  6. 2. 1938, Boračeva 20a
6. Marjan Kovačič roj. 2. 8. 1947, Šratovci 3
7. Rajko Lipič roj. 22. 8. 1976, Janžev Vrh 24
8. Franc Rantaša roj. 15. 11. 1945, Rihtarovci 28
9. Milan Žbontar roj. 6. 9. 1947, Hrastje Mota 57a

Občinska volilna komisija pri svojem delu in pri delu
volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti.

Prisotni predstavniki in zaupniki kandidatov prav tako
niso imeli pripomb na delo občinske volilne komisije.

Na delo volilnih odborov, volilne komisije ter na ugotov-
ljene izide ni bil vložen ugovor.

Št. 006-10/2/98
Radenci, dne 27. novembra 1998.

Predsednik
Janez Kaučič l. r.

RAVNE – PREVALJE

4367. Odlok o turistični taksi v Občini Ravne – Prevalje

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 17. člena statuta Občine Rav-
ne – Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) je Občinski
svet občine Ravne – Prevalje na 44. redni seji dne 19. 11.
1998 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Ravne – Prevalje

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Ravne – Prevalje, ki jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja
v registriranih prenočitvenih obratih ob poravnavi storitev ali
ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
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Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev
za prenočevanje.

Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primerih,
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

2. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke

določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije.
Višina turistične takse je 11 točk. Znesek turistične

takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vred-
nostjo točke.

3. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se upo-

rablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v
Občini Ravne – Prevalje, po usklajenem programu, ki ga
pripravi občina skupaj s turističnimi društvi in ostalimi po-
nudniki turističnih storitev.

4. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo po določilu zakona o pospeševanju turizma pobrano
turistično takso nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec na poseben račun občine, št. 51830-840-103-
32062.

Občina je poleg pristojnega davčnega urada pristojna
za izvajanje nadzora nad pobiranjem in odvajanjem turistične
takse.

Do 25. dne v mesecu so zavezanci dolžni občini in
pristojnemu davčnemu uradu predložiti tudi mesečno poro-
čilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in
znesek turistične takse.

5. člen
Glede oprostitve plačila, načina plačevanja turistične

takse in kaznovanja prekrškov ter za druga vprašanja, ki jih
ta odlok ne predpisuje, se uporabljajo določila zakona o
pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98).

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na ob-

močju Občine Ravne – Prevalje odlok o krajevni taksi v
Občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik,
št. 10/91).

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

nem listu RS.

Št. 333-01-5/98-41
Ravne na Koroškem, dne 19. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne – Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. inž. l. r.

4368. Sklep o odvzemu statuta javnega dobra

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 -
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95-
obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) in 54.
člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ravne –
Prevalje (Uradni list RS, št. 54/95, 51/97, 74/98) je ob-
činski svet na 44. seji dne 19. 11. 1998 sprejel

S K L E P

I
Zemljiščem parc. št. 18 – stavbišče šupa v izmeri

22 m2, parc. št. 737/1 – pot v izmeri 881 m in parc.
št. 737/3 – dvorišče v izmeri 38 m2 in njiva v izmeri 78 m2,
vse pripisane pri seznamu XIII, k.o. Podgora, se odvzame
status javnega dobra in se izvzamejo iz dotedanjega sezna-
ma javnega dobra in vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek
iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica za osebo z ime-
nom Občina Ravne – Prevalje, Čečovje 12a, Ravne na
Koroškem – do celote.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-03-49/98-31
Ravne na Koroškem, dne 19. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne - Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

ROGATEC

4369. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za
župana in člane Občinskega sveta občine
Rogatec

Občinska volilna komisija občine Rogatec je na podla-
gi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in zapisnikov o
delu Občinske volilne komisije občine Rogatec pri ugotavlja-
nju izida volitev v Občini Rogatec sestavila naslednje

P O R O Č I L O
   o izidu glasovanja na volitvah za župana in

člane Občinskega sveta občine Rogatec

1
V Občini Rogatec je od skupnega števila volilcev 2465

glasovalo 1423 volilcev, kar znaša 57,73% vseh volilnih
upravičencev.
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2
Glasovanje za župana:

Od vseh volilcev je glasovalo na predčasnih volitvah po
pošti in na voliščih dne 22. novembra 1998 1423 volilcev.
Oddanih je bilo 1423 glasovnic, od tega je bilo 20 neveljav-
nih glasovnic.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Leopold Šturbej 98 glasov oziroma  6,99%

2. Martin Mikolič 1305 glasov oziroma 93,01%

Glede na ugotovljene rezultate glasovanja za župana
Občine Rogatec je občinska volilna komisija ugotovila, da je
bil za župana Občine Rogatec izvoljen naslednji kandidat:

Martin Mikolič, rojen 7. 10. 1959, Steklarska ulica 16,
Rogatec, dipl. inž. str., predlagatelj: SLOVENSKI KRŠČAN-
SKI DEMOKRATI.

3
Glasovanje za občinski svet:
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glaso-

vanja za člane občinskega sveta uporabila 15., 16., 17. in
18. člen zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ter smiselno četrti
odstavek 92. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni
list RS, št. 44/92).

V prvi volilni enoti, ki obsega območje naselja Rogatec
in Brezovec se je volilo 6 članov sveta. Mandate so dobile
naslednje liste:

1. DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1 mandat

2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE 0 mandat

3. LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE 2 mandata

4. SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI 2 mandata

5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0 mandat

6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV 1 mandat

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. Leon HERMAN, rojen 1964, Celjska cesta 24, Ro-
gatec,

2. Anton DIRNBEK, rojen 1942, Celjska cesta 58,
Rogatec,

3. Franc KREGAR, rojen 1947, Sončna ulica 6, Roga-
tec,

4.  Anton ROŠKAR, rojen 1956, Hofmanova ulica 3,
Rogatec,

5. Anton BUKŠEK, rojen 1947, Ptujska cesta 14, Ro-
gatec,

6. Fredi FERČEC, rojen 1972, Celjska cesta 66, Ro-
gatec.

V drugi volilni enoti, ki obsega območje naselja Dobo-
vec, Log, Trlično, Donačka Gora, Žahenberc, Tlake in Sveti
Jurij se je volilo 6 članov sveta. Mandate so dobile naslednje
liste:

1. DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1 mandat

2. SOCIALDEMOKRATSKA

STRANKA SLOVENIJE 1 mandat

3. LIBERALNA DEMOKRACIJA

SLOVENIJE 0 mandat

4. SLOVENSKI KRŠČANSKI

DEMOKRATI 2 mandata

5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat

6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV 1 mandat

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. Bojan VREŠAK, rojen 1956, Sveti Jurij 5a

2. Leopold ŠTURBEJ, rojen 1962, Žahenberc 2

3. Jože POLAJŽER, rojen 1942, Dobovec 35

4. Terezija VRTNIK, rojena 1947, Tlake 1c

5. Srečko KOVAČIČ, rojen 1965, Tlake 28

6. Alojz KORAŽIJA, rojen 1973, Trlično 17

Občinska volilna komisija pri delu volilnih organov na
voliščih ni opazila nobenih nepravilnosti, volitve pa so pote-
kale v miru in brez izgredov.

Občinska volilna komisija ni sprejela nobene pritožbe
na delo volilnih organov oziroma na svoje delo kot tudi ne na
ugotavljanje rezultatov volitev.

Rogatec, dne 24. novembra 1998.

Predsednik
OVK

Rudolf Prevolšek l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

4370. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za
zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistri-
ca (Uradni list RS, štev. 34/95) je Občinski svet občine
Slovenska Bistrica na 32. redni seji 4. 11. 1998 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča

na območju Občine Slovenska Bistrica

I
Ukine se status zemljišč v splošni rabi za nepremič-

nine:
– parc. št. 1540 pot v izmeri 372 m2 pripisana pri ZKV

seznam XXIX k.o. Spodnja Polskava,
– parc. št. 1566 pot v izmeri 176 m2, pripisane pri ZKV

seznam XXIX k.o. Spodnja Polskava,
– parc. št. 463 funkc. objekt v izmeri 129 m2, pripisa-

ne pri ZKV Seznam VI k.o. Pokoše.
– parc. št. 2975/6 pot k.o. Oplotnica, pripisano pri

ZVK seznam št. IX. k.o. Oplotnica.

II
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti

značaj javnega dobra in postanejo last Občine Slovenska
Bistrica.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 10/32-13-1/98
Slovenska Bistrica, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

4371. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta naselja Loče – stanovanjsko
in obrtnoservisna zazidava

Občinski svet občine Slovenske Konjice je 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,
43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 57/93, 71/93 in
44/97) in po 13. členu statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 21. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta naselja Loče – stanovanjsko in obrtno
servisna zazidava

1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt Loče – stano-

vanjsko in obrtnoservisna zazidava, ki ga je pod št. proj.
4/87 izdelal Razvojni center Planiranje Celje (Uradni list
SRS, št. 21/87), odlok o spremembah in dopolnitvah zazi-
dalnega načrta Loče – stanovanjska in obrtnoservisna zazi-
dava (Uradni list RS, št. 53/92) in spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta naselja Loče, ki ga je pod št. proj.
542/95-96 izdelal Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 64/92).

2. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega

načrta Loče, ki ga je pod št. proj. 267/98 v avgustu 1998
izdelal Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o., in je sestavni
del tega odloka.

3. člen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

Loče je:
A) sprememba gabaritov prodajnega objekta predvide-

nega bencinskega servisa,
B) gradnja poslovno stanovanjskega objekta (prizidek),
C) gradnja pomožnih objektov in opreme ob obstoječih

objektih.

4. člen
Meja in velikost obravnavanega območja sprememb in

dopolnitev ZN Loče je:
A) Meja obravnavanega območja poteka po severo-

vzhodni parcelni meji parcele št. 237/7, k.o. Loče, preko
parcele št. 237/6, k.o. Loče, nato poteka po sredini obsto-
ječe dovozne ceste v naselje (parcela št. 237/5, k.o. Loče)
do obstoječe regionalne ceste Slovenske Konjice–Poljča-
ne, ter po južnem robu obstoječe regionalne ceste do meje
ZN Loče, kjer se obrne proti severu in se priključi na začet-
no točko; velikost obravnavanega območja je 0,29 ha.

B) Meja obravnavanega območja poteka po vzhodni
meji parcele št. 270/1, k.o. Loče, nato po vzhodni, severni
in zahodni meji parcele št. 856/14, k.o. Loče, nato poteka
po zahodni meji parcele št. 270/8, k.o. Loče in po sever-
nem delu zahodne meje parcele št. 270/6, k.o. Loče, in se
po podaljšku parcelen meje parcele št. 270/1 priključi v
izhodiščno točko; velikost obravnavanega območja znaša
0,15 ha.

C) Meja poteka po mejah ZN Loče in obsega 17,88 ha.

5. člen
Znotraj opisane meje zazidalnega načrta iz 4. člena

odloka za funkcije posameznih območij, in sicer:
A) Obravnavano območje je del stanovanjskega ob-

močja severovzhodnega dela ZN in je poleg že zgrajenih in
predvidenih stanovanjskih objektov predvideno za gradnjo
bencinskega servisa in eventualno razširitev obstoječe re-
gionalne ceste v območju, kjer je predvideno levo zavijanje
proti bencinskemu servisu.

B) Obravnavano območje se nahaja na osrednjem delu
stanovanjskega območja in je namenjeno gradnji poslovno
stanovanjskega objekta.

C) Obravnavano območje zajema celotno območje ZN
Loče in je predvideno za gradnjo pomožnih objektov in
opreme ob obstoječih objektih (garaže, vrtne ute, lope za
orodje, terase, nadstrešnice, bazeni in drugi objekti, ki funk-
cionalno dopolnjujejo obstoječe objekte).

6. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje
A) Dovoljena je gradnja bencinskega servisa, ki zajema:
– prodajni objekt s skladišči in pisarnami bo lociran na

severozahodnem delu obravnavanega območja. Objekt bo
zasnovan v obliki črke L, osnovnih tlorisnih gabaritov 20,20
m x 17 m s krakoma širine 10,60 m ter tolerance ±1 m.
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Višinski gabarit objekta bo pritličje in izzidano podstrešje s
koto slemena + 8,70 m glede na izgotovljeni tlak s toleranco
±0,50 m. Streha bo sestavljena simetrična dvokapnica s
smerjo osnovne slemenske osi jugovzhod-severozahod in
naklonom 350 ter opečno ali podobno kritino. Fasada bo
omet svetle barve;

– skladišče jeklenk gospodinjskega plina bo locirano
na vzhodnem delu območja. Objekt bo zasnovan v pravo-
kotni obliki, osnovnega tlorisnega gabarita 2,40 m x 5,60 m.
Višinski gabarit bo pritličje s koto slemena 3,30 m. Streha
bo simetrična dvokapnica s smerjo osnovne slemenske osi
jugovzhod-severozahod in naklonon 350 ter lahko negorljivo
kritino;

– nadstrešnica nad pretakalno ploščadjo bo locirana
na osrednjem delu obravnavanega območja in bo z dvena
stranicama naslonjena na stene prodajnega objekta. Tlorisni
gabarit bo 16 m x 13 m ter tolerance ±1 m. Svetla višina
nadstrešnice bo 4,50 m, konstruktivne debeline, okrasna
maska ni predvidena. Streha bo ravna, kritina trapezna plo-
čevina z minimalnim naklonom;

– protihrupna ograja v bližini severovzhodne parcelne
meje bo postavljena v dolžini 52 m in višine 3 m. Izdelana bo
iz standardnih lamelnih lesenih polnil in obrasla z vzpenjal-
kami;

– gradnja pripadajoče vozne in parkirnih površin ter
ustrezna ozelenitev;

– ureditev razširitve obstoječe regionalne ceste v ob-
močju, kjer poteka levo zavijanje proti bencinskemu servisu.

B) Dovoljena je gradnja poslovno stanovanjskega ob-
jekta, ki bo izveden kot prizidek k obstoječi stanovanjski hiši
in sicer garaža, tlorisnih gabaritov 5 m x 8 m, pritlične etaže,
ter poslovni objekt, ki bo deloma lociran na mestu obstoje-
čega prizidka, ki se pred pričetkom gradnje poruši, tlorisnih
gabaritov 11 m x 12 m ter etažnosti P+1. Višinski gabarit
mora biti prilagojen obstoječi stanovanjski hiši. Tlorisna za-
snova celotnega kompleksa bo v obliki črke L. Osnovna
slemenska os obstoječe stanovanjske hiše in predvidenih
prizidkov bo potekala v smeri sever-jug. Streha nad poslov-
nim prizidkom bo simetrična dvokapnica z enakim naklonom
strešin kot naklon strešine obstoječe stanovanjske hiše, z
zamaknjenim slemenom proti zahodu (glede na obstoječi
objekt) in s kritino prilagojeno obstoječi. Streha prizidka –
garaže bo podaljšana strešina obstoječe stanovanjske hiše.
Fasada bo omet svetle barve.

C) Dovoljena je gradnja pomožnih objektov in opreme
ob obstoječih objektih (garaže, vrtne ute, lope za orodje,
terase, nadstrešnice, bazeni in drugi objekti, ki funkcional-
no dopolnjujejo obstoječe objekte) kot prizidkov ali kot samo-
stojno stoječih objektov maksimalne tlorisne velikosti do
40% zazidane površine obstoječega objekta ali do 30%
površine funkcionalnega zemljišča. Oblikovanje objektov (ga-
raž, vrtnih ut, lop za orodje, teras, nadstrešnic, bazenov in
drugih objektov, ki funkcionalno dopolnjujejo obstoječe ob-
jekte) mora biti prilagojeno obstoječemu objektu (okenske
in vratne odprtine, naklon strešin, kritina, obdelava fasade,
tlakovane površine, grajeni elementi). Odmik od meje funk-
cionalnega zemljišča mora biti minimalno 4 m ali manj, po
predhodni pridobitvi pismenega soglasja soseda ali uprav-
ljalca ceste.

7. člen
Ostali pogoji za realizacijo zazidalnega načrta ostanejo

v veljavi po naslednjih odlokih: Uradni list SRS, št. 21/87,
Uradni list RS, št. 53/92 in Uradni list RS, št. 64/97.

8. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN Loče je bil razgr-

njen na javni vpogled s sklepom župana Občine Slovenske
Konjice.

9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na urbanistična inšpekcija.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 351/17/94-8
Slovenske Konjice, dne 21. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

4372. Poročilo o izidu rednih volitev župana  Občine
Slovenske Konjice

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana  Občine Slovenske

Konjice

Občinska volilna komisija občine Slovenske Konjice je
dne 23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volil-
nih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana na
volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila rezultate glaso-
vanja ter izid volitev za župana Občine Slovenske Konjice.

I
Na rednih volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo

pravico voliti skupaj 10523 volivcev, od tega je:
10522 volivcev vpisanih v volilne imenike in
1 volivec, ki je glasoval s potrdilom.
Glasovalo je skupaj 6617 volivcev ali 62,88% od vseh

volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:
6535 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imeni-

kih,
65 volivcev glasovalo predčasno,
17 volivcev glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana Občine Slovenske Konjice je bilo na

volitvah 22. novembra 1998 oddanih 6617 glasovnic. Od
tega je bilo 167 glasovnic neveljavnih, ker so bile prazne ali
iz njih ni bilo mogoče na nedvoumen način ugotoviti volje
volivcev.

Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Peter Slapnik 1449 22,47%
2. Janez Jazbec 5001 77,53%

III
Občinska volilna komisija občine Slovenske Konjice je

na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
ugotovila, da je za župana Občine Slovenske Konjice izvo-
ljen
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Janez Jazbec, roj. 18. 6. 1956, Usnjarska 14, Sloven-
ske Konjice, ki je dobil večino oddanih glasov.

Št. 0801-4/98-9001
Slovenske Konjice, dne 23. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Slovenske Konjice

Lidija Pratnemer l. r.

Člani:
Srečko Gorinšek l. r.
Helena Taks-Petan l. r.
Pavlina Kuk l. r.

4373. Poročilo o izidu rednih volitev članov
Občinskega sveta občine Slovenske Konjice

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice

Občinska volilna komisija občine Slovenske Konjice je
na seji dne 25. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o
delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za
občinski svet na volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila:

I. DEL
1.
1.1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

voliti skupaj 10523 volivcev, od tega je:
1.1.1. 10522 volivcev vpisanih v volilne imenike in
1.1.2. 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom, ker pomo-

toma ni bil vpisan v volilni imenik.
1.2. Glasovalo je skupaj 6615 volivcev ali 62,86% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega je:
1.2.1. 6535 volivcev glasovalo na voliščih na dan voli-

tev,
1.2.2. 65 volivcev glasovalo predčasno in
1.2.3. 15 volivcev glasovalo po pošti.
2.
2.1. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih

6615 glasovnic.
Od oddanih glasovnic je bilo 454 neveljavnih, ker so

bile prazne ali je bilo na njih obkroženih dve ali več številk
pred imeni list oziroma iz njih ni bilo mogoče na nedvoumen
način ugotoviti volje volivcev.

6161 glasovnic je bilo veljavnih.
2.7. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje

število glasov:

Zap. Ime liste Glasov
št.

Številka volilne enote: 1
1 Slovenska nacionalna stranka – SNS 279
2 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 928
3 Lista mladih – LM Slovenske Konjice, Loče, Tepanje,

Žiče 652
4 Slovenski krščanski demokrati – SKD 727
5 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 228
6 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 801
7 Slovenska ljudska stranka – SLS 382

Zap. Ime liste Glasov
št.

8 Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 297
Skupaj volilna enota 1 4294

Številka volilne enote: 2
1 Slovenska nacionalna stranka – SNS 106
2 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 312
3 Lista mladih – LM Slovenske Konjice, Loče, Tepanje,

Žiče 312
4 Slovenski krščanski demokrati – SKD 231
5 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 70
6 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 417
7 Slovenska ljudska stranka – SLS 419

Skupaj volilna enota 2 1867
Skupaj občina 6161

3. Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je
pripadlo listam kandidatov skupaj 16 direktnih mandatov, in
sicer:

Zap. Ime liste Direktni
št. mandati

Številka volilne enote: 1
1 Slovenska nacionalna stranka – SNS 1
2 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 3
3 Lista mladih – LM Slovenske Konjice, Loče, Tepanje, Žiče 2
4 Slovenski krščanski demokrati – SKD 2
5 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 0
6 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 2
7 Slovenska ljudska stranka – SLS 1
8 Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 1

Skupaj volilna enota 1 12

Številka volilne enote: 2
1 Slovenska nacionalna stranka – SNS 0
2 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1
3 Lista mladih – LM Slovenske Konjice, Loče, Tepanje, Žiče 1
4 Slovenski krščanski demokrati – SKD 0
5 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 0
6 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 1
7 Slovenska ljudska stranka – SLS 1

Skupaj volilna enota 2 4
Skupaj občina 16

4. Preostalih 7 mandatov se, na podlagi 16. člena
zakona o lokalnih volitvah, razdeli na ravni občine. Istoi-
menske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah so
dobile naslednje število glasov:
Zap. Ime liste Glasovi
št.

1 Slovenska nacionalna stranka – SNS 385
2 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1240
3 Lista mladih – LM Slovenske Konjice, Loče, Tepanje,

Žiče 964
4 Slovenski krščanski demokrati – SKD 958
5 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 298
6 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 1218
7 Slovenska ljudska stranka – SLS 801

5. Na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah se
pri delitvi mandatov na ravni občine ne upošteva lista kandi-
datov Demokratična stranka upokojencev Slovenije – De-
SUS, ki je kandidirala samo v 1. volilni enoti in ji je pripadel 1
direktni mandat.

Izhajajoč12. iz seštevkov glasov, ki so jih dobile isto-
imenske liste v obeh volilnih enotah, deljeni s števili od 1 do
22 (D’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 22 količnikov
naslednje:
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Zap. Ime liste Količnik Delitelj
št.

1 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1240,00 1/1
2 Socialdemokratska stranka Slovenije –

SDS 1218,00 1/1
3 Lista mladih – LM Slovenske Konjice,

Loče, Tepanje, Žiče 964,00 1/1
4 Slovenski krščanski demokrati – SKD 958,00 1/1
5 Slovenska ljudska stranka – SLS 801,00 1/1
6 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 620,00 1/2
7 Socialdemokratska stranka Slovenije –

SDS 609,00 1/2
8 Lista mladih – LM Slovenske Konjice,

Loče, Tepanje, Žiče 482,00 1/2
9 Slovenski krščanski demokrati – SKD 479,00 1/2
10 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 413,33 1/3
11 Socialdemokratska stranka Slovenije –

SDS 406,00 1/3
12 Slovenska ljudska stranka – SLS 400,50 1/2
13 Slovenska nacionalna stranka – SNS 385,00 1/1
14 Lista mladih – LM Slovenske Konjice,

Loče, Tepanje, Žiče 321,33 1/3
15 Slovenski krščanski demokrati – SKD 319,33 1/3
16 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 310,00 1/4
17 Socialdemokratska stranka Slovenije –

SDS 304,50 1/4
18 Združena lista socialnih demokratov –

ZLSD 298,00 1/1
19 Slovenska ljudska stranka – SLS 267,00 1/3
20 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 248,00 1/5
21 Socialdemokratska stranka Slovenije –

SDS 243,60 1/5
22 Lista mladih – LM Slovenske Konjice,

Loče, Tepanje, Žiče 241,00 1/4

15. Na podlagi 22 najvišjih količnikov pripada listam še na-
slednje število mandatov:
Zap. Ime liste Mandati
št.

1 Slovenska nacionalna stranka – SNS 0
2 Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1
3 Lista mladih – LM Slovenske Konjice, Loče, Tepanje, Žiče 1
4 Slovenski krščanski demokrati – SKD 1
5 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 1
6 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 2
7 Slovenska ljudska stranka – SLS 1

Skupaj 7

7. Ti mandati se, na podlagi 17. člena zakona o lokalnih
volitvah, dodelijo listam v tisti volilni enoti, kjer imajo največje
ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.

Zaporedje ostankov glasov istoimenskih list v razmerju
do količnika v volilni enoti, ki vpliva na delitev mandatov, je
pri posameznih listah kandidatov naslednje:

7.1. Liberalna demokracija Slovenije – LDS
1. volilna enota 46,20%
2. volilna enota 16,87%

7.2. Lista mladih – LM Slovenske Konjice, Loče,
Tepanje, Žiče
1. volilna enota 43,22%
2. volilna enota 16,87%

7.3. Slovenski krščanski demokrati – SKD
2. volilna enota 86,61%
1. volilna enota 71,17%

7.4. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
1. volilna enota 84,96%
2. volilna enota 26,25%

7.5. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
1. volilna enota 98,74%
2. volilna enota 56,24%

7.6. Slovenska ljudska stranka – SLS
2. volilna enota 56,99%
1. volilna enota 42,48%

8. Občinska volilna komisija Slovenske Konjice je na
podlagi 18. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da
noben kandidat ni dobil preferenčnih glasov večine volivcev,
ki so glasovali za listo, zato so izvoljeni kandidati po vrstnem
redu na listah kandidatov.

II. DEL

Člani občinskega sveta občine Slovenske Konjice, iz-
voljeni na rednih volitvah dne 22. novembra 1998 so:

1. Vertnik Ivan, roj. 30. 9. 1957, Liptovska 28,
Slovenske Konjice;

2. Šmalc Marta, roj. 14. 6. 1947, Anice Černejeve
2a, Slovenske Konjice;

3. Punčuh Božidar, roj. 7. 9. 1954, Štajerska ul. 3,
Slovenske Konjice;

4. Ratajc Darko, roj. 20. 8. 1960, Stari trg 30,
Slovenske Konjice;

5. Pačnik Vladimir, roj. 28. 6. 1956, Tepanje 23,
Slovenske Konjice;

6. Vehovar Miran, roj. 12. 4. 1969, Ličenca 22,
Loče;

7. Slapnik Tadej, roj. 17. 10. 1973, Gubčeva 8,
Slovenske Konjice;

8. Noner Anton, roj. 22. 9. 1968, Tepanjski vrh
14a, Slovenske Konjice;

9. Kuster Jure, roj. 17. 3. 1977, Breg 4,
Slovenske Konjice;

10. Ribič Mihaela, roj. 4. 9. 1978, Žiče 65a, Loče;
11. Frim Stanislav, roj. 4. 3. 1960, Toneta Melive

10, Slovenske Konjice;
12. Berginc Marjan, roj. 13. 6. 1958, Kajuhova 6,

Slovenske Konjice;
13. Polh Ivan, roj. 20. 10. 1952, Podob 5, Loče;
14. Jančič Ervin, roj. 12. 9. 1958, Kajuhova 6,

Slovenske Konjice;
15. Furman Ivan, roj. 5. 6. 1959, Polene 37,

Slovenske Konjice;
16. Ofentavšek Tone, roj. 10. 5. 1941, Tepanje 64,

Slovenske Konjice;
17. Hohler Jurij, roj. 5. 5. 1940, Tepanje 69,

Slovenske Konjice;
18. Satler Jože, roj. 9. 3. 1963, Žiče 92b, Loče;
19. Orešnik Franc, roj. 5. 10. 1965, Lipoglav 5,

Loče;
20. Juhart Anton, roj. 17. 11. 1951, Novo Tepanje

11a, Slovenske Konjice;
21. Arbajter Dušan, roj. 28. 8. 1956, Draža vas 22,

Loče;
22. Šmid Jožef, roj. 6. 2. 1954, Mlače 10, Loče;
23. Tepej Franc, roj. 23. 2. 1935, Slomškova 24,

Slovenske Konjice.

Št. 0801-4/98-9001
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Slovenske Konjice

Lidija Pratnemer l. r.
Člani:
Srečko Gorinšek l. r.
Helena Taks-Petan l. r.
Pavlina Kuk l. r.
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VLADA

4374. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
namenski opremi

Na podlagi četrtega odstavka 77. člena zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/97
– odl. US), 55. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 24/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

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

namenski opremi

1. člen
V uredbi o namenski opremi (Uradni list RS, št. 43/93

in 72/95) se v 1. členu za besedami ‘specialne operativne
tehnike‘ dodajo besede ‘ter druga naročila zaupne narave‘.

2. člen
V drugem odstavku 2. člena, tretjem odstavku 3. člena

in drugem odstavku 4. člena se za besedo ‘tudi‘ doda bese-
dilo: ‘pripadajoči kompleti rezervnih delov, orodij in opre-
me‘.

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

‘4.a člen
Za naročilo zaupne narave se šteje nakup ali najem

objektov in prostorov, ki so posebnega pomena za obrambo
ali varnost države (objekti in prostori za delovanje sistema
poveljevanja in nadzora, telekomunikacij, elektronskega bo-
jevanja, vojaška letališča, raketni in radarski položaji, skla-
dišča oborožitve in vojaške opreme). Za naročilo zaupne
narave se šteje tudi nakup ali najem objektov in prostorov, ki
se uporabljajo izključno za potrebe operativnega dela Mini-
strstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve ter Slo-
venske obveščevalno varnostne agencije‘.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 833-01/98-2
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4375. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic

Na podlagi 14. člena zakona o predsanaciji, sanaciji,
stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o Agenciji
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic

1. člen
V uredbi o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo

bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 25/93 in 50/93) se črta
6. člen.

2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Administrativno tehnična dela, potrebna za delovanje

agencije, opravljajo strokovne službe Ministrstva za finance‘.

3. člen
Črta se 9. člen.

4. člen
Črta se 9.a člen.

5. člen
9.b člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Poslovanje agencije vodi zastopnik.
Zastopnika agencije imenuje in razrešuje Vlada Repub-

like Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.‘

6. člen
Črta se 9.c člen.

7. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘Agencija ima statut, ki ga sprejme Vlada Republike

Slovenije‘.

8. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se

glasi:
‘Z dnem uveljavitve te uredbe preneha mandat članom

upravnega odbora in članom sveta agencije in njihove pri-
stojnosti preidejo na Vlado Republike Slovenije‘.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 408-02/98-2
Ljubljana, dne 10. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4376. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za
uporabo določenih cest

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije
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U R E D B O
o spremembi uredbe o cestnini za uporabo

določenih cest

1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni

list RS, št. 51/97 in 48/98) se v drugem odstavku 8. člena
število ‘3.0‘ nadomesti s številom ‘2.75‘.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.

Št. 425-02/98-2
Ljubljana, dne 10. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4377. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe 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) izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

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

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998

1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni
list RS, št. 46/98, 50/98, 54/98, 72/98 in 77/98) se v 1.
členu:

a) v točki A:
– v podtočki a) številka ‘270,000.000‘ nadomesti s

številko ‘305,000.000‘;
– v podtočki b) številka ‘373,000.000‘ nadomesti s

številko ‘363,250.006‘;
– v podtočki c) številka ‘165,000.000‘ nadomesti s

številko ‘170,700.860‘;
– v podtočki e) številka ‘3.450,000.000‘ nadomesti s

številko ‘3.365,770.812‘;
– v podtočki g) številka ‘2.720,247.854‘ nadomesti s

številko ‘2.926,593.853‘;
– v podtočki h) številka ‘582,000.000‘ nadomesti s

številko ‘544,626.048‘.
V zadnjem odstavku točke A) se številka

‘8.363,518.737‘ nadomesti s številko ‘8.479,212.462‘;
b) v točki B:
– v podtočki a) točke 1 številka ‘784,667.804‘ nado-

mesti s številko ‘756,850.620‘;
– v podtočki c) točke 1 številka ‘62,950.000‘ nadome-

sti s številko ‘44,950.000‘;
– v podtočki e) točke 1 številka ‘207,240.000‘ nado-

mesti s številko ‘219,930.000‘;

– v podtočki b) točke 2 številka ‘8,000.000‘ nadome-
sti s številko ‘2,500.000‘.

V zadnjem odstavku točke B) se številka
‘2.205,416.675‘ nadomesti s številko ‘2.166,789.491‘;

c) v točki C):
– črta podtočka j) točke 3;
– v podtočki a) točke 5 številka ‘709,626.196‘ nado-

mesti s številko ‘715,396.006‘.
– doda nova podtočka c) točke 5, ki se glasi:
‘c) 2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim priredi-

tvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju
Višina sredstev za ta namen je 18,000.000 SIT.‘;
V zadnjem odstavku točke C) se številka

‘3.172,886.196‘ nadomesti s številko ‘3.186,656.006‘.

2. člen
V 14. členu se:
– v točki 4 točke A) številka ‘116,000.000‘ nadomesti

s številko ‘146,000.000‘;
– v točki 4 točke C) številka ‘18,000.000‘ nadomesti s

številko ‘23,000.000‘.

3. člen
V točki D) 18. člena se v točki 1. besedilo ‘30. novem-

bra 1998‘ nadomesti z besedilom ‘31. decembra 1998‘.

4. člen
V 2. točki 19. člena se:
– v točki A) številka ‘624,667.804‘ nadomesti s števil-

ko ‘604,454.953‘;
– v točki B) številka ‘113,000.000‘ nadomesti s števil-

ko ‘112,116.367‘;
– v točki C) številka ‘7,000.000‘ nadomesti s številko

‘2,718.300‘;
– v točki Č) številka ‘40,000.000‘ nadomesti s številko

‘37,561.000‘.

5. člen
V 23. členu se:
– v točki 6 točke A) številka ‘150,000.000‘ nadomesti

s številko ‘129,683.326‘;
– v točki 5 točke B) številka ‘10,000.000‘ nadomesti s

številko ‘1,000.000‘;
– v točki 5 točke C) številka ‘2,500.000‘ nadomesti s

številko ‘1,000.000‘;
– v točki 4 točke Č) številka ‘60,000.000‘ nadomesti s

številko ‘68,500.000‘;
– v točki 3 točke E) številka ‘35,000.000‘ nadomesti s

številko ‘54,576.854‘;
– v točki 5 točke F) številka ‘80,000.000‘ nadomesti s

številko ‘111,600.000‘.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/98-7
Ljubljana, dne 10. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4378. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje
primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih
pridelkov in živil na trgu v letu 1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 8. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in 6. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) izdaja Vlada Republike
Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi

finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in
uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in

živil na trgu v letu 1998

1. člen
V drugem odstavku 2. člena odloka o uvedbi finančnih

intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene po-
nudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998 (Urad-
ni list RS, št. 39/98, 47/98, 54/98 in 62/98) se številka
‘1.676,000.000‘ nadomesti s številko ‘2.676,000.000‘.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/98-3
Ljubljana, dne 10. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4379. Tarifni sistem za prodajo električne energije iz
elektroenergetskega sistema Slovenije

Na podlagi petega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) in 19. člena zakona o energetskem gospodarstvu
(Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86) je Vlada Republike
Slovenije na 88. seji dne 10. decembra 1998 sprejela

T A R I F N I   S I S T E M
za prodajo električne energije iz

elektroenergetskega sistema Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem tarifnim sistemom se določajo osnovni tarifni

elementi za obračunavanje električne energije dobavljene
uporabnikom na območju Republike Slovenije in način upo-
rabe teh elementov.

S tem tarifnim sistemom se določajo tudi kriteriji in
merila za oblikovanje ravni cen električne energije, načela in
kriteriji za oblikovanje tarifnih postavk ter način oblikovanja
in uporabe obračunskih elementov, in sicer tako, da se pri
tem zasledujejo naslednji cilji:

– smotrna raba električne energije,
– smotrno koriščenje elektroenergetskih naprav.

2. člen
Uporabniki se glede na napetost delijo na:
– uporabnike na visoki napetosti,
– uporabnike na srednji napetosti,
– uporabnike na nizki napetosti.
Uporabniki na visoki napetosti so uporabniki, ki so

priključeni na visoko napetost (od 110 kV navzgor).
Uporabniki na srednji napetosti so uporabniki, ki so

priključeni na srednjo napetost (od vključno 1 kV do vključ-
no 35 kV).

Uporabniki na nizki napetosti so uporabniki, ki so pri-
ključeni na nizko napetost (pod 1 kV napetosti).

3. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postav-

ke, so:
1. obračunska moč ali priključnina,
2. prevzeta delovna energija,
3. prekomerno prevzeta jalova energija.

4. člen
Obračunska moč (kW) se ugotavlja na osnovi vršne

obremenitve uporabnika. Vršna obremenitev je največja
obremenitev izmerjena v času 15 minut, ki jo uporabnik
doseže v posameznem mesečnem obračunskem obdobju.

Če uporabnik prevzema električno energijo na več pre-
dajnih mestih, se mu obračunska moč obračunava ločeno
za vsako predajno mesto. Če se merijo vršne obremenitve
uporabnika na več predajnih mestih na isti gradbeni lokaciji,
se ugotavlja vršna obremenitev s seštevanjem istočasnih
obremenitev na vseh merilnih mestih.

Uporabniku se za predajna mesta elektronapajalnih po-
staj, ki so namenjene za vleko, zaračuna obračunska moč
na osnovi skupne vršne obremenitve porabnikov, kolikor
ima ustrezne merilne naprave. Skupna vršna obremenitev je
seštevek istočasnih obremenitev na vseh merilnih mestih.

Če se vršna obremenitev meri ločeno v večji in manjši
dnevni tarifi, obračuna dobavitelj uporabniku doseženo moč
v času večje dnevne tarife.

Obračunska moč se namesto izmerjene vršne obreme-
nitve v času 15 minut po prvem odstavku tega člena lahko
ugotavlja tudi na drug način, vendar v skladu z določili tega
tarifnega sistema.

Ob spremembi cene električne energije med mese-
cem, se za ta koledarski mesec obračunska moč obračuna
sorazmerno številu dni veljavnosti ene in druge cene.

Uporabnikom na nizki napetosti se lahko namesto tarif-
nega elementa obračunska moč zaračunava priključnina, ki
je odvisna od tarifne stopnje.

5. člen
Delovna energija (kWh) se ugotavlja z merjenjem.

6. člen
Prekomerno prevzeta jalova energija (kvarh) je pozitiv-

na razlika med dejansko prevzeto jalovo energijo in jalovo
energijo, ki ustreza faktorju moči cos fi = 0,95, to je med
prevzeto jalovo energijo, ki presega 33% prevzete delovne
energije.

Uporabniku, ki v času, ko veljajo večje dnevne postav-
ke, prevzame manj jalove enegije, kot je količina, ki ustreza
faktorju moči cos fi = 0,95 in ki se mu delovna energija in
jalova energija merita posebej za čas uporabe večjih dnev-
nih tarifnih postavk in posebej za čas uporabe manjših dnev-
nih tarifnih postavk, prizna dobavitelj vrednost neprevzetih
kilovarskih ur (kvarh), v času uporabe večjih dnevnih tarifnih
postavk, in sicer po tarifnih postavkah, ki so določene za
prekomerno prevzeto jalovo energijo.
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Če pride zaradi jalove energije, ki jo dobavi uporabnik
dobavitelju do povišanja napetosti iznad toleranc, določenih
v splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije,
zaračuna dobavitelj uporabniku prekomerno dobavljeno ja-
lovo energijo v času manjše dnevne tarife po tarifnih postav-
kah za prekomerno prevzeto jalovo energijo.

7. člen
Pri obračunavanju obračunske moči, prevzete delovne

energije in prekomerno prevzete jalove energije se kilovati
(kW), kilovatne ure (kWh) in kilovarske ure (kvarh) zaokrožu-
jejo na cela števila.

8. člen
Tarifne postavke se lahko razlikujejo po napetostnih

nivojih, odjemnih skupinah, sezonah, dnevnem tarifnem ča-
su in po tarifnih stopnjah.

9. člen
Glede na napetostni nivo so določene naslednje od-

jemne skupine:
a) na visoki napetosti:
1. odjem na 110 kV,
b) na srednji napetosti:
2. odjem na 1–35 kV,
c) na nizki napetosti:
3. gospodinjski odjem,
4. ostali odjem.

10. člen
Tarifne postavke za visokonapetostni in srednjenape-

tostni odjem se po sezonah delijo na:
– tarifne postavke v višji sezoni (VS),
– tarifne postavke v srednji sezoni (SS),
– tarifne postavke v nižji sezoni (NS).
Meseci višje sezone so: januar, februar in december.
Meseci srednje sezone so: marec, april, oktober in

november.
Ostali meseci leta pa so meseci nižje sezone.
Odnosi tarifnih postavk so za visokonapetostni odjem

določeni v razmerju:
VS : SS : NS = 1,5 : 1,2 : 1,0.
Odnosi tarifnih postavk so za srednjenapetostni odjem

določeni v razmerju:
VS : SS : NS = 1,4 : 1,2 : 1,0.
Tarifne postavke za uporabnike na nizki napetosti, ka-

terim se moč meri, se po sezonah delijo na:
– tarifne postavke v višji sezoni (VS),
– tarifne postavke v nižji sezoni (NS).
Meseci višje sezone so: januar, februar, marec, okto-

ber, november in december.
Ostali meseci leta so meseci nižje sezone.
Odnosi tarifnih postavk so določeni v razmerju:
VS : NS = 1,3 : 1,0.
Tarifne postavke za uporabnike na nizki napetosti, ki se

jim moč ne meri, želijo pa imeti sezonski obračun dobave
električne energije, se po sezonah delijo na:

– tarifne postavke v višji sezoni (VS),
– tarifne postavke v nižji sezoni (NS).
Meseci višje sezone so: januar, februar in december.
Ostali meseci leta so meseci nižje sezone.
Odnosi tarifnih postavk so določeni v razmerju:
VS : NS = 1,6 : 1,0.
Po tarifnih postavkah višje, srednje oziroma nižje sezo-

ne se obračunava električna energija dobavljena od prvega
odbirka merilnih naprav po začetku veljavnosti posamezne
sezone.

11. člen
Po dnevnem tarifnem času se tarifne postavke za de-

lovno in prekomerno prevzeto jalovo energijo, razen za od-
jem na 110 kV in za uporabnike iz 13. člena delijo na:

– večje dnevne tarifne postavke (VT) za čas večjih dnev-
nih obremenitev elektroenergetskega sistema,

– manjše dnevne tarifne postavke (MT) za čas manjših
dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema.

Po večjih dnevnih tarifnih postavkah se obračunava
dobavljena električna energija od ponedeljka do sobote od
6. do 13. ure in od 16. do 22. ure; v razdobju, ko se
uporablja poletni čas pa od 7. do 14. ure in od 17. do 23.
ure.

Po manjših dnevnih tarifnih postavkah se obračunava
dobavljena električna energija v preostalem času in v nede-
ljah ves dan.

Števčne stikalne ure za preklop dvotarifnih števcev elek-
trične energije so stalno nastavljene po srednjeevropskem
času in se ob prehodu na poletno računanje časa ne po-
maknejo za uro naprej.

Po manjših tarifnih postavkah se obračunava dobavlje-
na električna energija le v primerih, če se poraba v času
manjše tarife meri posebej, v ostalih primerih pa se dobava
obračunava po večjih dnevnih tarifnih postavkah oziroma pri
gospodinjskih uporabnikih po tarifnih postavkah za enotarif-
no merjenje.

Odnos večjih tarifnih postavk in manjših tarifnih po-
stavk je določen v razmerju:

VT : MT = 1, 7 : 1,0.

12. člen
Po dnevnem tarifnem času se tarifne postavke za de-

lovno energijo za odjemno skupino 110 kV delijo na:
– konične dnevne tarifne postavke (KT) za čas konič-

nih dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema,
– večje dnevne tarifne postavke (VT) za čas večjih dnev-

nih obremenitev elektroenergetskega sistema,
– manjše dnevne tarifne postavke (MT) za čas manjših

dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema.
Ure KT so izključno v časih VT iz 11. člena, vendar le

ob delovnikih od ponedeljka do petka, in trajajo:
– v VS 6 ur dnevno,
– v SS 5 ur dnevno,
– v NS 4 ure dnevno.
Ure KT določa dobavitelj na podlagi sprejete elektro-

energetske bilance, vendar najkasneje v decembru tekoče-
ga leta za prihodnje leto.

Odnosi koničnih, večjih in manjših tarifnih postavk so
določeni v razmerju:

KT : VT : MT = 1,8 : 1,6 : 1,0.

13. člen
Določila prejšnjega člena se lahko uporabljajo tudi za

uporabnike uvrščene v odjemno skupino odjem na 1-35 kV
I. stopnja, ki imajo ustrezne merilne naprave.

14. člen
Po dnevnem tarifnem času se tarifne postavke za pre-

komerno prevzeto jalovo energijo za uporabnike na visoki in
srednji napetosti ter uporabnike ostalega odjema na nizki
napetosti delijo na:

– večje dnevne tarifne postavke za čas koničnih in
večjih dnevnih obremenitev elektroenergetskega sistema,

– manjše dnevne tarifne postavke za čas manjših dnev-
nih obremenitev elektroenergetskega sistema.

Odnos večjih in manjših tarifnih postavk je določen v
razmerju 1,7 : 1,0.
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15. člen
Če uporabnik prevzema električno energijo na več pre-

dajnih mestih različnih napetostnih nivojev, se dobavljena
električna energija obračunava ločeno po napetostnih
nivojih.

II. TARIFA ZA VISOKO IN SREDNJO NAPETOST

16. člen
Za visoko in srednjo napetost so določene tarifne po-

stavke za:
1. odjem na 110 kV,
2. odjem na 1-35 kV.
Odjemna skupina odjem na 1–35 kV ima dve tarifni

stopnji in sicer:
– I. tarifna stopnja,
– II. tarifna stopnja.

17. člen
Pri določanju tarifnih postavk za prodajo električne ener-

gije se upošteva udeležba moči v ceni električne energije pri
8760 obratnih urah:

1. za odjem na 110 kV 40%,
2. za odjem na 1-35 kV
– I. stopnja 35%,
– II. stopnja 25%.

18. člen
V mesečnem obračunskem obdobju, v katerem je bila

dobava oziroma odjem omejena zaradi:
– okvar na napravah dobavitelja kot posledice višje

sile,
– dogovorjenih remontov,
– pomanjkanja moči in energije v elektroenergetskem

sistemu,
se obračunska moč za uporabnike, ki imajo merilne

naprave za objektivno ugotavljanje moči, zaračunava pose-
bej.

V primerih iz prejšnjega odstavka se obračunska moč
za doseženo vršno obremenitev v času KT v mesečnem
obračunskem obdobju zniža za razliko med to vršno obre-
menitvijo in obremenitvijo, doseženo pri omejitvi, in sicer
sorazmerno številu ur, v katerih je bila dobava električne
energije omejena. Če bi bila vršna obremenitev v času traja-
nja omejitev iz prejšnjega odstavka večja od vršne obreme-
nitve, dosežene v obračunskem obdobju v času, ko ni bilo
omejitev, zaračuna dobavitelj uporabniku najvišjo doseženo
vršno obremenitev v času KT.

Če se v mesečnem obračunskem obdobju spreminja
obseg omejitev, se obračunska moč izračuna s ponderira-
njem najvišjih vršnih obremenitev posameznih intervalov v
obračunskem obdobju.

19. člen
Če se preko merilnih naprav enega uporabnika, priklju-

čenega na visoko ali srednjo napetost, napaja drugi uporab-
nik (indirektni uporabnik), se poraba električne energije upo-
rabnika priključenega na visoko ali srednjo napetost, pri
katerem so nameščene merilne naprave, zmanjša pri obra-
čunavanju za količine električne energije, ki jih je porabil
indirektni uporabnik. Uporabnik mora za indirektno napaja-
nje pridobiti pisno soglasje dobavitelja.

V primerih iz prejšnjega odstavka se uporabniku na
visoki oziroma srednji napetosti količine izmerjenih kW, kWh
in kvarh zmanjšajo na način, ki je določen v pogodbi o
dobavi in odjemu električne energije.

20. člen
Uporabniku, ki prevzema električno energijo na dveh

različnih napetostnih nivojih in se mu vršna obremenitev
ugotavlja zbirno, se razdeli dosežena obračunska moč na
posamezne napetostne nivoje sorazmerno količinam delov-
ne energije, ki jo je prevzel na enem in drugem napetostnem
nivoju.

III. POGODBENO PRILAGAJANJE UPORABNIKOV
ZAHTEVAM DOBAVITELJA

21. člen
Z uporabnikom, ki se zaradi karakteristik odjema elek-

trične energije in načina svoje proizvodnje lahko prilagaja
zahtevam dobavitelja v skladu z njegovimi možnostmi in s
tem prispeva k smotrnejšemu koriščenju elektroenergetskih
naprav, lahko sklene dobavitelj, skladno s potrebami dolgo-
ročne elektroenergetske bilance, dolgoročno pogodbo o
vrsti, obsegu in načinu prilagajanja potrebam elektroener-
getskega sistema. V letni pogodbi se določi način obračuna
zmanjšanja obračunske moči na podlagi realno razpoložljive
zmožnosti prilagajanja in način preverjanja zmožnosti prila-
gajanja. V posebnih primerih, ugodnih za elektroenergetski
sistem, lahko dobavitelj in uporabnik skleneta pogodbo tudi
za krajše časovno obdobje.

Dobavitelj sklene na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije, če to narekujejo narodnogospodarski razlogi, z
uporabnikom pogodbo o dobavi in odjemu električne ener-
gije, v kateri so upoštevani ti razlogi.

22. člen
Uporabnik, ki se lahko prilagaja zahtevam dobavitelja v

skladu z njegovimi možnostmi dobave in sklepa pogodbo o
prilagajanju, mora imeti ustrezne merilne naprave za objek-
tivno ugotavljanje moči, energetsko dežurno službo ali us-
trezne naprave za avtomatsko zniževanje moči odjema.

23. člen
Mesečna obračunska moč pri uporabnikih iz 17. čle-

na, ki imajo merilne naprave za objektivno ugotavljanje mo-
či, se izračuna tako, da se upošteva povprečje treh največjih
15 minutnih obremenitev, ki jih je uporabnik dosegel v ča-
su KT.

Dovoljeni presežki moči, doseženi izven časa KT, ki se
ne prištevajo k mesečni obračunski moči iz prejšnjega od-
stavka, se določijo v letnih pogodbah.

Kolikor uporabnik na visoki ali srednji napetosti doseže
v času KT obračunsko moč, ki je nižja od 15% dosežene
moči v času VT, izmerjene po prvem odstavku tega člena, se
obračuna najmanj 15% dosežene moči v času VT.

IV. TARIFA ZA NIZKO NAPETOST

24. člen
Tarifa za nizko napetost se uporablja za uporabnike,

priključene na nizki napetosti.
V tarifi za nizko napetost so določene tarifne postavke

za naslednji odjemni skupini:
1. gospodinjski odjem,
2. ostali odjem.

25. člen
Odjemna skupina gospodinjski odjem ima tri tarifne

stopnje, in sicer:
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– I. tarifna stopnja,
– II. tarifna stopnja,
– III. tarifna stopnja.

26. člen
Odjemna skupina ostali odjem ima tri tarifne stopnje, in

sicer:
– I. tarifna stopnja (merjena moč),
– II. tarifna stopnja (moč na osnovi omejevalca toka),
– javna razsvetljava.

27. člen
Gospodinjski odjem obsega vso porabo električne

energije v stanovanjih, porabo za razsvetljavo pripadajočih
postranskih gospodarskih prostorov in vstopov k stanovanj-
skim hišam ter porabo za pogon skupnih naprav v stanovanj-
skih hišah, kot so dvigala, stroji za pranje in sušenje perila,
motorji centralne kurjave in hišni vodovodi, kolikor priključna
moč ne presega 10 kW.

28. člen
V I. tarifno stopnjo gospodinjskega odjema se uvrščajo

uporabniki z obračunsko močjo do vključno 3 kW.
V II. tarifno stopnjo gospodinjskega odjema se uvršča-

jo uporabniki z obračunsko močjo nad 3 kW do vključno
7 kW.

V III. tarifno stopnjo gospodinjskega odjema se uvršča-
jo uporabniki z obračunsko močjo nad 7 kW do vključno
10 kW.

29. člen
Pri uporabnikih gospodinjskega odjema II. in III. tarifne

stopnje, ki imajo enotarifno merjenje, je tarifna postavka za
delovno energijo za 16% nižja od tarifne postavke, ki velja za
čas večje tarife pri dvotarifnem merjenju.

30. člen
Odjemna skupina ostali odjem zajema vse ostale upo-

rabnike na nizki napetosti, ki niso uvrščeni v odjemno skupi-
no gospodinjski odjem.

31. člen
V I. tarifno stopnjo ostalega odjema se uvrščajo tisti

uporabniki, katerim se vršna obremenitev meri.
V II. tarifno stopnjo ostalega odjema se uvrščajo upo-

rabniki, katerim se vršna obremenitev ne meri, temveč se
ugotavlja s pripravo, ki preprečuje prekoračitev dogovorjene
obremenitve. V tej tarifni stopnji se uporabnik lahko odloči
za sezonsko tarifo po 10. členu tarifnega sistema.

Javna razsvetljava obsega porabo električne energije
za nočno osvetlitev cest, ulic, trgov in poti.

32. člen
Pri uporabnikih na nizki napetosti, ki imajo priključno

moč 41 kW ali več, se vršna obremenitev meri.
Pri uporabnikih na nizki napetosti, pri katerih se vršna

obremenitev ne meri, se ta ugotavlja z napravo, ki prepreču-
je prekoračitev dogovorjene obremenitve (jakost toka).

33. člen
Električna energija, porabljena za javno razsvetljavo, se

obračunava po ceni za kilovatno uro, izračunano na podlagi
tarifnih postavk za obračunsko moč in porabljeno energijo,
veljavnih za I. tarifno stopnjo ostalega odjema ob upošteva-
nju dnevnega in letnega režima odjema.

34. člen
Pri določanju tarifnih postavk za prodajo električne ener-

gije uporabnikom ostalega odjema se upošteva udeležba
moči v ceni električne energije pri 8760 obratnih urah:

– v I. tarifni stopnji 20%
– v II. tarifni stopnji do 5%.

35. člen
Za uporabnike gospodinjskega odjema in uporabnike

II. tarifne stopnje ostalega odjema, katerim se obračunska
moč ugotavlja po določilih drugega odstavka 31. člena tega
tarifnega sistema, znaša obračunska moč:

Obračunska moč (kW)

Nazivna Enofazni Trifazni Trifazni
jakost priključek priključek priključek

omejevalca Gospodinjski Ostali
toka odjem odjem

16 A 3 kW 7 kW 11 kW
20 A 4 kW 8 kW 13 kW
25 A 6 kW 10  kW 16 kW
32 A 7 kW 21 kW
35 A 8 kW 23 kW
40 A 26 kW
50 A 33 kW
63 A 41 kW
80 A 53 kW

100 A 66 kW
125 A 83 kW
160 A 106 kW
200 A 132 kW

Če se uporabnik, pri katerem se vršna obremenitev ne
meri, priključi na omrežje dobavitelja do vključno 15. dne v
mesecu, bo dobavitelj zaračunal obračunsko moč za cel
mesec. Uporabnik, ki pa se odjavi do vključno 15. dne v
mesecu, ne plača moči za ta mesec.

Za električne sirene, ki so namenjene za obveščanje in
alarmiranje prebivalstva, se obračunska moč ne obraču-
nava.

V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE
TARIFNIH POSTAVK ZA PRODAJO ELEKTRIČNE

ENERGIJE

36. člen
Cena električne energije se določa s tarifnimi postav-

kami za posamezne tarifne elemente za obračun električne
energije.

Višina tarifnih postavk je odvisna od stroškov proizvod-
nje električne energije v elektroenergetskem sistemu, naku-
pa električne energije izven sistema, stroškov regulacije
frekvence, stroškov prenosa in stroškov distribucije električ-
ne energije.

37. člen
Osnove za določanje relativnih odnosov tarifnih po-

stavk so skupni stroški, ki nastanejo od izvora do predajne-
ga mesta uporabnika. Pri tem so mišljeni stroški proizvod-
nje, nakupa, prenosa in distribucije glede na mesto prevze-
ma, vključno z rezervo elektroenergetskega sistema.

38. člen
Cena električne energije zajema vse stroške potrebne

za normalno delovanje elektroenergetskega sistema, vračilo
kreditov, delež v ceni za potrebe razvoja sistema in oprede-
ljen dobiček.
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39. člen
V primeru, ko uporabnik od dobavitelja zahteva večjo

zanesljivost dobave električne energije ali pa mu elektro-
energetski sistem služi kot rezerva, se dobavitelj in uporab-
nik dogovorita o posebnih pogojih za večjo zanesljivost do-
bave. Uporabnik in dobavitelj se dogovorita tudi o zagotovitvi
rezervne moči in plačilu stroškov za rezervno moč.

V primeru, ko uporabnik zahteva dodatne meritve in
obračune se le-ti, v skladu z veljavnim cenikom dobavitelja,
dodatno zaračunajo.

40. člen
Soglasje na tarifne postavke, določene na osnovi tega

tarifnega sistema, daje pristojni državni organ.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
Ne glede na določilo 28. člena se uporabnikom go-

spodinjskega odjema z obračunsko močjo 4 kW določenimi
na osnovi jakosti omejevalca toka iz 35. člena, obračunava
električna energija po tarifnih postavkah, ki veljajo za I. stop-
njo gospodinjskega odjema do 31. 12. 2003.

Ne glede na določilo 28. člena se uporabnikom go-
spodinjskega odjema z obračunsko močjo 8 kW, določeni-

mi na osnovi jakosti omejevalca toka iz 35. člena, obračuna-
va električna energija po tarifnih postavkah, ki veljajo za II.
stopnjo gospodinjskega odjema do 31.12. 2003.

Dosedanji uporabniki odjema na 1-35 kV se uvrstijo v I.
stopnjo odjema na 1-35 kV.

Uporabniki iz 32. člena na nizki napetosti, ki presegajo
priključno moč 41 kW in se jim le-ta ne meri, si morajo
vgraditi ustrezne merilne naprave v petih letih od uveljavitve
tega tarifnega sistema.

42. člen
Z dnem uveljavitve tega tarifnega sistema preneha ve-

ljati tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektro-
energetskega sistema in za odkup električne energije od
malih proizvajalcev (Uradni list RS, št. 58/92, 61/92,
20/93, 47/95, 13/96 in 77/96).

43. člen
Ta tarifni sistem začne veljati 15. decembra 1998.

Št. 382-07/98-1
Ljubljana, dne 10. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4380. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo
električne energije

Na podlagi 4. 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, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

S O G L A S J E
k tarifnim postavkam za prodajo električne

energije

I
Vlada Republike Slovenije izdaja soglasje k tarifnim

postavkam za prodajo električne energije, in sicer:
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Tarifne postavke so brez prometnega davka!
KRATICE OZNAČUJEJO:
VS - višja sezona na visoki in srednji napetosti: v

mesecih januar, februar in december,
SS - srednja sezona na visoki in srednji napetosti: v

mesecih marec, april, oktober in november,
NS - nižja sezona na visoki in srednji napetosti: v

mesecih maj, junij, julij, avgust in september,
VS - višja sezona na nizki napetosti - ostali odjem

I. stopnja: v mesecih januar, februar, marec, oktober, no-
vember in december,

NS - nižja sezona na nizki napetosti - ostali odjem
I. topnja: v mesecih april, maj, junij, julij, avgust in septem-
ber,

VS - višja sezona na nizki napetosti - ostali odjem
II. stopnja: v mesecih januar, februar in december,

NS - nižja sezona na nizki napetosti - ostali odjem
II. stopnja: v mesecih marec, april, maj, junij, julij, avgust,
september, oktober in november,

KT - konične dnevne tarifne postavke za uporabnike na
visoki napetosti ob delavnikih od ponedeljka do petka, in
sicer:

- v času VS 6 ur dnevno,
- v času SS 5 ur dnevno,
- v času NS 4 ure dnevno.
Ure KT določa vsako leto dobavitelj.
VT - večje dnevne tarifne postavke ob delavnikih od

ponedeljka do sobote v času od 6. do 13. ure in od 16. do
22. ure; v razdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 7. do
14. ure in od 17. do 23. ure, razen ur, ki se na visoki
napetosti določajo kot ure KT.

MT - manjše dnevne tarifne postavke ob delavnikih od
ponedeljka do sobote v času od 13. do 16. ure in od 22. do
6. ure; v razdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 14. do
17. ure in od 23. do 7. ure. Ob nedeljah je manjša dnevna
tarifa ves dan.

II
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglas-

je k tarifnim postavkam za prodajo električne energije (Urad-
ni list RS, št. 84/97).

III
Tarifne postavke iz točke I. začnejo veljati 15. decem-

bra 1998.

Št. 382-02/98-5
Ljubljana, dne 10. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4381. Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi
cene odkupa električne energije od malih
proizvajalcev električne energije

Na podlagi 19. člena zakona o energetskem gospo-
darstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86) in petega od-
stavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Repub-
like Slovenije na 88. seji dne 10. decembra 1998 sprejela
naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije določa cene odkupa elek-
trične energije od malih proizvajalcev električne energije.

Za male proizvajalce se štejejo proizvajalci električne
energije, ki oddajajo električno energijo v omrežje iz naprav
z instalirano močjo manjšo od 10 MW.

Cene za odkup električne energije od malih proizvajal-
cev, so naslednje: za čas večjih dnevnih obremenitev (VT)
14,54 SIT/kWh, in za čas manjših dnevnih obremenitev
(MT) 8,55 SIT/kWh. Po večjih tarifnih postavkah (VT) se
obračunava dobavljena električna energija v razdobju, ko se
uporablja poletni čas – ob delavnikih od 7. do 14. ure in od
17. do 23. ure, v preostalem času leta pa od 6. do 13. ure
in od 16. do 22. ure. V preostalih urah se obračunava
električna energija po manjših tarifnih postavkah (MT).

Ta sklep začne veljati 15. decembra 1998.

Št. 382-08/98-1
Ljubljana, dne 10. decembra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Popravek

V odloku o delnem povračilu stroškov za organiziranje
in financiranje volilne kampanje (Škofja Loka), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 69/98, z dne 9. 10. 1998, se v 2.
členu besedilu “razvidnega iz revizijskega poročila račun-
skega sodišča” nadomesti z besedami “razvidnega iz poro-
čila občinskemu svetu in računskemu sodišču”.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

– Popravek odloka o občinskih cestah naobmočju Občine Velike Lašče, objavljenem vUradnem listu RS, št. 70-3486/98 z dne 16. 10.1998, se:

Popravek

v 33. členu v 1. točki besedilo..., katerih investitor je
Občina Velike Lašče,... pravilno glasi:

... katerih investitor ni Občina Velike Lašče,...
v 59. členu 12. točki v oklepaju 48. člena zamenja s

47. členom in v 13. točki v oklepaju prvi odstavek zamenja z
drugim odstavkom

v 66. členu se v drugem odstavku za zaklepajem doda
besedilo: ... se morajo prilagoditi odločbam 52. in 53.
člena tega odloka (za javne poti) ali so postavljeni v nasprot-
ju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

– Popravek odloka o ureditvi zimske službe vObčini Velike Lašče
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Popravek

V odloku o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70-3487/98 z dne 16.
10. 1998, se v 9. členu prva alinea pravilno glasi:

– s pločnikov tako, da je prostor za pešce, kjer do-
puščajo razmere, širok 1 m.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

DRŽAVNI ZBOR
4321. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

posebnem davku na bilančno vsoto bank in hra-
nilnic (ZPDVBH-A) 7081

4322. Zakon o dopolnitvi zakona o gospodarskih druž-
bah (ZGD-D) 7082

4323. Zakon o trošarinah (ZTro) 7083

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4324. Ukaz o odprtju Stalne misije Republike Slovenije

pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi
(OVSE) na Dunaju 7096

VLADA
4374. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

namenski opremi 7174
4375. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic 7174

4376. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za upo-
rabo določenih cest 7174

4377. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 7175

4325. Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske
odgovornosti uporabnika jedrske naprave za je-
drsko škodo in določitvi zneska zavarovanja od-
govornosti za jedrsko škodo 7097

4378. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje pri-
merne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pri-
delkov in živil na trgu v letu 1998 7176

4379. Tarifni sistem za prodajo električne energije iz
elektroenergetskega sistema Slovenije 7176

4380. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo elek-
trične energije 7180

4326. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Narodna in
univerzitetna knjižnica 7097

4381. Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi cene
odkupa električne energije od malih proizvajal-
cev električne energije 7181

4327. Spremembe in dopolnitve poslovnika Vlade Re-
publike Slovenije 7100

MINISTRSTVA
4328. Odredba o izobraževalnem programu za pridobi-

tev višje strokovne izobrazbe – Poštni promet 7104
4329. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih stro-

kovnih delavcev v programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe Poštni promet 7104

4330. Pravilnik o ravnanju z odpadki 7105
4331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o plačilih staršev za programe v vrtcih 7131
4332. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od

21. 7. 1998 do 30. 11. 1998 izdano dovoljenje
za promet 7132

BANKA SLOVENIJE
4333. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije 7134

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4334. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka

Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1999 7134
4335. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom

za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta 7135
4336. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, novem-

ber 1998 7135

OBČINE
BOROVNICA

4337. Sklep o prenehanju javnega dobra 7136

BREŽICE
4338. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana na območju Občine Breži-
ce za poselitev – dopolnjenega v letu 1998 7136

4339. Sklep o razpisu naknadnih volitev za Svet KS Glo-
boko v 2. volilni enoti – Brezje 7136

DOBJE
4340. Poročilo o izidu volitev v Občini Dobje 7137

DORNAVA
4341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za ob-
močje Občine Ptuj izven mesta Ptuj 7137

VSEBINA

Stran Stran

Opravičilo!

Uredništvo Uradnega lista RS, se opravičuje naročni-
kom zaradi napačne objave datuma na neparnih straneh v
Uradnem listu RS, št. 83/98; pravilni datum je 10. 12.
1998.
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4342. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Dorna-
va na lokalnih volitvah 22. novembra 1998 7139

4343. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v
Občini Dornava na lokalnih volitvah 22. novem-
bra 1998 7139

HODOŠ-ŠALOVCI
4344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998 7140

KRŠKO
4345. Odlok o lokacijskem načrtu prečna povezava glav-

ne ceste G1/5 (prej M 10/3) z regionalno cesto
R 1/220 (prej R-362), kot preložitev obstoječe
regionalne ceste skozi Krško – prva faza – most 7140

4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu Spodnji Grič II 7143

KUZMA
4347. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 1998 7145

METLIKA
4348. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Met-

lika 7146
4349. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega

sveta občine Metlika 7147
4350. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih

volitvah članov svetov KS v Občini Metlika 7148
4351. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Metlika 7151

MEŽICA
4352. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in

merilih za določanje plačil storitev 7154

MISLINJA
4353. Poročilo o izidu volitev župana 7156
4354. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Mislinja 7157

NOVO MESTO
4355. Sklep o ukinitvi javnega dobra 7158
4356. Sklep o ukinitvi javnih poti 7158

PIVKA
4357. Poročilo o izidu volitev v svete vaških in trške skup-

nosti Občine Pivka 7159
4358. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Pivka 7160

PODČETRTEK
4359. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občin-

skega sveta občine Podčetrtek 7161

POSTOJNA
4360. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univer-
za Postojna 7162

4361. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna 7162
4362. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka spre-

memb in dopolnitev ureditvenega načrta Postoj-
na Center 7163

4363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Postojna za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Postojna za obdob-
je 1986–1990 (v letu 1998) 7163

RADENCI
4364. Poročilo o uradnih rezultatih volitev za člane Ob-

činskega sveta občine Radenci 7164
4365. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih

rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti
Kapela 7166

4366. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih re-
zultatih za člane Sveta krajevne skupnosti Radenci 7166

RAVNE – PREVALJE
4367. Odlok o turistični taksi v Občini Ravne – Prevalje 7167
4368. Sklep o odvzemu statuta javnega dobra 7168

ROGATEC
4369. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana

in člane Občinskega sveta občine Rogatec 7168

SLOVENSKA BISTRICA
4370. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljiš-

ča na območju Občine Slovenska Bistrica 7169

SLOVENSKE KONJICE
4371. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta naselja Loče – stanovanjsko in obrtnoser-
visna zazidava 7170

4372. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slo-
venske Konjice 7171

4373. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega
sveta občine Slovenske Konjice 7172

– Popravek odloka o delnem povračilu stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje
(Škofja Loka) 7181

– Popravek odloka o občinskih cestah na območju
Občine Velike Lašče, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 70-3486/98 z dne 16. 10. 1998, se: 7181

– Popravek odloka o ureditvi zimske službe v Obči-
ni Velike Lašče 7181

Stran Stran
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SSSSSTTTTTANDANDANDANDANDARDNARDNARDNARDNARDNA KLASIFIKAA KLASIFIKAA KLASIFIKAA KLASIFIKAA KLASIFIKACIJCIJCIJCIJCIJA POKLICEVA POKLICEVA POKLICEVA POKLICEVA POKLICEV

Standardna klasifikacija dejavnosti, ki jo uporabljamo od začetka leta 1995, se je v slovenskem
prostoru že udomačila. Kot obvezen nacionalni standard jo uporabljajo v vseh uradnih in drugih
administrativnih zbirkah podatkov.

Po 1. januarju 1999 se bo Standardni klasifikaciji dejavnosti pridružila Standardna klasifikacija
poklicev. Vse inštitucije se morajo pripraviti na ta obvezen nacionalni standard. Knjiga z obsežnimi
pojasnili, shematskimi prikazi, opisi skupin poklicev, sistematičnim in kodirnim seznamom poklicev
in seveda s samo standardno klasifikacijo vsekakor odgovarja na vsa vprašanja, ki jih poraja
uvajanje tega novega klasifikacijskega orodja. Založba ČZ Uradni list RS je knjigo izdala skupaj s
Statističnim uradom Republike Slovenije. Njegovi sodelavci so na koncu knjige povzeli njeno
vsebino tudi v angleškem jeziku.

Cena 4200 SIT (10429)

Klasifikacije

SSSSSTTTTTANDANDANDANDANDARDNARDNARDNARDNARDNAAAAA     KLASIFIKAKLASIFIKAKLASIFIKAKLASIFIKAKLASIFIKACIJCIJCIJCIJCIJA DEJA DEJA DEJA DEJA DEJAAAAAVNOSVNOSVNOSVNOSVNOSTITITITITI

PPPPPonatis z dopolnitvionatis z dopolnitvionatis z dopolnitvionatis z dopolnitvionatis z dopolnitvijojojojojo

Od 1. januarja 1997 v Sloveniji velja nova standardna klasifikacija dejavnosti, kakršna je uveljavljena
v Evropski uniji. Med dveletnim postopnim uvajanjem novih statističnih standardov je bila večkrat
dopolnjena tudi uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Statistični urad
Republike Slovenije pa je dopolnil tudi pojasnila h klasifikaciji.

Založba ČZ Uradni list RS je skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije pripravila posebno
izdajo Standardne klasifikacije dejavnosti. Po predgovoru in uvodnih pojasnilih, ki so jih pripravili
sodelavci statističnega urada, so objavljena prečiščena besedila uredbe, standardne klasifikacije
dejavnosti, pojasnil k njej in skrajšana imena postavk.

Dodan pa je tudi Pomožni prevajalnik iz EKD v SKD.

Cena 2.562 SIT (10394)

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja Tone Dolčič – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slove-
nije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
naročnine za leto 1998 je 15.330 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5%
prometni davek – Naročnina za tujino je 300$ – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Ured-
ništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19,
prodaja 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks
125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju
Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode,od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po
13. točki tarifne številke 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)9 771318 057017
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