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DRŽAVNI ZBOR

1752. Zakon o kemikalijah (ZKEM)

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 kemikalijah (ZKEM)

Razglašam zakon o kemikalijah (ZKEM), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. aprila 1999.

Št. 001-22-65/99
Ljubljana, dne 6. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O KEMIKALIJAH (ZKEM)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja postopke in zahteve prijavljanja novih
snovi ter ocenjevanja novih in obstoječih snovi, vodenje
seznama in izmenjavanje informacij o kemikalijah, dajanje
biocidov v promet, pogoje za proizvodnjo, promet in upora-
bo; razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij glede na
stopnjo njihove nevarnosti ter pogoje, obveze in ukrepe za
ustrezno ravnanje s kemikalijami.

Poleg IV. poglavja tega zakona se za biocide smiselno
uporabljajo tudi druge določbe tega zakona, kolikor ta za-
kon ne določa drugače.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji po-
men:

1. Kemikalije so snovi in pripravki.
2. Snovi so kemični elementi ali njihove spojine v na-

ravnem stanju ali pridobljeni v proizvodnem procesu, vključno

z dodatki, ki so nujni za vzdrževanje njihove stabilnosti, ter z
nečistočami, ki so neizogibno prisotne zaradi uporabljenega
postopka pridobivanja. Pojem vključuje tudi polimerne snovi
in tiste raztopine snovi, pri katerih bi odstranitev topila pov-
zročila kemično spremembo snovi ali vplivala na njeno ob-
stojnost.

3. Polimerne snovi so snovi, ki so sestavljene iz mole-
kul, za katere je značilno zaporedje ene ali več vrst mono-
mernih enot in kjer pretežna večina molekul vsebuje najmanj
tri monomerne enote, ki so kovalentno vezane med seboj ali
pa na eno ali več drugačnih monomernih enot ali drugih
reaktantov in kjer ima večina molekul enako molsko maso.
Molske mase polimerne snovi smejo biti porazdeljene zno-
traj takega območja, da se njihove razlike pripišejo pred-
vsem razlikam v številu prisotnih monomernih enot. V smislu
tega pojma pomeni izraz “monomerna enota“ izreagirano
obliko monomere v polimeru.

4. Pripravki so zmesi ali raztopine, sestavljene iz dveh
ali več snovi.

5. Obstoječe snovi so snovi, ki so zajete v seznamu
EINECS.

6. Nove snovi so snovi, ki jih ni v seznamu EINECS.
7. Nevarne snovi so snovi, ki imajo najmanj eno od

nevarnih lastnosti iz 10. točke tega člena.
8. Nevarni pripravki so pripravki, ki imajo vsaj eno od

nevarnih lastnosti iz 10. točke tega člena.
9. Nevarne kemikalije so snovi in pripravki iz 7. in

8. točke tega člena.
10. Nevarne lastnosti so lastnosti, na podlagi katerih

se kemikalije razvrščajo kot nevarne, v naslednje skupine:
(a) eksplozivne kemikalije so trdne, tekoče, pastozne

ali želatinozne kemikalije, ki lahko eksotermno reagirajo tudi
ob odsotnosti zračnega kisika, pri čemer se zelo hitro
sproščajo plini, ki pod določenimi pogoji detonirajo, se hitro
vžgejo ali zaradi segrevanja in povečanja pritiska eksplodira-
jo, če so prostorsko omejeni;

(b) oksidativne kemikalije so kemikalije, ki povzročijo
močno eksotermno reakcijo, kadar so v stiku z drugimi
snovmi (predvsem z vnetljivimi);

(c) zelo lahko vnetljive kemikalije so tekoče kemikalije,
ki imajo izredno nizko plamenišče in nizko vrelišče ter plina-
ste kemikalije, ki so vnetljive v stiku z zrakom pri navadni
temperaturi in tlaku;

(d) lahko vnetljive kemikalije so:
– kemikalije, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in

same po sebi vnamejo že pri navadni temperaturi in tlaku
brez dovajanja zunanje energije,

– trdne kemikalije, ki se lahko hitro vnamejo že po
kratkotrajnem stiku z virom vžiga in odtlej dalje gorijo ter se
porabljajo tudi po odstranitvi tega vira,
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– tekoče kemikalije, ki imajo zelo nizko plamenišče,
– kemikalije, ki v stiku z vodo ali njeno paro v nevarnih

količinah sproščajo lahko vnetljive pline;
(e) vnetljive kemikalije so kemikalije, ki imajo nizko

plamenišče;
(f) zelo strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju,

vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo že v zelo majhnih
količinah povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične okvare
zdravja;

(g) strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju,
vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo že v majhnih ko-
ličinah povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične okvare
zdravja;

(h) zdravju škodljive kemikalije so kemikalije, ki pri
zaužitju, vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo lahko
povzročijo smrt ali akutne, oziroma kronične okvare zdravja;

(i) jedke kemikalije so kemikalije, ki lahko poškodujejo
ali uničijo živo tkivo, če pridejo v stik z njim;

(j) dražilne kemikalije so kemikalije, ki niso jedke, ven-
dar lahko že pri kratkotrajnem, dolgotrajnejšem ali ponavlja-
jočem se stiku s kožo ali sluznico povzročijo njeno vnetje;

(k) kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost so kemika-
lije, ki lahko pri vdihavanju ali prehajanju skozi kožo
povzročijo reakcijo preobčutljivosti, tako da ob nadaljnji iz-
postavljenosti tej kemikaliji pride do nastanka značilnih ne-
gativnih učinkov;

(l) rakotvorne kemikalije so kemikalije, ki lahko pri zaužit-
ju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo raka ali
povečajo pogostnost njegovega nastanka;

(m) mutagene kemikalije so kemikalije, ki lahko pri
zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo ded-
ne genetske okvare ali povečajo pogostnost njihovega na-
stanka;

(n) kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje so
kemikalije, ki lahko pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju
skozi kožo povzročijo oziroma povečajo pogostnost nastaja-
nja nedednih škodljivih učinkov na potomstvo in/ali škodlji-
vih učinkov na moške ali ženske razmnoževalne funkcije ali
sposobnosti;

(o) okolju nevarne kemikalije so kemikalije, ki lahko ob
prehajanju v okolje povzročijo ali pa utegnejo povzročiti
takojšnjo ali dolgoročno nevarnost za eno ali več sestavin
okolja.

11. Nevarni proizvodi so proizvodi, ki niso snovi ali
pripravki v smislu tega zakona, ki vsebujejo katero od nevar-
nih kemikalij, ki je razvrščena v katero izmed skupin (f) do (n)
iz 10. točke tega člena.

12. Biocidi so kemikalije, glive in mikroorganizmi
vključno z virusi, ki imajo določen negativni učinek na ško-
dljive organizme. Fitofarmacevtska sredstva se ne štejejo
med biocide v smislu tega zakona.

13. EINECS je evropski seznam obstoječih snovi, ki je
bil objavljen v Uradnem listu EU C 146/4 z dne 15. 6.
1990.

14. CAS številka je karakteristična številka že odkri-
tih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract
Service.

15. ELINCS je evropski seznam novih snovi.
16. EU Index je značilna številka nevarne snovi iz sez-

nama EU o že razvrščenih snoveh (priloga I k EU smernici
67/548/EEC).

17. Življenjski krog kemikalije je ves proces, ki zajema
predhodne raziskave, proizvodnjo, promet, uporabo, ravna-
nje z ostanki in embalažo in njihovo varno odstranjevanje.

18. Proizvodnja je pridobivanje, izdelava in dodelova-
nje, obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje, me-
šanje kemikalij, v vmesne in končne izdelke s kemijskimi,

fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki, pa tudi pre-
važanje znotraj proizvodne enote.

19. Proizvajalec je pravna oseba ali podjetnik posa-
meznik (v nadaljnjem besedilu: fizična oseba), ki proizvaja ali
pridobiva v skladu z 18. točko tega člena kemikalijo, pa tudi
vsakdo, kdor jo dodeluje, pakira, prepakira ali spremeni
njeno ime za nadaljnjo uporabo.

20. Promet je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna
prepustitev tretjemu.

Pri tem je uvoz vsak vnos kemikalije na carinsko ob-
močje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali
uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to
kemikalijo, razen tranzita preko carinskega območja, izvoz
pa je vsak iznos kemikalije iz carinskega območja Republike
Slovenije in zajema tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz kemi-
kalije.

21. Uvoznik je pravna ali fizična oseba, za račun katere
se v Republiko Slovenijo uvaža kemikalijo ali izdelek iz
4. člena tega zakona.

22. Uporaba je priprava za uporabo, raba, shranjeva-
nje.

23. Ravnanje je vsaka aktivnost, pri kateri se lahko
pride v stik s kemikalijo.

24. PIC je “postopek soglasja po predhodnem ob-
veščanju“. To je postopek, pri katerem se kemikalije, ki so
prepovedane ali omejene v državi izvoznici smejo izvažati le
tako, da se o tem predhodno obvesti državo uvoznico. Ke-
mikalije, ki so na PIC seznamu, se sme izvažati le s privolje-
njem države uvoznice. Če država uvoznica ne privoli v uvoz,
mora tudi v lastni državi ravnati v skladu s to odločitvijo.

25. Prijava je predložitev dokumentacije uradu z zahte-
vanimi podatki s strani prijavitelja pred začetkom dajanja
nove snovi v promet.

26. Prijavitelj je proizvajalec ali njegov pooblaščeni
zastopnik, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki z namenom,
da bi prijavil novo snov, predloži ustrezne dokumente uradu.

27. Zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja
ali daje v promet kemikalijo ali izdelek, ki je predmet obrav-
nave tega zakona in ima določene obveze po tem zakonu v
zvezi s sporočanjem.

28. Predlagatelj je pravna ali fizična oseba, ki predlaga
dajanje biocida v promet.

29. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko
segel vpliv človekovega delovanja.

30. Pooblaščeni laboratoriji so akreditirani laboratoriji,
ki jih je imenoval pristojni minister.

3. člen
(izjeme, kjer se zakon ne uporablja)

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za pripravke v
končni obliki, ki so urejene v posebnih zakonih:

– zdravila za humano in veterinarsko rabo,
– živila in predmeti splošne rabe, ki prihajajo v nepo-

sreden stik z živili,
– kozmetični izdelki in drugi predmeti splošne rabe,
– mamila,
– odpadki,
– krmila,
– streliva in eksplozivi, kadar se dajejo v promet z na-

menom razstreljevanja ali za doseganje drugih pirotehničnih
učinkov.

Določbe tega zakona se ne uporabljajo tudi za:
– proizvodnjo in promet s kemičnim orožjem, kolikor

sta urejena s posebnim zakonom,
– proizvodnjo, promet in uporabo fitofarmacevtskih

sredstev, kolikor so urejeni s posebnim zakonom,
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– radioaktivne snovi, ki ne vsebujejo nevarnih snovi po
tem zakonu,

– proizvodnjo in promet predhodnih sestavin za mami-
la in psihotropne snovi (prekurzorjev),

– prevoz nevarnih kemikalij po železnici, cesti, notra-
njih vodotokih, po morju in po zraku,

– kemikalije v tranzitu pod carinskim nadzorstvom, če
je ob tem zagotovljeno, da niso na ozemlju Republike Slove-
nije predelane, obdelane, prepakirane ali kakor koli dru-
gače spremenjene.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se do-
ločbe tega zakona, ki urejajo dobro laboratorijsko prakso
(v nadaljnjem besedilu: DLP) uporabljajo za vse kemikalije,
določbe, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje pa
tudi za fitofarmacevtska sredstva in predmete splošne rabe,
če imajo katero od lastnosti iz 10. točke 2. člena tega
zakona, določbe glede razvrščanja in označevanja pa tudi
za odpadke, streliva in eksplozive, če imajo katero od last-
nosti iz 10. točke 2. člena tega zakona.

4. člen
(nevarni proizvodi)

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
nevarne proizvode, za katere minister, pristojen za zdravstvo
(v nadaljnjem besedilu: minister) na podlagi ocene izveden-
ca iz 57. člena tega zakona ugotovi, da lahko ob normalni
rabi škodujejo človeku ali okolju.

II. KEMIJSKA VARNOST

5. člen
(kemijska varnost)

Pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po tem
zakonu za proizvodnjo ali opravljanje prometa s kemikalijami
in vsi, ki jih uporabljajo ali z njimi ravnajo, morajo zagotavljati
kemijsko varnost.

6. člen
(odgovornost pravnih in fizičnih oseb)

Pravna in fizična oseba, ki proizvaja ali daje nevarne
kemikalije v promet, mora poskrbeti za navodila za varno
uporabo nevarne kemikalije, ter za oskrbo odpadkov, sklad-
no s predpisi o odpadkih, in mora v skladu s posebnimi
predpisi odgovarjati za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri
njihovi proizvodnji ali prometu.

7. člen
(odgovornost uporabnikov)

Ne glede na določbe prejšnjega člena morajo vsi upo-
rabniki zagotoviti, da pri uporabi in ravnanju z nevarnimi
kemikalijami ne ogrožajo svojega in življenja drugih ter ne
povzročajo škodljivih učinkov na človeka in okolje.

8. člen
(Urad za kemikalije)

Za zagotavljanje kemijske varnosti ter izvajanje nalog v
skladu s tem zakonom, se ustanovi Urad za kemikalije Re-
publike Slovenije, kot organ v sestavi ministrstva, pristojne-
ga za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: urad).

III. PRIJAVLJANJE NOVIH SNOVI

9. člen
(pogoji za dajanje v promet novih snovi)

Nove snovi kot take ali v obliki pripravkov se lahko
proizvajajo in dajejo v promet le, če so bile prijavljene na

način, ki ga določa ta zakon in so vpisane v seznam ELINCS,
ki ga vodi urad, oziroma so v postopku za vpis v ta seznam
potem, ko je pristojni organ ugotovil, da je prijavna doku-
mentacija popolna, razen če ni z zakonom drugače do-
ločeno.

Seznam iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavijo se tudi ime oziroma firma
in naslov prijavitelja, kakovostna in količinska sestava snovi,
oblika formulacije, pakiranje, razvrstitev ter drugi podatki o
snovi, ki so potrebni za njeno razpoznavanje, če niso tajne
narave.

Snov se lahko daje v promet samo v tisti fizikalno-
kemični obliki in sestavi ter za namene, za katere je bila
prijavljena. V primeru kakršne koli spremembe in v primeru
novih znanstvenih spoznanj v zvezi z nevarnostjo prijavljene
snovi, mora prijavitelj obvestiti urad in predložiti dodatno
dokumentacijo.

10. člen
(izjeme, za katere ni obvezna prijava)

Minister določi seznam novih snovi, ki se lahko proi-
zvajajo in dajejo v promet brez prijave glede na določbo iz
prvega odstavka prejšnjega člena. Seznam teh snovi in ko-
ličine na podlagi podatkov zavezancev vodi urad.

11. člen
(prijava nove snovi)

Prijavo nove snovi vloži prijavitelj pri uradu.
Prijava nove snovi mora poleg splošnih informacij o

prijavitelju vsebovati dokumentacijo o preskusih, na podlagi
katere je mogoče izdelati oceno nevarnosti iz katere je raz-
vidno, kakšno nevarnost predstavlja določena snov za člo-
veka in okolje, o pričakovani količini, ki bo dana v promet v
enem letu, in druge predpisane podatke.

Če količina prijavljene nove snovi v enem letu na pro-
izvajalca ne presega količine, ki jo določi minister, se izvede
skrajšana prijava.

Vsebino prijave, roke, način izdaje potrdila o prijavi
in podrobnejši postopek ob prijavi nove snovi predpiše
minister.

12. člen
(naslednja prijava)

Če je bila snov že prijavljena, lahko urad upošteva
dokazila o preskusih, ki jih je predložil predhodni prijavitelj,
če ta s tem pisno soglaša in če lahko naslednji prijavitelj
dokaže, da gre za snov, ki je identična z že prijavljeno
snovjo, vključno s stopnjo njene čistosti in nečistočami.

V izogib nepotrebnim preskusom na vretenčarjih mora
vsak prijavitelj pri uradu zahtevati podatke o tem, ali je snov,
ki jo namerava prijaviti, že bila prijavljena in kdo je njen
prijavitelj in uradu predložiti podatke, s katerimi dokaže, da
res namerava snov dajati v promet in navesti predvidene
količine.

Urad izvede postopek v skladu s podrobnejšim predpi-
som ministra iz 11. člena tega zakona. Prvi in naslednji
prijavitelji iste snovi so dolžni storiti vse, da pride do spora-
zuma za souporabo podatkov. Enako velja tudi za dva ali več
prijaviteljev, ki želijo istočasno prijaviti isto snov. V primeru,
da do sporazuma ne pride, urad z namenom preprečevanja
nepotrebnih preskusov na vretenčarjih, odloči o načinu iz-
menjave podatkov in delitve stroškov, pri čemer upošteva
pravne interese vseh prijaviteljev.
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13. člen
(postopek urada)

Po prejemu prijave nove snovi urad najkasneje v roku
60 oziroma 30 dni za skrajšano prijavo, obvesti prijavitelja o
tem, ali je prijavna dokumentacija popolna. Če je dokumen-
tacija popolna, urad istočasno z obvestilom izda potrdilo, v
katerem navede registracijsko številko, pod katero se snov
vpiše v seznam. V primeru, da prijavna dokumentacija ni
popolna, urad v roku 60 oziroma 30 dni po vložitvi zahteva
njeno dopolnitev, pri čemer roki začnejo teči ponovno, ko je
dokumentacija popolna.

Če urad ne odloči drugače, sme prijavitelj dati prijavlje-
no snov v promet šele po preteku 60 oziroma 30 dni za
skrajšano prijavo, od predaje popolne prijave uradu. Če
prijavitelj snovi za skrajšano prijavo prejme obvestilo, da je
prijavna dokumentacija popolna prej kot v 30 dneh, sme
dati snov v promet, vendar ne prej kot 15 dni od vložitve
prijave.

V primeru suma, ki ga utemeljujejo najnovejša znans-
tvena spoznanja o tem, da je snov bolj nevarna, kot izhaja iz
prijavne dokumentacije, urad še pred potekom roka iz prejš-
njega odstavka zahteva dodatne podatke, ki se nanašajo na
specifična vprašanja za razjasnitev suma ali z odločbo do-
loči, da lahko prijavitelj daje kemikalije na osnovi te snovi v
promet šele po razjasnitvi predhodnih vprašanj.

Urad lahko v primeru suma, da je že prijavljena snov
bolj nevarna, kot izhaja iz prijavne dokumentacije, zahteva
predložitev dokumentacije o dodatnih preskusih že prijavlje-
ne snovi, še preden so dosežene mejne količine iz
34. člena tega zakona.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko urad z odločbo
začasno prepove dajanje kemikalije v promet, dokler ni pred-
ložena zahtevana dokumentacija.

Zoper odločbo urada je dovoljena pritožba na ministrs-
tvo, pristojno za zdravstvo, ki pa ne zadrži njene izvršitve.

IV. DAJANJE BIOCIDOV V PROMET

14. člen
(dovoljenje za biocidne snovi)

Snovi, ki se uporabljajo v pripravkih biocidov (v nadalj-
njem besedilu: biocidne snovi), se lahko dajejo v promet in
uporabljajo le, če izpolnjujejo zahteve tega zakona in predpi-
sov na njegovi podlagi in so vključene v eno od skupnih list
Evropske unije oziroma v eno izmed prilog I ali IA oziroma IB
predpisa iz 19. člena tega zakona.

Za biocidne snovi, ki se na podlagi izjave predlagatelja
uporabljajo izključno za biocide, ne veljajo določbe tega
zakona, ki se nanašajo na prijavo nove snovi.

15. člen
(dovoljenje za biocidne pripravke)

Pripravki biocidov (v nadaljnjem besedilu: biocidni pri-
pravki) se lahko dajejo v promet in uporabljajo le na podlagi
dovoljenja urada in vpisa v register, ki ga vodi urad.

Dovoljenje se izda na podlagi popolnega, skrajšanega
ali posebnega postopka.

Po popolnem postopku ali avtorizaciji se lahko dajejo v
promet in uporabo biocidni pripravki, kadar je biocidna snov
razvrščena v seznam I ali IA, ki sta priloga predpisa iz
19. člena tega zakona in so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji iz
tega predpisa.

Po skrajšanem postopku ali registraciji se lahko dajejo
v promet in uporabo biocidni pripravki, ki vsebujejo le snovi,
razvrščene v prilogo IA predpisa iz 19. člena tega zakona,

če ne vsebujejo nobene nevarne snovi (biocidi z manjšim
tveganjem) ali kadar je biocidna snov razvrščena v prilogo IB
predpisa iz 19. člena tega zakona.

Po posebnem postopku se lahko v promet in uporabo
dajejo biocidni pripravki, ki imajo isto sestavo v dovoljenih
odstopanjih in imajo enake lastnosti kot že dovoljeni biocid-
ni pripravek (analogni biocidi), če predlagatelj predloži izja-
vo, v kateri lastnik dokumentacije dovoljuje uradu uporabo
podatkov za potrebe izdaje dovoljenja.

O vrsti postopka odloča urad.
Minister predpiše vsebino posebnega postopka.
Dovoljenje se lahko izda za največ deset let.
Stroške postopkov v zvezi z izdajo dovoljenja za promet

biocidov krije predlagatelj.

16. člen
(izjemno dovoljenje)

Ne glede na določbe prejšnjega člena v zvezi z izda-
janjem dovoljenj za promet biocidnih pripravkov, lahko
urad, kadar ni na voljo nobenega primernega sredstva
oziroma ni mogoče drugače ukrepati, da bi preprečili
razvoj določenega nepredvidenega organizma za čas, ki
ni daljši od 120 dni, dovoli dajanje posameznega biocid-
nega pripravka v promet pod določenimi pogoji in v do-
ločeni količini.

17. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)

Vloga za izdajo dovoljenja se vloži pri uradu. Obrazec
vloge predpiše minister.

18. člen
(vsebina vloge)

Vloga za izdajo dovoljenja za promet z biocidom mora
vsebovati podatke o predlagatelju in o proizvajalcu biocida,
podatke o fizikalno-kemijskih lastnostih biocida in o labora-
torijskih ter drugih preskušanjih, na podlagi katerih je mo-
goče ugotoviti nevarnost, ki jo predstavlja biocid za človeka
in okolje, predlog deklaracije in navodila za uporabo, status
v državi proizvajalki, podatke o ravnanju z ostanki in emba-
lažo po izteku roka uporabnosti oziroma po njegovi uporabi,
predlog razvrstitve v skupino nevarnosti ter druge podatke,
ki jih predpiše minister.

19. člen
(izdaja dovoljenja)

Urad izda odločbo najkasneje 60 dni po prejemu vloge
za izdajo dovoljenja, v nasprotnem primeru zahteva njeno
dopolnitev tako, da navede, katere manjkajoče podatke je
potrebno še predložiti.

V postopku izdaje dovoljenja urad izdela oceno nevar-
nosti za biocidno snov in za pripravek biocida.

Dovoljenje se izda, če je ob upoštevanju varnostnih
ukrepov mogoča taka uporaba biocida, ki ne ogroža člove-
ka ali okolja. Dovoljenje lahko določi posebne pogoje za
dajanje biocidnega pripravka v promet ali uporabo.

Predpis o dajanju biocidov v promet, o natančnejšem
postopku izdajanja in o vsebini dovoljenja za promet ter o
njegovem podaljšanju, izda minister v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za zdravstvo.

20. člen
(podaljšanje dovoljenja)

Dovoljenje za promet in uporabo biocidnega pripravka
je mogoče na zahtevo predlagatelja podaljšati v primeru, da
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niso spremenjeni pogoji, pod katerimi je bilo izdano. Zahte-
vo za podaljšanje je treba vložiti 90 dni pred potekom njego-
ve veljavnosti. V primeru suma, da niso izpolnjeni pogoji, na
podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, lahko urad zahteva
dodatno dokumentacijo.

21. člen
(odvzem ali sprememba dovoljenja)

Urad odvzame ali spremeni dovoljenje:
– če je prišlo do kakršne koli spremembe dejstev, na

podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano,
– če je biocidna snov črtana iz seznamov, ki so priloge

predpisa iz 19. člena tega zakona,
– če so spremenjeni ali niso več izpolnjeni pogoji iz

dovoljenja za dajanje v promet,
– če to zahteva imetnik dovoljenja in zahtevo obrazloži,
– če je bilo dovoljenje pridobljeno na podlagi napačnih

ali zavajujočih podatkov.

22. člen
(omejitve prometa biocidnih pripravkov)

Biocidni pripravki, ki so glede na nevarne lastnosti
razvrščeni kot zelo strupeni, strupeni, rakotvorni, mutageni
ali strupeni za razmnoževanje, se ne smejo dajati v promet
ali uporabljati v splošni uporabi.

V. OCENJEVANJE KEMIKALIJ

23. člen
(ocenjevanje)

V postopku ocenjevanja urad izdela oceno nevarnosti
na podlagi podatkov, ki jih mora priskrbeti prijavitelj oziroma
predlagatelj. V primeru, da je snov nevarna, se izdela tudi
ocena medicinskih ukrepov v primeru akutnih zastrupitev z
nevarnimi kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena
ocena).

Zdravstveno oceno izdela center za zastrupitve iz
40. člena tega zakona. Oceni se izdelata za snov, v prime-
rih, določenih s tem ali s posebnim zakonom, pa tudi za
pripravek na njeni osnovi.

Stroške izdelave ocen iz prejšnjega odstavka tega čle-
na plača naročnik.

Pri izdelavi ocene nevarnosti se lahko priznava tuja
dokumentacija o testiranju, če je bilo testiranje opravljeno v
skladu z načeli DLP. Lahko se prizna tudi ocena nevarnosti,
ki so jo izdelali pooblaščeni organi držav članic Evropske
unije. V takem primeru mora biti uradu predložen overjen
prevod ocene nevarnosti v slovenski jezik, ki je predhodno
strokovno preverjen s strani izvedenca iz 57. člena tega
zakona, in dokaz o pooblastilu tujega organa za izdelavo
ocene nevarnosti.

Za ocenjevanje snovi iz seznama EINECS se lahko
namesto dokumentacije, pridobljene v skladu z določbami
tega zakona, upošteva tudi dokumentacija, ki je izdelana na
podlagi drugih ustreznih metod in principov, ki jih odobri
urad.

Podrobnejše predpise o načinu ocenjevanja posamez-
nih skupin snovi oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo,
izda minister.

24. člen
(strokovna telesa za svetovanje pri ocenjevanju)

Za dajanje strokovnega mnenja o primernosti snovi
oziroma o pripravku, kadar se ta ocenjuje, za vpis v seznam
oziroma za dajanje v promet in uporabo, minister na predlog

urada imenuje strokovno telo ali več strokovnih teles glede
na posamezne skupine snovi oziroma pripravkov, kadar se ti
ocenjujejo, sestavljeno iz izvedencev ustreznih področij.

Za potrebe ocenjevanja snovi na mednarodni ravni mi-
nister predlaga izvedence v pristojna mednarodna telesa.

VI. RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE, OPREMLJANJE
IN OZNAČEVANJE KEMIKALIJ

25. člen
(obveznosti pravne in fizične osebe)

Če ni s tem ali s posebnim zakonom oziroma s predpisi
na njegovi podlagi drugače določeno, mora pravna ali fi-
zična oseba, ki kot proizvajalec ali uvoznik daje kemikalijo v
promet, to kemikalijo razvrstiti, pakirati, opremiti in označiti v
skladu s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi.

Če je pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo iz
prejšnjega odstavka v promet, seznanjena s tem, da kemi-
kalija ni razvrščena, pakirana ali označena v skladu s tem
zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, je dolžna
poskrbeti za predpisom ustrezno razvrstitev, pakiranje in
označevanje.

26. člen
(razvrščanje)

Če ima kemikalija nevarne lastnosti iz 10. točke
2. člena tega zakona, se razvrsti kot nevarna.

Kemikalija mora biti razvrščena glede na največjo stop-
njo nevarnosti, ki jo predstavlja.

Razvrstitev nevarne snovi se izvede:
a) na podlagi veljavnega EU seznama že razvrščenih

nevarnih snovi, če je snov že razvrščena v ta seznam.
V primerih, ko snov še ni razvrščena v seznam iz prejš-

nje točke:
b) na podlagi rezultatov preskušanj lastnosti snovi v

skladu z določbami tega zakona ali
c) na podlagi poizvedb o že obstoječih podatkih.
Razvrstitev nevarnega pripravka se izvede:
a) na podlagi predpisane računske metode ali
b) na podlagi neposrednih eksperimentalnih določanj

toksikoloških lastnosti pripravka po predpisanih postopkih
in merilih ali

c) na podlagi poizvedb o že obstoječih informacijah o
lastnostih snovi, ki jih pripravek vsebuje.

Kadar je bila katera od toksikoloških lastnosti pripravka
ovrednotena po obeh izmed metod navedenih pod točkami
a) in b) prejšnjega odstavka, se za razvrščanje uporabijo
rezultati, dobljeni po metodi iz točke b) prejšnjega odstavka,
razen v primeru rakotvornosti, mutagenosti ali strupenosti za
razmnoževanje, ko se obvezno uporabijo rezultati, dobljeni
po metodi iz točke a) prejšnjega odstavka.

Kadar za snov ali pripravek še ni podatkov ali če so bili
pridobljeni z drugimi metodami, oziroma niso bili pridobljeni
v skladu s predpisanimi postopki, se v izogib nepotrebnim
preskusom na vretenčarjih, za vsak primer posebej oceni
potreba po preskušanju.

Zavezanec, ki proizvaja ali daje v promet nevarne
snovi iz seznama EINECS, ki še niso razvrščene v EU
seznam razvrščenih nevarnih snovi in zavezanec, ki proi-
zvaja ali daje v promet nevarne pripravke, morata v izogib
nepotrebnim preskusom na vretenčarjih izvesti ustrezne
poizvedbe, s katerimi pridobita že obstoječe podatke, po-
trebne za razvrstitev.
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27. člen
(pakiranje in označevanje kemikalij)

Nevarne kemikalije se lahko dajejo v promet le v origi-
nalno zaprtem pakiranju. Pakiranje mora biti v skladu s stop-
njo nevarnosti kemikalije in z namenom njene uporabe.
Določene nevarne kemikalije morajo biti pakirane v emba-
laži, ki onemogoča odpiranje otrokom. Ustreznost embalaže
preverja pooblaščeni laboratorij.

Nevarne kemikalije morajo biti označene z največjo
stopnjo nevarnosti, ki jo kemikalija predstavlja.

Pakiranje in označevanje ne smeta biti zavajujoča.
Nevarne kemikalije morajo biti opremljene z napisi v

slovenskem jeziku.
V navodilu za uporabo nevarnih kemikalij, ki so raz-

vrščene v katero od skupin (f) do (n) iz 10. točke 2. člena
tega zakona, namenjenih za splošno uporabo, je treba na-
potiti uporabnika, da pri prodajalcu zahteva informacije v
zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter o ukrepih za prvo
pomoč ob nesreči.

Nevarne kemikalije za industrijsko in laboratorijsko upo-
rabo so lahko izjemoma opremljene le z napisi v tujem
jeziku, če so vsi, ki z njimi ravnajo, seznanjeni z njihovimi
nevarnostmi.

28. člen
(predpis ministra)

Kriterije in način razvrščanja, pakiranja in označevanja
za posamezne skupine kemikalij predpiše minister.

29. člen
(verodostojnost označevanja)

Prepovedano je označevanje ali navajanje, da je kemi-
kalija, ki je razvrščena kot nevarna, manj nevarna, ali da ni
nevarna zdravju in okolju.

30. člen
(varnostni list)

Za izvajanje potrebnih ukrepov za varovanje zdravja
ljudi in okolja mora pravna ali fizična oseba, ki daje v promet
kemikalijo, zagotoviti varnostni list v skladu s tem zakonom
in predpisom, izdanim na njegovi podlagi, in ga ob vsaki
dobavi kemikalije dati na razpolago vsakemu poklicnemu
uporabniku, za biocidne pripravke pa na zahtevo tudi vsake-
mu drugemu uporabniku, Uradu pa ob prvem dajanju v
promet ter ob vsakokratni spremembi njegove vsebine. Prav-
na ali fizična oseba, ki daje v promet kemikalijo, mora sprem-
ljati novosti v zvezi s kemikalijo in sproti dopolnjevati varnost-
ni list.

Vsebino varnostnega lista predpiše minister.

31. člen
(oglaševanje)

Prepovedano je oglaševanje snovi, ki imajo katero iz-
med nevarnih lastnosti iz 10. točke 2. člena tega zakona, če
pri tem ni opozorjeno na njihove nevarne lastnosti.

Način oglaševanja pripravkov predpiše minister.

VII. OBVEZNOST SPOROČANJA

32. člen
(obveznost prijavitelja glede rednega sporočanja pri

prijavljenih novih snoveh)
Prijavitelj mora redno, najmanj enkrat letno, uradu pi-

sno sporočiti podatke o količinah prijavljenih novih snovi, ki
jih je dal v preteklem koledarskem letu v promet, o spre-

membah metod za ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in oko-
lja in druge predpisane podatke in vsako spremembo podat-
kov, na podlagi katerih je bila snov razvrščena, zlasti pa o
novih izsledkih, o učinkih in delovanju snovi na človeka ter
na okolje.

33. člen
(obveznost sporočanja pri novih snoveh, za katere ne velja

obvezna prijava)
Pravna in fizična oseba, ki proizvaja ali daje v promet

snovi, za katere po 10. členu tega zakona ni obvezna prija-
va, mora uradu predložiti podatke, ki jih predpiše minister.

34. člen
(sporočanje rezultatov dodatnih preskusov)

Če količina prijavljene snovi, ki jo prijavitelj daje v pro-
met, letno ali skupno od začetka dajanja v promet doseže ali
preseže mejne količine, mora prijavitelj predložiti uradu re-
zultate dodatnih preskusov, določenih v predpisu ministra,
na zahtevo pa tudi prej.

Urad lahko upošteva dokazila o preskusih na vretenčar-
jih, ki jih je predložil drug prijavitelj, če ta s tem pisno
soglaša.

Če prijavitelj ne predloži rezultatov dodatnih preskusov
iz prvega odstavka tega člena, lahko urad z odločbo začas-
no prepove dajanje snovi v promet.

Predpise o mejnih količinah snovi, pri katerih se zahte-
vajo dodatni preskusi, o vrsti, obsegu preskusov in o testnih
metodah ter pogoje, pod katerimi se lahko uporabijo podat-
ki, izvedeni za isti namen drugega prijavitelja, določi mini-
ster.

35. člen
(obveznost zavezanca pri snoveh, pripravkih in nevarnih

proizvodih)
Če ni z zakonom drugače določeno, mora zavezanec

zaradi zagotavljanja informacij, potrebnih za varovanje zdrav-
ja ljudi in okolja ter za pomoč ob nesrečah, za vsak nevarni
pripravek, ki vsebuje nevarno snov iz seznama EINECS in za
vsak nevarni proizvod iz 4. člena tega zakona, kakor tudi za
vsak pripravek, ki vsebuje nevarne snovi, ki niso vpisane v ta
seznam, predložiti uradu ob prvem dajanju v promet podat-
ke iz varnostnega lista, kemijsko sestavo pripravka ali nevar-
nega proizvoda, in podatke o predvidenih oziroma znanih
področjih uporabe. Iste podatke mora zavezanec v roku
30 dni po prvem dajanju v promet sporočiti tudi za vsako
nevarno snov iz seznama EINECS. Podatke se predloži in
obnavlja na način, ki ga predpiše minister.

Za kemikalije iz prejšnjega odstavka urad vodi poseben
seznam, ki je na razpolago le pooblaščenim osebam, orga-
nom in ustanovam.

Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena
mora zavezanec sporočati uradu v predpisanih rokih podat-
ke o tistih obstoječih snoveh, ki jih je v določenem obdobju
proizvedel ali uvozil v količinah nad določeno mejo. Tako
zbrani podatki se uporabljajo za določanje prioritet za enot-
no razvrščanje in za oceno tveganja snovi iz seznama
EINECS na mednarodni ravni. Način ocenjevanja tveganja
obstoječih snovi predpiše minister.

Zavezanec mora enkrat letno najkasneje do 31. marca
uradu pisno sporočiti imena in količine nevarnih snovi in
pripravkov ter nevarnih proizvodov iz 4. člena tega zakona,
ki jih je v preteklem koledarskem letu proizvedel ali dal v
promet.
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36. člen
(mednarodna obveznost sporočanja)

Na mednarodni ravni urad izmenjuje podatke o prijav-
ljenih novih snoveh za namene seznama ELINCS, podatke o
obstoječih snoveh z namenom izdelave ocene nevarnosti in
za enotno razvrščanje obstoječih snovi iz seznama EINECS
ter podatke o biocidih za namene oblikovanja skupnih list in
druge zahtevane podatke s področja tega zakona v skladu s
programi sodelovanja in mednarodnimi pogodbami.

Seznam EINECS izda minister.

37. člen
(postopki in vsebina sporočanja)

Podrobnejši predpis o postopkih sporočanja in o vse-
bini podatkov iz 32., 35. in 36. člena tega zakona oziroma o
načinu zbiranja podatkov za posamezne skupine kemikalij,
izda minister.

38. člen
(tajnost podatkov)

Če zavezanec ustrezno utemelji, da mu razkritje do-
ločenih podatkov, ki predstavljajo proizvodne ali poslovne
skrivnosti, lahko povzroči poslovno škodo, jih lahko označi s
stopnjo tajnosti, ki jo mora urad upoštevati, razen v primerih,
če je ogroženo zdravje ljudi ali okolje.

Med tajne podatke oziroma poslovne skrivnosti se ne
štejejo podatki, ki so pomembni za varovanje ljudi in okolja
in sicer najmanj naslednji:

– trgovsko ime snovi ali pripravka,
– ime proizvajalca in prijavitelja,
– fizikalno-kemične lastnosti,
– vsi možni načini in ukrepi za preprečevanje škodljivih

učinkov snovi oziroma za pretvorbo snovi v neškodljivo,
– povzetek rezultatov toksikoloških in ekotoksikoloških

preskusov,
– stopnja čistosti in identiteta nevarnih dodatnih snovi

in primesi, če so ti nevarni in je to potrebno za razvrščanje in
označevanje snovi,

– priporočila o preventivnih ukrepih pri uporabi in o
takojšnjih ukrepih ob nesrečah,

– podatki iz varnostnega lista,
– analitične metode za ugotavljanje izpostavljenosti lju-

di in okolja.
Podrobnejši predpis o tajnosti podatkov za posamezne

skupine kemikalij in o ravnanju s tajnimi podatki izda mini-
ster.

39. člen
(uporaba podatkov za druge zavezance)

Podatki o kemikalijah, razen podatkov iz drugega od-
stavka 38. člena tega zakona, ki jih je predložil prvi prijavi-
telj, se lahko uporabijo za druge prijavitelje samo na podlagi
pisne izjave prvega prijavitelja.

Ne glede na prejšnji odstavek se podatki za biocide
lahko uporabijo po preteku določenega obdobja, ki glede
na naravo podatkov ni krajše od 5 let in ne daljše od 15 let
od dneva, ko so bili podatki prvič uporabljeni.

Roke za uporabo podatkov iz prejšnjega odstavka do-
loči minister.

40. člen
(sporočanje pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu

in njegove naloge)
Minister pooblasti zdravstveni, za določene naloge pa

tudi drug javni zavod, za zbiranje, urejanje in stalno posredo-
vanje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih ke-
mikalij (v nadaljnjem besedilu: center za zastrupitve).

Center za zastrupitve izvaja informativno-dokumentacij-
sko dejavnost, stalno informacijsko-konzultacijsko dejavnost
za akutne zastrupitve s kemikalijami, vodi register zastrupi-
tev, sodeluje pri oblikovanju in nadzoru centralnih zalog
antidotov v Republiki Sloveniji ter opravlja druge naloge v
skladu s programom, ki ga sprejme v soglasju z ministrom.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno de-
javnost, so dolžne sporočati centru za zastrupitve predpisa-
ne podatke.

Minister podrobneje predpiše vsebino in način spo-
ročanja podatkov o kemikalijah in za register zastrupitev na
področju Republike Slovenije.

41. člen
(hramba dokumentov o prijavi in sporočanju)

Oseba, ki je dolžna predložiti prijavno dokumentacijo,
dokazila o preskusih ali sporočilno dokumentacijo, mora
vso predloženo dokumentacijo ali dokazila hraniti do izteka
desetih let po prenehanju proizvodnje ali dajanja v promet
nevarne kemikalije.

VIII. PROIZVODNJA IN PROMET Z NEVARNIMI
KEMIKALIJAMI

42. člen
(manj nevarne alternative)

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ali dajejo v pro-
met nevarne kemikalije morajo zagotoviti pogoje, ki pre-
prečujejo ali zmanjšujejo nevarnost za človeka in okolje ter
zagotavljajo zamenjavo nevarnih kemikalij z manj nevarnimi
nadomestili.

43. člen
(postopek soglasja po predhodnem obveščanju)
Za izvajanje postopka soglasja po predhodnem ob-

veščanju (v nadaljnjem besedilu: PIC postopek) skrbi urad.
Predpis o vsebini in izvajanju PIC postopka in o prome-

tu določenih nevarnih kemikalij izda minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za kmetijstvo in ministrom, pristojnim
za okolje.

44. člen
(pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami)

Če ni drugače določeno, lahko proizvodnjo ali promet
z nevarnimi kemikalijami opravljajo pravne ali fizične osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki poleg pogojev, določenih
s splošnimi in posebnimi predpisi, izpolnjujejo tudi pogoje,
določene s tem zakonom in so vpisane v seznam, ki ga vodi
urad.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in
promet z nevarnimi kemikalijami, morajo pri vpisu v seznam
iz prejšnjega odstavka, predložiti dokaze o tem, da izpolnju-
jejo pogoje, določene s tem zakonom in uradu sporočiti
vsako spremembo, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje
pogojev iz tega zakona.

V primeru, da pogoji za opravljanje proizvodnje ali pro-
meta z nevarnimi kemikalijami iz tega zakona niso več izpol-
njeni, urad izda odločbo o izbrisu iz seznama iz prvega
odstavka tega člena.

45. člen
(strokovno znanje in tehnični pogoji za proizvodnjo

in promet)
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo oziroma dajejo

nevarne kemikalije v promet, morajo imeti zaposlene, ki
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imajo potrebno strokovno znanje glede na vrsto in obseg
dejavnosti in morajo izpolnjevati tehnične pogoje za proi-
zvodnjo oziroma promet.

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo
za naloge v zvezi s proizvodnjo in prometom z nevarnimi
kemikalijami določiti odgovorno osebo, ki izpolnjuje predpi-
sane pogoje za ravnanje z nevarnimi kemikalijami.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarni-
mi kemikalijami, morajo biti usposobljene dati uporabniku
ustrezno informacijo.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarni-
mi kemikalijami, ki so razvrščene v katero od skupin (f) do (n)
iz 10. točke 2. člena tega zakona, namenjenih za splošno
uporabo, morajo z oznako na vidnem mestu napotiti uporab-
nika, da pri prodajalcu zahteva informacije v zvezi z varnostjo
in zdravjem pri delu ter o ukrepih za prvo pomoč ob nesreči.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena
morajo imeti za proizvodnjo, skladiščenje in za opravljanje
prometa z nevarnimi kemikalijami prostore, naprave in teh-
nološke postopke, ki ustrezajo vsem tehničnim, sanitarnim
in okoljevarstvenim predpisom.

Predpise o tehničnih pogojih za proizvodnjo oziroma
promet z nevarnimi kemikalijami, ki zajemajo tudi vplive na
neposredno ogroženo okolico, izda minister, pristojen za
gradnjo objektov, v soglasju z ministrom, pristojnim za go-
spodarstvo, ministrom, pristojnim za zaščito in reševanje in
ministrom, pristojnim za delo.

Predpise o sanitarno-tehničnih pogojih za proizvodnjo
oziroma promet izda minister.

Posebne pogoje za promet z nevarnimi kemikalijami, ki
so po 10. točki 2. člena tega zakona razvrščene v skupine
(f) do (o) in naloge in pogoje usposobljenosti odgovorne
osebe iz drugega odstavka tega člena določi minister.

46. člen
(usposobljenost za ravnanje z nevarnimi kemikalijami)

Delavci, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, morajo biti
za varno delo z njimi ustrezno usposobljeni.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka 44. člena
tega zakona so v skladu s predpisi dolžne skrbeti za
stalno usposobljenost delavcev, ki ravnajo z nevarnimi
kemikalijami.

Vsebino programov usposabljanja za posamezna po-
dročja kemikalij, o načinu usposabljanja, in opravljanju preiz-
kusa znanja delavcev glede na vrsto del, ki jih opravljajo ter
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe,
ki izvajajo usposabljanje, predpiše minister, pristojen za de-
lo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in mini-
strom, pristojnim za zaščito in reševanje ter ministrom, pri-
stojnim za okolje.

47. člen
(evidence o izdaji in prepoved izdajanja nevarnih kemikalij)

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarni-
mi kemikalijami, ki so po 10. točki 2. člena tega zakona
razvrščene v skupini pod (f) in (g), morajo zaradi preprečeva-
nja zlorab pri njihovem izdajanju ter zaradi preprečevanja
zastrupitve z njimi, voditi evidenco na način, ki ga predpiše
minister. V evidenco se vpišejo podatki o kemikaliji (trgov-
sko ime, izdana količina, namen uporabe, rok trajanja, da-
tum prodaje oziroma izdaje), ime in priimek, naslov ter rojst-
ni podatki prejemnika, njegova enotna matična številka, pod-
pis izročevalca in prejemnika ter datum izdaje.

Podatki iz evidence se hranijo pri pravnih in fizičnih
osebah iz prejšnjega odstavka najmanj 5 let in jih morajo na
zahtevo posredovati uradu.

Kemikalije iz prvega odstavka tega člena je prepoveda-
no izdajati osebam, mlajšim od 18 let.

48. člen
(odstranjevanje ostankov in embalaže)

Proizvajalci in pravne in fizične osebe, ki dajejo v pro-
met nevarne kemikalije, morajo v skladu s predpisi o ravna-
nju z odpadki poskrbeti za zbiranje, pravilno skladiščenje in
varno odstranjevanje njihovih ostankov in embalaže.

Uporabniki nevarnih kemikalij morajo ravnati z njihovi-
mi ostanki in embalažo v skladu s predpisi o ravnanju z
odpadki.

IX. VARSTVO ZDRAVJA LJUDI IN OKOLJA

49. člen
(varstvo ljudi ali okolja, prepovedi in omejitve)

Vlada Republike Slovenije predpiše posebne preven-
tivne in druge ukrepe, ki jih izvajajo pravne in fizične osebe,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost za nudenje zdravniške
pomoči ob morebitnih nesrečah s kemikalijami.

Minister lahko začasno prepove ali omeji promet ali
uporabo nevarnih kemikalij, če obstaja sum, da škodujejo
človeku ali okolju, fitofarmacevtskih sredstev pa v soglasju z
ministrom, pristojnim za kmetijstvo in ministrom, pristojnim
za okolje.

Ne glede na prejšnji odstavek, lahko minister v soglas-
ju z ministrom, pristojnim za okolje, za fitofarmacevtska
sredstva pa tudi v soglasju z ministrom, pristojnim za kme-
tijstvo, prepove ali omeji promet ali uporabo nevarnih kemi-
kalij, ki so na listi prepovedanih ali omejenih kemikalij Evrop-
ske unije.

Minister lahko določi, da se določene nevarne kemika-
lije in nevarni izdelki, ki vsebujejo ali lahko sproščajo člove-
ku ali okolju nevarne snovi oziroma so toksični njihovi meta-
boliti, lahko dajejo v promet ali uporabljajo le pod določeni-
mi pogoji.

50. člen
(prepovedi)

Če obstaja utemeljen sum, da določena kemikalija pov-
zroča nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali okolje, lah-
ko Vlada Republike Slovenije trajno prepove ali omeji njeno
proizvodnjo, promet ali uporabo.

Vlada Republike Slovenije lahko prepove ali omeji do-
ločene proizvodne postopke, v katerih nastajajo določene
nevarne kemikalije in prepove proizvodnjo, promet ali upo-
rabo kemikalij, če njihova proizvodnja ali uporaba povzroča
nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali okolje, določi
pogoje v zvezi s postopnim zmanjševanjem proizvodnje,
prometa ali uporabe nevarnih kemikalij in nevarnih izdelkov
ter določi tudi druge ukrepe, ki zmanjšujejo nevarnost.

51. člen
(ukrepi za varnost in zdravje pri delu)

Varstvo delavcev pred škodljivimi učinki nevarnih kemi-
kalij urejajo predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.

X. DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA

52. člen
(dobra laboratorijska praksa)

Neklinični preskusi snovi, katerih rezultati omogočajo
ocenjevanje njihovih morebitnih nevarnosti za ljudi in okolje
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in se uporabljajo v postopkih za dajanje v promet in upora-
bo, v registracijskih, prijavnih ali sporočilnih postopkih, se
opravljajo v skladu z načeli DLP.

Predpis o načelih dobre laboratorijske prakse in o hram-
bi dokumentov izda minister, v soglasju z ministrom, pristoj-
nim za okolje in ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

53. člen
(DLP dokazilo in hramba dokumentov)

Prijavitelj ali zavezanec, ki predloži rezultate preskusov
uradu, mora dokazati, da preskusi, na katerih temeljijo pred-
loženi rezultati, ustrezajo zahtevam načel DLP. Dokazilo mo-
ra vsebovati:

1. DLP-potrdilo o skladnosti laboratorija z načeli DLP,
ki ga izda urad in

2. pisno izjavo laboratorija, ki je opravil preskus, da je
preskus potekal v skladu z načeli DLP.

DLP potrdilu iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena
so enakovredna DLP-potrdila drugih držav, s katerimi ima
Republika Slovenija zagotovljeno medsebojno priznavanje
podatkov.

Dokumentacijo v zvezi z DLP je treba hraniti 30 let po
končani študiji. Obveznost hranjenja v skladu z načeli DLP
se lahko prenese s predajo dokumentacije in pisnim spora-
zumom na naročnika študije ali tretjo osebo, o čemer se
obvesti urad.

54. člen
(ocenjevanje DLP)

Ocenjevanje laboratorijev in študij glede izvajanja do-
bre laboratorijske prakse opravljajo strokovnjaki, ki jih poob-
lasti minister (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalci).

Predpis o ocenjevanju in o postopkih nadzora za izda-
janje ali odvzem DLP-potrdila, izda minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje in z ministrom, pristojnim za
kmetijstvo.

Stroške ocenjevanja in pridobitve DLP-potrdila določi
Vlada Republike Slovenije.

55. člen
(poročanje o izvajanju dobre laboratorijske prakse)
Urad pripravi za ministra letno poročilo o izvajanju načel

DLP v Republiki Sloveniji za preteklo leto do konca marca
tekočega leta. Poročilo vsebuje seznam laboratorijev, ki so
opravljali preskuse in v katerih se izvaja nadzor izvajanja
načel DLP, ter povzetek rezultatov opravljenega nadzora.

Urad enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije
objavi seznam laboratorijev, ki so opravljali preskuse v skla-
du z načeli DLP.

Urad skrbi za izpolnjevanje obvez v zvezi z izvajanjem
DLP, ki izhajajo iz meddržavnih oziroma mednarodnih spora-
zumov.

XI. IZMENJAVA INFORMACIJ IN STROKOVNO
SVETOVANJE

56. člen
(medresorska komisija)

Za usklajevanje dela pristojnih resorjev na področju
kemikalij, Vlada Republike Slovenije ustanovi medresorsko
komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev oziro-
ma resorjev, ki imajo pristojnosti na področju nevarnih kemi-
kalij, predstavniki gospodarstva, znanosti in druge strokov-
no zainteresirane javnosti.

Vlada Republike Slovenije na predlog medresorske
komisije sprejme nacionalni program za ravnanje s kemika-
lijami.

57. člen
(izvedenci za svetovanje ministru)

Strokovno svetovanje ministru pri izvajanju nalog iz te-
ga zakona opravljajo zdravstveni zavodi in drugi izvedenci, ki
jih pooblasti minister.

58. člen
(informacijska podpora)

Za strokovno analitično obdelavo podatkov, za infor-
macijsko podporo pri obveščanju Vlade Republike Slovenije
in mednarodnih organov in pri izmenjavi informacij o kemika-
lijah na nacionalni in mednarodni ravni, se pri uradu organi-
zira informacijska podpora.

V informacijsko podporo na področju nevarnih kemika-
lij se vključujejo vsa pristojna ministrstva oziroma državni
organi z zbirkami (bazami) podatkov, s katerimi razpolagajo,
v skladu s programom informacijske podpore, ki vključuje
tudi načrt izmenjave informacij med pristojnimi organi.

XII. STROŠKI

59. člen
(stroški)

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja urad se za-
računavajo stroški. Vlada Republike Slovenije izda predpis,
ki določi višino stroškov.

Stroške potrebnih preiskav, pridobivanja dokumentaci-
je in postopka v zvezi s prijavo nove snovi in o izjemi (10. in
11. člen), v zvezi s postopkom dajanja biocidov v promet
(15. do 22. člen), za izdelavo ocene nevarnosti (23. člen),
pridobivanja informacij v zvezi s kemikalijami (32., 33., 34.
in 35. člen), v zvezi z ocenjevanjem laboratorijev za DLP in
izdajo DLP-potrdila (53. in 54. člen) plača prijavitelj oziroma
predlagatelj ali zavezanec.

Stroški centra za zastrupitve v zvezi z izvajanjem nalog
iz 40. člena tega zakona se krijejo iz državnega proračuna
na podlagi letnega programa dela.

Stroški, ki izhajajo iz dela medresorske komisije
(56. člen) in njenih podkomisij ter strokovnih teles za
svetovanje pri ocenjevanju (24. člen), zdravstvenih zavo-
dov in izvedencev iz 57. člena tega zakona se plačajo iz
državnega proračuna.

XIII. URAD ZA KEMIKALIJE

60. člen
(pooblastila in naloge urada)

Urad ima po tem zakonu zlasti naslednje naloge in
pristojnosti:

1. Sprejema oziroma zahteva dokazila o lastnostih sno-
vi oziroma pripravkov v skladu s predpisi (10., 11., 18.,
23., 32., 33., 34. in 35. člen) ter v skladu s predpisi izdaja
o tem potrdila (13. člen).

2. Predlaga ministru v imenovanje enega ali več stro-
kovnih teles oziroma izvedencev za ocenjevanje kemikalij
(24. in 57. člen).

3. Vodi seznam snovi, za katere ni potrebna prijava,
seznam prijavljenih snovi, seznam biocidov in seznam snovi,
pripravkov in nevarnih izdelkov, za katere je obveznost spo-
ročanja (9., 10., 15. in 35. člen).
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4. Izdaja dovoljenja za promet in uporabo biocidov
(15. člen).

5. Pripravlja poročila za organe in mednarodne organi-
zacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu
s tem zakonom in na podlagi mednarodnih sporazumov
(36. in 55. člen).

6. Skrbi za izvajanje PIC postopka (43. člen).
7. Sprejema dokazila o izpolnjevanju pogojev za pro-

izvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami, izdaja odločbe
o izpolnjevanju pogojev, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb,
ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu in izdaja odločbe o
izbrisu iz seznama (44. člen).

8. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira izo-
braževanje odgovornih oseb (45. člen).

9. Sprejema in vodi informacije v zvezi s hrambo DLP
dokumentacije in izdaja DLP – potrdila ter skrbi za DLP
ocenjevanje (53. in 54. člen).

10. Vodi seznam in enkrat letno v Uradnem listu Re-
publike Slovenije objavi seznam ustanov (laboratorijev), ki
opravljajo preskuse v skladu z dobro laboratorijsko prakso
(55. člen).

11. Koordinira delo medresorske komisije (56. člen) in
informacijsko podporo na področju kemikalij, v katero se
vključujejo vsi organi, pristojni za nevarne snovi z zbirkami
(bazami) podatkov, s katerimi razpolagajo, organizacije, ki
imajo svoje predstavnike v medresorski komisiji in razisko-
valne organizacije, ki razpolagajo s podatki o nevarnih kemi-
kalijah (58. člen).

12. Daje določene informacije vsem pristojnim orga-
nom in službam, ki imajo pristojnosti na področju nevarnih
kemikalij oziroma te podatke potrebujejo za svoje delo kot
so organ državne statistike, carinski organi, organi in službe
za varstvo pri delu, enote zdravstvenega varstva, organi in
službe za varstvo okolja in organi za zaščito in reševanje idr.

13. Na zahtevo proizvajalca ali uvoznika, ki lahko iz-
kaže utemeljen interes za takšno informacijo, daje informa-
cije, ali je določena snov prijavljena ali sporočena po tem
zakonu ali drugem ustreznem postopku v kakšni državi, s
katerimi ima Republika Slovenija sklenjene mednarodne po-
godbe.

14. Na zahtevo držav uvoznic, v katere namerava pro-
izvajalec s svojim sedežem v Republiki Sloveniji izvažati ne-
varno snov, mora urad sporočiti podatke, ki se ne štejejo za
tajne oziroma poslovne in proizvodne skrivnosti.

15. Sodeluje pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki
jih sklepa Vlada Republike Slovenije na področju nevarnih
kemikalij, predvsem sporazumov na področju medsebojne-
ga priznavanja podatkov in sodelovanja na področju kemij-
ske varnosti in skrbi za njihovo izvajanje.

16. Pripravlja strokovna gradiva za predpise s področja
nevarnih kemikalij, ki jih izda Vlada Republike Slovenije ozi-
roma minister, in skrbi za njihovo izvajanje.

17. Opravlja druge z zakonom določene naloge.

XIV. SODELOVANJE CARINSKIH ORGANOV

61. člen
(naloge carinskih organov)

Nadzor nad uvozom in izvozom kemikalij opravljajo ca-
rinski organi v skladu s carinskim zakonom in v skladu z
določbami tega člena.

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, ca-
rinski organi ne morejo odobriti carinsko dovoljene rabe ali
uporabe uvoženih kemikalij, razen tranzita kemikalij, dokler
uvoznik ne predloži ustreznega potrdila inšpektorja iz
62. člena tega zakona.

Carinski organi lahko za kemikalijo ali nevarne izdelke,
za katere uvoznik ni pridobil potrdila inšpektorja iz 62. člena
tega zakona ali se uvažajo v nasprotju s tem zakonom ter za
prevozna sredstva in embalažo, v kateri se prevažajo, zahte-
vajo, da se na stroške in odgovornost imetnika pravice do
razpolaganja (uvoznika) vrnejo v tujino ali pa jih začasno
zasežejo, do odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanj-
kljivosti ali do izdaje odločbe pristojnega organa.

Pri carinjenju kemikalij lahko carinski organi, če niso
na razpolago ustrezni podatki, ki jih vodi urad, zahtevajo
predložitev varnostnega lista. Pri carinjenju nevarnih kemi-
kalij je predložitev varnostnega lista obvezna.

Carinske organe, pri katerih je mogoče cariniti kemika-
lije, določi Vlada Republike Slovenije.

XV. INŠPEKCIJSKI NADZOR

62. člen
(inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in pred-
pisi, izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo zdravstveni inš-
pektorji.

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno,
zdravstveni inšpektorji nadzirajo uvoz in izvoz kemikalij v
zvezi z izpolnjevanjem določb tega zakona na državni meji.

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona, ki se
nanašajo na varnost in zdravje pri delu, se opravlja v skladu s
predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

63. člen
(pogoji za imenovanje inšpektorja)

Za zdravstvenega inšpektorja, ki opravlja nadzor nad
izvajanjem tega zakona, je lahko imenovana oseba, ki ima
končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo nara-
voslovne smeri in opravljen strokovni izpit s področja zako-
nodaje o kemikalijah ter izpolnjuje druge splošne pogoje za
delo v državni upravi.

Predpis o vsebini in načinu opravljanja strokovnega
izpita izda minister.

64. člen
(opravljanje analiz inšpekcijskih vzorcev)

Vzorec kemikalije se jemlje brez nadomestila njegove
vrednosti v skladu s predpisi.

Analize vzorcev, ki jih jemljejo inšpektorji iz 62. člena,
opravljajo pooblaščeni laboratoriji.

Predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni
laboratoriji iz tega zakona, izda minister.

65. člen
(pooblastila inšpektorja)

Poleg pooblastil po splošnih predpisih in po posebnem
predpisu o zdravstveni inšpekciji, ima inšpektor po tem za-
konu naslednja pooblastila:

1. prepove proizvodnjo in promet s kemikalijami, če
lahko zaradi neizpolnjevanja pogojev, določenih s tem zako-
nom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, grozi nepo-
sredna nevarnost za ljudi ali okolje,

2. ustavi proizvodnjo ali promet, ki ne ustreza pogo-
jem, določenim s tem zakonom,

3. prepove promet kemikalije, ki ni v skladu s tem
zakonom,

4. odredi, da je treba v roku, ki ga je določil, odpraviti
ugotovljene nepravilnosti.
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Inšpektor ustavi proizvodnjo oziroma promet kemikalije
zlasti:

– če pravna ali fizična oseba daje v promet snov, ki ni
bila prijavljena v skladu s tem zakonom in ni vpisana v sez-
nam,

– če za nevarno kemikalijo ni bil izdelan ustrezen var-
nostni list,

– če pravna ali fizična oseba daje v promet kemikalijo,
ne da bi bila pravilno razvrščena v skladu s tem zakonom,

– če pravna ali fizična oseba daje kemikalijo v promet
ne da bi bila označena v skladu s tem zakonom.

Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene
izvršitve.

XVI. KAZENSKE DOLOČBE

66. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori pre-
kršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. daje v promet novo snov, ne da bi jo predhodno
prijavil pri uradu (prvi odstavek 9. člena),

2. proizvaja, uporablja ali daje v promet biocid, ne da bi
pridobil dovoljenje urada (15. člen),

3. daje v promet ali uporablja biocidne pripravke, ki so
razvrščeni kot zelo strupeni, strupeni, kancerogeni, mutaga-
ni ali strupeni za razmnoževanje (22. člen),

4. ne razvrsti kemikalije glede na največjo stopnjo ne-
varnosti, ki jo predstavlja (drugi odstavek 26. člena),

5. ne razvrsti kemikalije v skladu s predpisanimi kriteriji
(28. člen),

6. nepravilno označuje kemikalijo, jo označuje kot manj
nevarno ali navaja, da ni nevarna (29. člen),

7. ne izdela varnostnega lista ali navede napačne po-
datke ali ga ne da na razpolago (30. člen),

8. oglašuje nevarno kemikalijo v nasprotju s predpisi
(31. člen),

9. daje v promet nevarne kemikalije ali nevarne pro-
izvode iz 4. člena tega zakona, ne da bi predložil uradu
predpisane podatke (prvi odstavek 35. člena)

10. proizvaja ali daje v promet kemikalije, ne da bi
izpolnjeval predpisane pogoje (44. in 45. člen),

11. izda osebi mlajši od 18 let kemikalijo, ki je po
10. točki 2. člena razvrščena kot nevarna v skupino (f) ali (g)
ali če ne vodi predpisane evidence oziroma ne da uradu na
razpolago podatkov (47. člen),

12. ne izvaja predpisanih posebnih preventivnih in dru-
gih ukrepov za nudenje zdravniške pomoči ob morebitnih
nesrečah s kemikalijami (prvi odstavek 49. člena),

13. ne upošteva prepovedi ali omejitev prometa ali
uporabe nevarnih kemikalij, ki lahko škodijo človeku ali oko-
lju, so na listi prepovedanih kemikalij ali so lahko toksični
njihovi metaboliti (drugi, tretji in četrti odstavek 49. člena),

14. proizvaja, daje v promet ali uporablja kemikalijo,
katere proizvodnja, promet ali uporaba so prepovedani ali
izvaja prepovedane proizvodne postopke oziroma ne upo-
števa njihovih omejitev (50. člen),

15. predloži lažno DLP dokazilo ali DLP-dokazilo pri-
dobljeno z zvijačo (53. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejš-
njega odstavka.

67. člen
Z denarno kaznijo najmanj 750.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. daje v promet nevarno kemikalijo, ki:
– ni v originalno zaprtem pakiranju ali
– ni pakirana v skladu s stopnjo nevarnosti oziroma

namenom njene uporabe ali
– ni pakirana v predpisani embalaži na način, ki one-

mogoča odpiranje otrokom ali
– ni označena z največjo stopnjo nevarnosti, ki jo kemi-

kalija predstavlja ali
– je pakirana ali označena tako, da deluje zavajujoče

ali
– ni opremljena z napisi v slovenskem jeziku (27. člen),
2. ne sporoča redno, podaja nepopolne podatke ali ne

sporoča novih izsledkov o učinkih prijavljene snovi na člove-
ka ali okolje ter drugih predpisanih podatkov o novih snoveh
(32. člen),

3. ne sporoči uradu dodatnih podatkov v primeru spre-
membe oziroma ob novih spoznanjih v zvezi s prijavljeno
novo snovjo (tretji odstavek 9. člena) ali o snoveh, za katere
ni obvezna prijava (33. člen), ali predpisanih podatkov o
dodatnih preskusih (prvi odstavek 34. člena), ali snoveh iz
seznama EINECS (tretji odstavek 35. člena) oziroma o ne-
varnih snoveh, pripravkih in proizvodih (četrti odstavek
35. člena),

4. ne hrani prijavne dokumentacije do izteka desetih let
po prenehanju proizvodnje ali dajanja v promet nevarne
kemikalije (41. člen),

5. ne skrbi za stalno usposabljanje delavcev, ki ravnajo
z nevarnim kemikalijami (drugi odstavek 46. člena),

6. ne hrani dokumentacije o dobri laboratorijski praksi
30 let po končani študiji oziroma je ne hrani na predpisan
način (tretji odstavek 53. člena),

7. ne predloži varnostnega lista za nevarno kemikalijo
(četrti odstavek 61. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna osebe pravne osebe, ki stori prekršek iz prejš-
njega odstavka.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

68. člen
(pričetek dela urada)

Urad za kemikalije začne delovati v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

69. člen
(rok za pripravo predpisov na podlagi tega zakona)
Minister izda predpis iz 63. člena tega zakona najka-

sneje 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Drugi predpisi na podlagi tega zakona se izdajo v enem

letu po uveljavitvi tega zakona.

70. člen
(rok za uskladitev z zakonom za nevarne kemikalije, ki so

na dan uveljavitve že bile na trgu)
Pravna in fizična oseba, ki daje v promet nevarno snov,

nevaren pripravek, ali nevarni izdelek, ki je bil na dan uvelja-
vitve zakona že v prometu na ozemlju Republike Slovenije,
mora razvrstitev, pakiranje, opremljanje in označevanje us-
kladiti s tem zakonom najkasneje v roku enega leta od
uveljavitve tega zakona.

71. člen
(prijava oziroma sporočanje o kemikalijah, ki so bile
v proizvodnji ali v prometu na dan uveljavitve zakona)

Snovi, ki so bile v proizvodnji ali prometu v Republiki
Sloveniji na dan uveljavitve zakona, ne glede na to ali so v
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smislu tega zakona nove ali obstoječe, je treba v skladu s
tem zakonom prijaviti oziroma sporočiti uradu zahtevane
podatke, najkasneje v enem letu po uveljavitvi zakona.

Za vse pripravke na osnovi snovi iz prejšnjega odstav-
ka, ki imajo katero od nevarnih lastnosti iz 10. točke
2. člena tega zakona, je treba uradu v roku iz prejšnjega
odstavka sporočiti podatke iz prvega odstavka 35. člena
tega zakona.

Navodilo o načinu te prijave oziroma o potrebnih po-
datkih o snoveh in pripravkih izda urad v enem mesecu po
pričetku delovanja.

72. člen
(rok za uskladitev poslovanja z zakonom o kemikalijah)

Pravne in fizične osebe morajo uskladiti pogoje in zah-
teve iz 44., 45. in 46. člena tega zakona s tem zakonom
najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.

73. člen
(rok za imenovanje inšpektorjev)

Ustrezno število zdravstvenih inšpektorjev, ki opravljajo
nadzor nad izvajanjem tega zakona, se imenuje najkasneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Do imenovanja inšpektorjev po prejšnjem odstavku te-
ga člena opravljajo inšpekcijski nadzor zdravstveni inšpek-
torji, ki izpolnjujejo pogoje po posebnem zakonu.

74. člen
(imenovanje komisij, zavodov)

Minister pooblasti zdravstveni oziroma drug javni zavod
iz 40. člena kot center za zastrupitve najkasneje v treh
mesecih po uveljavitvi zakona. Vlada Republike Slovenije
imenuje medresorsko komisijo iz 56. člena v šestih mesecih
po uveljavitvi zakona.

Minister pooblasti strokovnjake za ocenjevanje izvaja-
nja dobre laboratorijske prakse v treh mesecih po uveljavitvi
zakona (54. člen).

Minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona poobla-
sti laboratorije za izvajanje nalog iz 27. in 64. člena tega
zakona do 31. decembra 2002.

75. člen
(pridobitev dovoljenja za biocidne pripravke)

Dokler biocidne snovi, ki se uporabljajo v pripravkih
biocidov, še niso uvrščene v katero od prilog I ali IA oziroma
IB predpisa iz 19. člena tega zakona, se dovoljenje za
biocidni pripravek izda v skladu z določbami tega zakona,
oziroma predpisov na njegovi podlagi, ne da bi bila snov
razvrščena v katero izmed navedenih prilog.

76. člen
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)

Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi na podlagi tega
zakona, se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami
tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, do-
ločbe naslednjih izvršilnih predpisov:

– pravilnik o natančnejših merilih za razvrščanje stru-
pov v skupine in o metodah za določanje stopnje strupeno-
sti posameznih strupov (Uradni list SFRJ, št. 1/83),

– pravilnik o načinu uničevanja neuporabljenih strupov
in embalaže, uporabljene za pakiranje strupov ter o načinu
jemanja strupov iz prometa (Uradni list SFRJ, št. 7/83),

– pravilnik o tehničnih in sanitarno higienskih pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki se
ukvarjajo s prometom strupov (Uradni list SFRJ, št. 9/86),

– pravilnik o označevanju strupov, ki se dajo v promet
na domačem trgu (Uradni list SFRJ, št. 32/86),

– odločba o prepovedi prometa in uporabe strupenih
snovi in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot
fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 29/96, 34/96
in 35/97).

77. člen
(predpis, ki se preneha uporabljati)

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
zakon o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91).

78. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-09/97-2/3
Ljubljana, dne 28. aprila 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1753. Zakon o kemičnem orožju (ZKO)

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 kemičnem orožju (ZKO)

Razglašam zakon o kemičnem orožju (ZKO), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. aprila
1999.

Št. 001-22-66/99
Ljubljana, dne 6. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O KEMIČNEM OROŽJU (ZKO)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen zakona)

Ta zakon določa obveznosti, prepovedi in omejitve, ki
se nanašajo na kemično orožje v skladu s Konvencijo o
prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe
kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS,
št. 34/97 – Mednarodne pogodbe, št. 9/97, v nadaljnjem
besedilu: konvencija).
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2. člen
(prepovedi)

Prepovedani so razvoj, proizvodnja, promet, kopičenje
zalog, zadrževanje in uporaba kemičnega orožja.

3. člen
(izjeme)

Prepoved iz prejšnjega člena se ne nanaša na strupe-
ne kemikalije in njihove predhodne sestavine za namene, ki
niso prepovedani s konvencijo, kot so:

– industrijski, kmetijski, raziskovalni, medicinski, far-
macevtski in drugi miroljubni nameni;

– zaščita pred strupenimi kemikalijami oziroma kemič-
nim orožjem;

– vojaški nameni, ki niso povezani z uporabo kemične-
ga orožja in ki niso odvisni od uporabe strupenih lastnosti
kemikalij kot načina bojevanja.

Prepoved iz prejšnjega člena se tudi ne nanaša na
strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine, ki se
uporabljajo za obvladovanje notranjih nemirov v skladu s
posebnimi zakonskimi predpisi.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Po tem zakonu imajo izrazi naslednji pomen:
1. Kemično orožje so:
a) strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine,

razen za namene, ki niso prepovedani s konvencijo, dokler
so vrste in količine skladne s takimi nameni;

b) strelivo in pripomočki, posebej zasnovani za povzro-
čanje smrti in drugih poškodb zaradi tistih strupenih lastnosti
kemikalij iz pododstavka a), ki bi se sproščale kot posledica
uporabe takega streliva in pripomočkov;

c) katera koli oprema, posebej zasnovana za uporabo
v neposredni povezavi streliva in pripomočkov iz podod-
stavka b).

2. Zavezanec je podjetnik posameznik ali državni or-
gan ter fizična in pravna oseba v funkciji lastnika oziroma
uporabnika zemljišča, objektov, opreme in strupenih kemi-
kalij, ki so predmet nadzora po določbah konvencije oziro-
ma imetnik dovoljenja iz 5. in 6. člena tega zakona.

3. Proizvodnja kemikalije je njeno pridobivanje s kemij-
sko reakcijo.

4. Predelovanje kemikalije je fizikalni postopek, kot je
oblikovanje, ekstrakcija ali prečiščevanje, pri čemer se ena
kemikalija ne spremeni v drugo kemikalijo.

5. Poraba kemikalije je njena pretvorba v drugo kemi-
kalijo s kemijsko reakcijo.

6. Promet je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna
prepustitev tretjemu.

7. Uvoz je vsak vnos strupene kemikalije na carinsko
območje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba
ali uporaba je v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to
kemikalijo.

8. Izvoz je vsak iznos strupene kemikalije iz carinskega
območja Republike Slovenije.

9. Tranzit je vsak prenos strupene kemikalije preko
carinskega območja Republike Slovenije pod carinskim nad-
zorom.

10. Priloga je Priloga o kemikalijah iz konvencije, se-
stavljena iz smernic za sezname kemikalij in seznamov 1, 2
in 3.

11. Strupene kemikalije so kemikalije in njihove pred-
hodne sestavine, določene v prilogi iz prejšnje točke.

12. Posamezna organska kemikalija je katera koli ke-
mikalija, ki spada v razred kemičnih spojin, sestavljenih iz

vseh ogljikovih spojin, razen oksidov, sulfidov in kovinskih
karbonatov, ki jo je mogoče opredeliti s kemijskim imenom,
strukturno formulo, če je znana, in z registrsko številko CAS,
če ji je dodeljena.

13. PSF kemikalija je organska kemikalija, ki vsebuje
elemente fosfor, žveplo ali fluor.

14. Organizacija je Organizacija za prepoved kemične-
ga orožja, ustanovljena s konvencijo.

15. Mednarodna inšpekcija je inšpekcija inšpekcijske
skupine, ki jo sestavljajo inšpektorji in inšpekcijski asistenti
organizacije.

II. DOLŽNOSTI ZAVEZANCEV

5. člen
(dovoljenja za proizvodnjo in obratovanje objektov)
Proizvodnja strupenih kemikalij in obratovanje objektov

za njihovo proizvodnjo za namene iz 3. člena tega zakona,
se lahko opravlja na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister,
pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v
soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, ministrom,
pristojnim za okolje in ministrom, pristojnim za obrambo.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka je potrebno tudi za
vsakršno spremembo ali prilagoditev objekta za proizvodnjo
strupenih kemikalij.

Podrobnejše pogoje za proizvodnjo strupenih kemikalij
predpiše minister v soglasju z ministrom pristojnim za gos-
podarstvo, ministrom, pristojnim za okolje in ministrom, pri-
stojnim za obrambo.

Evidenco dovoljenj iz tega člena vodi Urad za kemikali-
je Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad).

6. člen
(druga dovoljenja)

Za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupe-
nih kemikalij, za namene iz 3. člena tega zakona je treba
pridobiti dovoljenje, ki ga izda urad.

Urad izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka najkasneje
v tridesetih dneh, za skladiščenje in porabo strupenih kemi-
kalij pa najkasneje v šestih mesecih po prejemu popolne
vloge.

Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena
lahko minister določi, da dovoljenje ni potrebno za posa-
mezne kemikalije iz seznama 3 Priloge.

Minister podrobneje predpiše način pridobitve dovo-
ljenj iz prvega odstavka tega člena.

Evidenco dovoljenj iz prvega odstavka tega člena vodi
urad.

7. člen
(omejitev prometa)

Minister prepove ali omeji promet s strupenimi kemika-
lijami z državami, ki niso pogodbenice konvencije, v skladu z
določbami konvencije oziroma v skladu z odločitvami orga-
nizacije.

8. člen
(preprečevanje zlorabe)

Zavezanci, ki opravljajo dejavnosti iz 5. člena tega za-
kona so dolžni poskrbeti za ukrepe, s katerimi se prepreči
ravnanje s strupenimi kemikalijami, ki ni v skladu s tem
zakonom oziroma s konvencijo.
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9. člen
(sporočanje)

Zavezanec mora uradu predložiti podatke o procesu
proizvodnje, porabe in predelovanja strupenih kemikalij, po-
datke o objektih in tehnološki opremi ter podatke o uvozu,
izvozu, tranzitu in skladiščenju, vključno s specifikacijo in
podatki o količinah posameznih strupenih kemikalij ter po-
datke o proizvodnji posameznih organskih kemikalij in PSF
kemikalij. Na zahtevo urada mora zavezanec predložiti tudi
drugo dokumentacijo.

Minister predpiše roke, vsebino in način posredovanja
podatkov iz prejšnjega odstavka.

III. PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA

10. člen
(urad za kemikalije)

Urad je pristojen za sodelovanje z organizacijo pri izva-
janju nalog in pooblastil iz konvencije. Pri tem zlasti:

– na ravni države zbira podatke, ki jih je po konvenciji
dolžan posredovati organizaciji,

– sodeluje pri pripravi sporazumov o objektih, ki jih,
skladno s konvencijo, sklepa Vlada Republike Slovenije z
organizacijo,

– sodeluje pri uveljavljanju zahtev za pokrivanje stroš-
kov mednarodne inšpekcije,

– sodeluje z mednarodno inšpekcijo,
– v skladu z 10. členom konvencije sodeluje z organi-

zacijo v primeru nevarnosti uporabe ali uporabe kemičnega
orožja.

Pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka urad sodeluje
z ministrstvom, pristojnim za gospodarske dejavnosti, mini-
strstvom, pristojnim za notranje zadeve, ministrstvom, pri-
stojnim za zunanje zadeve, ministrstvom, pristojnim za
obrambo in ministrstvom, pristojnim za okolje.

11. člen
(carinski organi in organi za notranje zadeve)

Nadziranje uvoza, izvoza in tranzita strupenih kemikalij
izvajajo carinski organi in organi za notranje zadeve, nadzira-
nje uvoza in izvoza pa tudi zdravstveni inšpektorji.

Carinski organ lahko dovoli vnos na carinsko območje
ter odobri zahtevano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo
strupenih kemikalij le, če carinski zavezanec poleg drugih
dokumentov za izvajanje carinskih predpisov predloži tudi
dovoljenje iz 6. člena tega zakona, potrjenega s strani inš-
pektorja iz 1. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona.

Carinski organi in organi za notranje zadeve, ki pri
izvajanju svojih nalog ugotovijo kršitve tega zakona ali kon-
vencije, o tem takoj obvestijo urad.

V primeru poskusa vnosa kemičnega orožja oziroma
strupene kemikalije brez dovoljenja iz 6. člena tega zakona,
se kemično orožje oziroma strupena kemikalija zaseže. Za-
seženo kemično orožje oziroma strupena kemikalija se skla-
dišči v objektih, ki jih določi minister, v soglasju z ministrom,
pristojnim za gospodarstvo in ministrom, pristojnim za oko-
lje. Stroške skladiščenja ter druge stroške za izpolnitev zah-
tev konvencije v zvezi z zaseženim kemičnim orožjem oziro-
ma strupeno kemikalijo nosi imetnik oziroma lastnik kemič-
nega orožja oziroma strupene kemikalije.

IV. ZBIRANJE, UPORABA IN VAROVANJE PODATKOV

12. člen
(zbiranje, uporaba in varovanje podatkov)

Zbirka podatkov za potrebe izvajanja konvencije in tega
zakona, se vodi pri uradu v skladu s programom informacij-
ske podpore po zakonu, ki ureja področje kemikalij.

Osebni podatki, ki jih v zvezi z zavezanci vodi urad in jih
pridobi neposredno od zavezanca ali iz centralnega registra
prebivalstva, so: davčna številka oziroma enotna matična
številka zavezanca, ime in priimek ter sedež oziroma stalno
bivališče zavezanca.

Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, se morajo
medsebojno obveščati, če je ugotovljen utemeljen sum ne-
dovoljene proizvodnje, predelovanja, porabe, tranzita, skla-
diščenja ali prometa s kemičnim orožjem ali s strupenimi
kemikalijami.

Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko podat-
ke, ki so jim bili skladno s tem zakonom in konvencijo
posredovani, uporabijo le za namene, za katere so jih prido-
bili, in so jih dolžni varovati v skladu s konvencijo, zakonom,
ki ureja kemikalije in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.

V. INŠPEKCIJE

13. člen
(inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem konvencije, tega
zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo v
skladu s svojimi pooblastili:

1. Zdravstveni inšpektorji, ki opravljajo nadzor nad ke-
mikalijami (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji).

2. Mednarodni inšpektorji.
V posebnih primerih in za posamezne naloge lahko

minister ustanovi inšpekcijsko skupino, ki jo vodi inšpektor
in je sestavljena tudi iz predstavnikov drugih inšpekcijskih
organov, glede na vsebino naloge.

Do povrnitve stroškov mednarodne inšpekcije s strani
organizacije se stroški krijejo iz državnega proračuna.

14. člen
(postopek ob prihodu mednarodne inšpekcije)

Obvestilo o prihodu mednarodne inšpekcije prevzame
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v okviru 24-urne
dežurne službe in nemudoma obvesti vodjo spremljevalne
skupine na uradu, če ta ni dosegljiv, pa njegovega namest-
nika.

O vsakem obvestilu o prihodu mednarodne inšpekcije
urad nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije.

Potek postopka za sprejem in spremljanje posameznih
vrst mednarodnih inšpekcij se uredi v navodilih, ki jih odobri
minister, v soglasju s pristojnimi ministri.

15. člen
(pooblastila inšpektorjev)

Poleg pooblastil po splošnih predpisih in po posebnem
predpisu o zdravstveni inšpekciji ima inšpektor po tem zako-
nu še naslednja pooblastila:

1. z odločbo odredi ukrepe, da se nepravilnosti in
pomanjkljivosti v zvezi z dejavnostmi iz 5. in 6. člena tega
zakona odpravijo v določenem roku;

2. z odločbo ustavi proizvodnjo, porabo, predelovanje,
tranzit, promet in skladiščenje strupenih kemikalij;



Uradni list Republike Slovenije Št. 36 / 14. 5. 1999 / Stran 4179

3. z odločbo ustavi vse aktivnosti v objektu za katere je
potrebno dovoljenje iz 5. in 6. člena tega zakona, če za
objekt ni bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje;

4. na podlagi dovoljenja iz 6. člena tega zakona potrdi
uvoz in izvoz strupenih kemikalij pred vložitvijo carinske de-
klaracije.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka inšpektor obvesti urad.
Zoper odločbo inšpektorja iz prvega odstavka tega čle-

na je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za zdravstvo, v
roku 15 dni od vročitve odločbe.

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

16. člen
(dolžnost sodelovanja zavezancev pri mednarodnih

inšpekcijah)
Zavezanec je dolžan omogočiti mednarodno inšpekci-

jo in sodelovati s spremljevalno skupino ter ji pomagati pri
izvajanju mednarodne inšpekcije.

Minister podrobneje opredeli način sodelovanja zave-
zancev pri izvajanju mednarodne inšpekcije.

17. člen
(spremljevalna skupina)

Inšpekcije po 6. in 9. členu konvencije in preiskave po
10. členu konvencije se opravljajo s posredništvom sprem-
ljevalne skupine.

Spremljevalno skupino imenuje Vlada Republike Slove-
nije na predlog ministra, pristojnega za zdravstvo. Člani
spremljevalne skupine so delavci ministrstva, pristojnega za
zdravstvo, ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, mini-
strstva, pristojnega za notranje zadeve, ministrstva, pristoj-
nega za gospodarske dejavnosti, ministrstva, pristojnega za
obrambo, ministrstva, pristojnega za okolje in ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo. Vodja je predstavnik urada. Vodja
spremljevalne skupine izmed članov spremljevalne skupine
za vsako posamezno inšpekcijo oblikuje ustrezno ekipo. V
primeru inšpekcije v vojaških objektih in v primeru inšpekcije
starega kemičnega orožja, vodja spremljevalne skupine
pooblasti predstavnika ministrstva, pristojnega za obrambo,
za vodenje spremljevalne skupine.

Vodja spremljevalne skupine daje ustne odredbe, po-
trebne za izvedbo inšpekcije in preiskave in druge odredbe,
ki so potrebne za uveljavljanje pooblastil in dolžnosti sodelo-
vanja. Pritožba proti ustnim odredbam vodje spremljevalne
skupine ne zadrži njihove izvršitve.

Podrobnejši potek mednarodnega inšpekcijskega nad-
zora in naloge spremljevalne skupine določi minister.

18. člen
(vstopni mejni prehodi)

Vstopne mejne prehode za mednarodne inšpekcije do-
loči minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z mini-
strom, pristojnim za zunanje zadeve.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne pridobi ustreznega dovoljenja pred pričetkom

proizvodnje strupenih kemikalij (prvi odstavek 5. člena);
2. ne pridobi ustreznega dovoljenja za obratovanje ob-

jekta za proizvodnjo strupenih kemikalij pred pričetkom obra-
tovanja (prvi odstavek 5. člena);

3. ne pridobi ustreznega dovoljenja za spremembo ali
prilagoditev objekta za proizvodnjo strupenih kemikalij pred
pričetkom samega obratovanja (drugi odstavek 5. člena);

4. opravlja uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo
strupenih kemikalij brez ustreznega dovoljenja (prvi odsta-
vek 6. člena);

5. če ravna v nasprotju s 7. členom tega zakona;
6. če ravna v nasprotju z 8. členom tega zakona;
7. ne sporoča zahtevanih podatkov (9. člen);
8. uvaža, izvaža ali prevaža strupene kemikalije preko

ozemlja Republike Slovenije brez potrditve iz 4. točke prve-
ga odstavka 15. člena tega zakona;

9. ne omogoči mednarodne inšpekcije (16. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori pre-
kršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.

20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek pravna oseba, ki:
1. na posebno zahtevo ne predloži druge zahtevane

dokumentacije (prvi odstavek 9. člena);
2. ne pomaga spremljevalni skupini pri izvajanju inš-

pekcije (16. člen);
3. ne spoštuje odredb vodje spremljevalne skupine

(tretji odstavek 17. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori pre-
kršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se za prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
(izvajanje upravnih nalog)

Do ustanovitve urada opravlja naloge po tem zakonu
ministrstvo, pristojno za zdravstvo.

22. člen
(izvajanje inšpekcijskih nalog)

Do imenovanja inšpektorjev iz 1. točke prvega odstav-
ka 13. člena tega zakona opravljajo naloge po tem zakonu
zdravstveni inšpektorji.

23. člen
(rok za izdajo izvršilnih predpisov)

Podzakonski predpisi na podlagi tega zakona se izdajo
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Vlada Republike Slovenije imenuje vodjo in člane
spremljevalne skupine iz 17. člena tega zakona v treh mese-
cih po njegovi uveljavitvi.

24. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 213-05/98-5/1
Ljubljana, dne 28. aprila 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1754. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d.
za najetje kredita pri Evropski investicijski banki
– EIB/III, za gradnjo avtocestnega odseka
Vransko–Blagovica (ZSDKEIBA)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o soglasju Republike

Slovenije DARS d.d. za najetje kredita
pri Evropski investicijski banki – EIB/III,

za gradnjo avtocestnega odseka
Vransko–Blagovica (ZSDKEIBA)

Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije DARS
d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki –
EIB/III, za gradnjo avtocestnega odseka Vransko–Blagovica
(ZSDKEIBA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji 28. aprila 1999.

Št. 001-22-67/99
Ljubljana, dne 6. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D.

ZA NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI
INVESTICIJSKI BANKI B EIB/III, ZA GRADNJO

AVTOCESTNEGA ODSEKA VRANSKO–
BLAGOVICA (ZSDKEIBA)

1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avto-

ceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS
d.d.) soglasje za najetje kredita pri Evropski investicijski
banki v znesku 175 mio EUR glavnice, v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja, s
pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita, za avto-
cestni odsek Vransko–Blagovica.

DARS d.d. mora pred najavo vsakokratnega črpanja
kredita pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance.

2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod

naslednjimi pogoji:
– rok črpanja kredita je 15. junij 2004;
– valuta črpanja kredita je EUR ali valute držav članic

Evropske investicijske banke, oziroma katerakoli valuta, s
katero se trguje na mednarodnem denarnem trgu;

– rok odplačila kredita je 20 let z vključenim petletnim
moratorijem za odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja
15. december 2004;

– valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja
posamezne tranše;

– obrestna mera kredita je obrestna mera, ki jo določi
Evropska investicijska banka Luxemburg za izbrano valuto
črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna)
ali popravljiva (t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačil-
ne dobe kredita nekajkrat spremeni – prilagodi in se v posa-
meznih obdobjih, v tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in

6 let, obračunava po veljavni stopnji Evropske investicijske
banke); kreditojemalec se za obrestno mero odloča za vsak
počrpan znesek;

– obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, s stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno
na enake datume kot glavnica posojila; plačilo obresti se
izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;

– zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in do-
datnih obresti v višini 2,50% letno za zapadel in neodplačan
znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti
do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;

– provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno
in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva
črpanja do dejanskega dneva črpanja;

– provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je
0,75% letno za odpovedan znesek črpanja in se obračuna
za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva
odpovedi tega zneska;

– provizija za razveljavitev dela kredita je enaka znesku,
ki se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri, ki bi
sicer veljala za ta del kredita;

– razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi
kredita Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek
sredstev te banke v okviru posameznega razpisa, kreditoje-
malec opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in
pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav.

3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega

zakona skladno z dinamiko gradnje, določene v nacional-
nem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in
letnih planih razvoja in vzdrževanja avtocest.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/99-90/1
Ljubljana, dne 28. aprila 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1755. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga
najame pri Evropski investicijski banki za
projekt slovenskih avtocest/III (ZPDKEIBA)

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 poroštvu Republike

Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova
kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski

banki za projekt slovenskih avtocest/III
(ZPDKEIBA)
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Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri
Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III
(ZPDKEIBA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Sloveni-
je na seji 28. aprila 1999.

Št. 001-22-68/99
Ljubljana, dne 6. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA OBVEZNOSTI DARS d.d. IZ NASLOVA
KREDITA, KI GA NAJAME PRI EVROPSKI

INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT
SLOVENSKIH AVTOCEST/III (ZPDKEIBA)

1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Druž-

be za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem
besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga najame pri
Evropski investicijski banki, v znesku 175 mio EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja, za Projekt slovenskih avtocest/III – gradnja avto-
cestnega odseka Vransko–Blagovica, pod naslednjimi po-
goji:

– rok črpanja kredita je 15. junij 2004;
– valuta črpanja kredita je EUR ali valute držav članic

Evropske investicijske banke, oziroma katerakoli valuta, s
katero se trguje na mednarodnem denarnem trgu;

– rok odplačila kredita je 20 let z vključenim petletnim
moratorijem za odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja
15. 12. 2004;

– valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja
posamezne tranše;

– obrestna mera kredita je obrestna mera, ki jo določi
Evropska investicijska banka Luxemburg za izbrano valuto
črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna)
ali popravljiva (t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačil-
ne dobe kredita nekajkrat spremeni – prilagodi in se v posa-
meznih obdobjih, v tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in
6 let, obračunava po veljavni stopnji Evropske investicijske
banke); kreditojemalec se za obrestno mero odloča za vsak
počrpan znesek;

– obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, s stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno
na enake datume kot glavnica posojila; plačilo obresti se
izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;

– zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in do-
datnih obresti v višini 2,50% letno za zapadel in neodplačan
znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti
do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;

– provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno
in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva
črpanja do dejanskega dneva črpanja;

– provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je
0,75% letno za odpovedan znesek črpanja in se obračuna
za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva
odpovedi tega zneska;

– provizija za razveljavitev dela kredita je enaka znesku,
ki se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri, ki bi
sicer veljala za ta del kredita;

– razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi
kredita Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek
sredstev te banke v okviru posameznega razpisa, kreditoje-
malec opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in
pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav.

V primeru, ko DARS d.d. zaradi svoje plačilne nespo-
sobnosti ne bo poravnavala svojih dospelih obveznosti po
kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slo-
venija na poseben poziv Evropske investicijske banke plača-
la te obveznosti namesto DARS d.d.

DARS d.d. mora pred najavo vsakokratnega črpanja
kredita pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance.

2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike

Slovenije podpiše z Evropsko investicijsko banko minister,
pristojen za finance ali njegov pooblaščenec.

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega
zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki
iz njega izhajajo.

3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republi-

ke Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega
zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

4. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne

pogodbe namesto DARS d.d., pridobi pravico regresiranja
izplačanih zneskov od kreditojemalca, skupaj z vsemi stro-
ški, ki so v zvezi s tem nastali. Pravico do regresiranja
uresniči Republika Slovenija z nalogom, ki ga izda minister,
pristojen za finance, v breme sredstev zbranih na podlagi
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev držav-
nih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avto-
cest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98).

Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija
pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira sred-
stev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgrad-
nje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96
in 41/98) ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov
v dobro proračuna Republike Slovenije.

DARS d.d., sklene z ministrstvom, pristojnim za finan-
ce, pogodbo o načinu zavarovanja poroštva Republike Slo-
venije v roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz
2. člena tega zakona. S pogodbo se uredijo viri za vračilo
zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarova-
nja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v prime-
ru statusnih sprememb DARS d.d.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/99-91/1
Ljubljana, dne 28. aprila 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

1756. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in prve
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob devetdesetletnici podeljujem za življenjski umet-
niški opus in za prispevek k prepoznavanju slovenske likov-
ne umetnosti in s tem Republike Slovenije v svetu

zlati častni znak svobode Republike Slovenije Zoranu
Mušiču.

Št. 996-01-10/99
Ljubljana, dne 22. aprila 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1757. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Belgiji

Na podlagi četrte alinee prvega odstakva 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izda-
jam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Kraljevini Belgiji

Odpoklicujem Jašo Zlobca Lukiča, izrednega in poob-
laščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Belgiji.

Št. 001-19-2/99
Ljubljana, dne 10. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1758. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Nizozemski

Na podlagi četrte alinee prvega odstakva 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Nizozemski

Odpoklicujem Jašo Zlobca Lukiča, izrednega in poob-
laščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Ni-
zozemski s sedežem v Bruslju.

Št. 001-19-3/99
Ljubljana, dne 10. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1759. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike v Velikem vojvodstvu
Luksemburg

Na podlagi četrte alinee prvega odstakva 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Velikem
vojvodstvu Luksemburg

Odpoklicujem Jašo Zlobca Lukiča, izrednega in poob-
laščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem voj-
vodstvu Luksemburg s sedežem v Bruslju.

Št. 001-19-4/99
Ljubljana, dne 10. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1760. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini
Danski

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izda-
jam

U K A Z
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije

v Kraljevini Danski

Odpoklicujem Dragoljubo Benčina, izredno in poob-
laščeno veleposlanico Republike Slovenije v Kraljevini Dan-
ski s sedežem v Stockholmu.
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Št. 001-19-1/99
Ljubljana, dne 10. maja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

1761. Pravilnik o izvrševanju pripora

Na podlagi prvega odstavka 84. člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 72/98) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o izvrševanju pripora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja izvrševanje pripora.

2. člen
Osebe, zoper katere je pristojno sodišče odredilo pri-

por oziroma pridržanje (v nadaljnjem besedilu: priporniki),
prestajajo pripor v:

1. Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, če je
pripor odredilo Okrožno sodišče v Ljubljani,

– Oddelku zavoda Radovljica (samo priporniki), če je
pripor odredilo Okrožno sodišče v Kranju,

– Oddelku zavoda Novo mesto, če je pripor odredilo
Okrožno sodišče v Novem mestu oziroma v Krškem,

2. Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in
kazni zapora Celje, če je pripor odredilo Okrožno sodišče v
Celju,

3. Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, če je
pripor odredilo Okrožno sodišče v Mariboru, Ptuju in Slo-
venj Gradcu,

– Oddelku zavoda Murska Sobota, če je pripor odredi-
lo Okrožno sodišče v Murski Soboti,

4. Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, (samo
pripornice), če je pripor odredilo Okrožno sodišče v Kopru
ali Okrožno sodišče v Novi Gorici,

– Oddelku zavoda Nova Gorica (samo priporniki), če je
pripor odredilo Okrožno sodišče v Novi Gorici,

5. Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig (samo pripor-
nice), če je pripor odredilo Okrožno sodišče v Ljubljani in
Kranju.

Sodišče odda pripornika do pravnomočnosti ukrepa
po 64. členu kazenskega zakonika v regionalno pristojen
zdravstveni zavod (drugi odstavek 491. člena zakona o ka-
zenskem postopku – v nadaljnjem besedilu: ZKP).

3. člen
Za zakonito izvrševanje pripora je odgovoren upravnik

zavoda za prestajanje kazni zapora, v katerem je organizira-
no prestajanje pripora (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Upravnik zavoda v skladu z ZKP, tem pravilnikom in
hišnim redom zavoda po navodilih direktorja Uprave Repub-
like Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem
besedilu: uprava) organizira prestajanje pripora, skrbi za

zakonito in pravilno ravnanje s priporniki, za njihovo varnost
in zavarovanje ter opravlja druge naloge, za katere je pristo-
jen po ZKP in tem pravilniku.

4. člen
Pripornika je treba ob sprejemu v zavod seznaniti z

določbami ZKP o izvrševanju pripora, z na njegovi podlagi
izdanimi predpisi, z ratificiranimi mednarodnimi pravili o izvr-
ševanju pripora in s hišnim redom o prestajanju pripora.

5. člen
Priporniki se morajo ravnati po določbah ZKP, tega

pravilnika in po ukazih pooblaščenih uradnih oseb (v nadalj-
njem besedilu: pazniki).

6. člen
Strokovni delavci zavoda morajo priporniku pomagati

pri reševanju njihovih družinskih zadev in drugih vprašanj, ki
so nastala zaradi odreditve in izvrševanja pripora, razen če
pripornik to izrecno odklanja.

Z mladoletnikom, ki mu je odvzeta prostost, mora us-
trezni strokovni delavec zavoda čim prej opraviti razgovor,
pri čemer ga seznani z možnostmi nudenja morebitne indivi-
dualne pomoči. Hkrati tudi ugotovi, ali so mladoletniku zago-
tovljeni pogoji za ustrezno nego in varstvo.

Na pripornikovo željo obvesti zavod o njegovem pripo-
ru center za socialno delo, pristojen po predpisih o social-
nem varstvu, če je potrebno kaj storiti za preskrbo njegovih
otrok ali družine.

7. člen
Zavod mora vse vloge, ki jih oddajo priporniki (pritož-

be, prošnje in druge vloge) uradno evidentirati, zabeležiti na
vlogi datum in uro, ko je pripornik oddal vlogo in jo takoj ali
prvi naslednji delovni dan poslati pristojnemu sodišču, razen
če ta pravilnik ne določa drugače.

8. člen
Z izrazom pristojno sodišče so po tem pravilniku miš-

ljeni:
– preiskovalni sodnik, ki opravlja zoper pripornika prei-

skavo oziroma posamezna preiskovalna dejanja;
– po vložitvi obtožnice oziroma obtožnega predloga

predsednik senata oziroma sodnik posameznik;
– sodnik za mladoletnike, če je pripornik mladoletnik.
Z izrazom upravnik zavoda je mišljen po tem pravilniku

tudi vodja oddelka zavoda, če pripornik prestaja pripor v
oddelku zavoda.

II. PRESTAJANJE PRIPORA

1. Sprejem pripornika v zavod

9. člen
Pripornik se sprejme v zavod praviloma na podlagi pi-

snega sklepa o priporu.
Če v primeru iz drugega odstavka 210. člena ZKP

preiskovalni sodnik zaradi zamude v privedbi ne more v
predpisanem roku izdati sklepa o priporu, se pripornik sprej-
me v pripor brez pisnega sklepa o priporu, preiskovalni
sodnik pa mora sklep o priporu poslati zavodu takoj po
njegovi izdaji. V tem primeru mora pooblaščeni delavec
zavoda o sprejemu pripornika napraviti uradni zaznamek.

Pristojno sodišče mora zavodu sklep o podaljšanju pri-
pora vročiti pred potekom roka, do katerega je bil pripor
odrejen.
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10. člen
Oseba, ki ji je bila odvzeta prostost po 203. členu

ZKP, se sme sprejeti v zavod na pridržanje samo na podlagi
pisnega sklepa. Po preteku oseminštirideset ur se pridržana
oseba izpusti na prostost, če sodišče ni odredilo pripora.
O izpustitvi zavod obvesti pristojno sodišče.

11. člen
Ob sprejemu v zavod paznik opravi osebni pregled

pripornika in pregleda stvari, ki jih ima pri sebi.
Osebni pregled pripornice sme opraviti samo ženska.

12. člen
Pripornik ima lahko pri sebi: obleko, obutev, perilo,

nogavice, robce, brisače, toaletne potrebščine, posteljni-
no, osebne predmete (ura, prstane, verižice, fotografije),
pribor za pisanje, cigarete, pribor za kajenje, knjige, časopi-
se ter drugo literaturo in denar v znesku do 20.000 SIT.

Radijske in TV sprejemnike smejo priporniki imeti pri
sebi oziroma jih nabavljati, če jim teh predmetov ne zagotovi
zavod.

Preden pripornik prejme predmete iz prejšnjega od-
stavka, jih mora na njegove stroške pregledati pooblaščen
delavec ustreznega servisa.

Priporniki nabavljajo predmete in stvari iz tega člena v
zavodski prodajalni oziroma preko zavoda, če tega ni v pro-
dajalni.

Priporniku se ob osebnem pregledu odvzamejo pred-
meti, ki jih po ZKP in tem pravilniku med prestajanjem pripo-
ra ne sme imeti pri sebi.

13. člen
Priporniku se odvzamejo tudi denar ali predmeti, ki so

pomembni za kazenski postopek in za katere je podan ute-
meljen sum, da si jih je pridobil s kaznivim dejanjem ali da je
bilo z njimi storjeno kaznivo dejanje ali da so predmet kazni-
vega dejanja.

Predmete in denar iz prejšnjega odstavka zaseže paz-
nik, ki je opravil osebni pregled. O odvzetih predmetih se
izda potrdilo, v katerem morajo biti odvzete stvari opisane.

O odvzemu odloči upravnik zavoda, ki o najdenih
predmetih iz prvega odstavka tega člena obvesti pristojno
sodišče.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna
pritožba na zunajobravnavni kazenski senat pristojnega so-
dišča.

14. člen
O odvzetih predmetih vodi zavod ustrezno evidenco.

Odvzeti denar in dragocenosti zavod vpiše v posebno
knjigo.

15. člen
Odvzete predmete zavod hrani v primernem zavarova-

nem prostoru, odvzeti denar in dragocenosti pa v ustrezno
zavarovani blagajni.

Če predmetov in denarja iz prejšnjega odstavka po
enem letu ni mogoče izročiti priporniku, se smiselno upo-
rabljajo določbe ZKP o ravnanju z odvzetimi predmeti.

16. člen
Pokvarljive predmete zavod na stroške pripornika izroči

ali pošlje njegovi družini ali kakšni drugi osebi, ki jo določi
pripornik. Tem osebam zavod na stroške pripornika pošlje
tudi druge odvzete predmete, če to zahteva.

Če predmetov iz prejšnjega odstavka ni mogoče izroči-
ti, jih zavod uniči.

2. Zbiranje podatkov o pripornikih in varstvo osebnih
podatkov

17. člen
Zbirka podatkov o pripornikih obsega matično knjigo,

osebni spis in centralno evidenco.
Matična knjiga se vodi na obrazcu, ki je sestavni del

tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Pripornika se
vpiše v matično knjigo tisti dan, ko je sprejet v pripor, če to
ni mogoče, pa najkasneje naslednji dan po sprejemu v
pripor.

Ob sprejemu pripornika v pripor se zanj odpre osebni
spis. V osebni spis se vpisujejo podatki, ki jih kot zbirko
podatkov opredeljuje 211. člen ZKP.

Podatki o identiteti pripornika in o njegovem osebnem
stanju obsegajo:

– ime in priimek, morebitni vzdevek,
– enotna matična številka,
– rojstni podatki,
– podatki o družinskih razmerah,
– podatki o državljanstvu,
– podatki o prebivališču,
– podatki o zdravstvenem stanju,
– podatki o zakonitem zastopniku.
Podatki o sklepu o priporu obsegajo:
– naziv sodišča, ki je odredilo pripor,
– opravilno številko in datum izdaje sklepa,
– kaznivo dejanje, ki ga je obdolžen,
– zakonski razlogi za pripor.
Podatki o delu, ki ga odpravlja med priporom, obse-

gajo:
– vrsta dela, ki ga opravlja,
– delovno mesto, na katerega je razporejen,
– trajanje dela in odsotnosti iz dela,
– plačilo, prejeto za opravljeno delo.
Podatki o sprejemu v pripor, trajanju, podaljšanju oziro-

ma odpravi pripora obsegajo:
– datum in uro sprejema v pripor,
– ura, ko je bil priporniku vročen sklep,
– podatki o sklepu o podaljšanju pripora,
– podatki o sklepu o odpravi pripora,
– datum in ura izpustitve iz pripora.
Podatki o obnašanju pripornika in disciplinskih ukrepih

obsegajo:
– poročila in zabeležke obnašanju,
– vrsta disciplinskega prestopka,
– vrsta disciplinske kazni,
– trajanje disciplinske kazni.

18. člen
Upravljalec zbirke podatkov oziroma oseba, ki jo on

pooblasti, zbira o pripornikovi identiteti in njegovem oseb-
nem stanju neposredno od pripornika.

Dostop do arhiviranih podatkov iz prejšnjega člena je
dopusten le upravljalcu zbirke podatkov oziroma osebi, ki
jo on pooblasti, osebam, ki so pooblaščene za nadzor nad
izvrševanjem pripora, in osebi, na katero se podatki nana-
šajo.

19. člen
Osebne podatke iz zbirke podatkov o priporniku lah-

ko uporabljajo delavci zavoda za izvrševanje z zakonom
določenih nalog. Delavci zavoda so dolžni varovati kot
poklicno skrivnost podatke o pripornikih in njihovi predkaz-
novanosti ter podatke, za katere zvedo, ko opravljajo služ-
bene dolžnosti.
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Upravljalec zbirke podatkov pošlje podatke o pripor-
niku iz zbirke podatkov drugemu zavodu oziroma oddelku,
v katerega je napoten obsojenec na prestajanje kazni za-
pora; zbirko podatkov se pošlje tudi prevzgojnemu domu,
v katerega je napoten mladoletnik na izvrševanje vzgojne-
ga ukrepa.

20. člen
Uprava vodi centralno evidenco o pripornikih.
Podatke za centralno evidenco iz prejšnjega odstavka

posredujejo upravi upravljalci zbirke podatkov zavodov.
Centralna evidenca pripornikov iz prvega odstavka te-

ga člena vsebuje osebne podatke o priporniku, podatke o
sklepu o priporu in podatke o sprejemu v pripor, trajanju,
podaljšanju oziroma odpravi pripora.

Za posredovanje podatkov iz centralne evidence pri-
pornikov se smiselno uporabljajo določbe ZKP in tega
pravilnika o posredovanju podatkov iz osebnega spisa pri-
pornika.

21. člen
O pridržanju oseb, ki ga odredi sodišče, vodijo zavodi

posebno knjigo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika
in je objavljen skupaj z njim.

3. Položaj pripornikov

Prostori in razporeditev pripornika

22. člen
Prostori, v katerih prebivajo priporniki, morajo ustrezati

zdravstvenim, prostorskim in higienskim zahtevam.
Spalnice pripornikov so lahko samske ali skupne z

največ do 4 posteljami, izjemoma tudi več, če to zahtevajo
prostorske razmere zavoda.

23. člen
Zavod upošteva pri razporeditvi pripornika v bivalni pro-

stor odredbo pristojnega sodišča, pripornikovo osebnost,
zdravstveno stanje in vrsto kaznivega dejanja, katerega je
osumljen oziroma obdolžen.

Priporniki nekadilci morajo biti v bivalnih prostorih loče-
ni od pripornikov kadilcev, razen če se med seboj ne dogo-
vorijo drugače.

24. člen
Med prestajanjem pripora sme upravnik zavoda pripor-

nika prerazporediti v drug bivalni prostor, če to narekujejo
razlogi, določeni v 209. in 473. členu ZKP.

Počitek pripornikov in gibanje na prostem

25. člen
Priporniku mora biti zagotovljen osemurni nepretrgani

počitek v štiriindvajsetih urah, praviloma v nočnem času.
Pripornik mora skladno s hišnim redom zjutraj vstati in

pospraviti posteljo. V času izven nepretrganega počitka iz
prejšnjega odstavka je priporniku dovoljeno ležati na po-
stelji, potem ko opravi obveznosti čiščenja prostora, v ka-
terem biva.

26. člen
Zavod mora priporniku omogočiti, da se giblje najmanj

dve ure dnevno na prostem.
Bivanje pripornikov na prostem nadzorujejo pazniki. Pri

nadzoru pazniki skrbijo, da priporniki ne pridejo v stik s

priporniki, ki so sodelovali pri istem kaznivem dejanju, in tudi
ne z drugimi priporniki, če bi bilo to lahko v škodo uspešni
izvedbi postopka, kakor tudi ne z obsojenci ali osebami,
kaznovanimi z zaporom v postopku o prekršku.

27. člen
Med časom bivanja pripornikov na prostem lahko za-

vod v mejah možnosti ter pod nadzorstvom paznikov zanje
organizira razne športne aktivnosti.

Gibanje pripornika na prostem je mogoče predčasno
prekiniti, če je to potrebno zaradi uspešne izvedbe postop-
ka, zaradi ohranitve reda in discipline ali zaradi preprečitve
pobega.

Higiena in zdravstveno varstvo pripornikov

28. člen
Ob sprejemu v zavod se mora pripornik okopati. Oble-

ka, perilo, obutev in posteljnina, ki jo prinese s seboj, se po
potrebi razkuži. Pri tem je treba paziti, da se stvari ne poško-
dujejo.

Po potrebi se razkužijo tudi stvari, ki jih pripornik dobi
pozneje.

29. člen
Priporniki morajo skrbeti za osebno higieno in čistočo

obleke. Omogočiti jim je treba, da lahko primerno vzdržujejo
osebno higieno, higieno posteljnine in bivalnega prostora.
Striženje in britje jim je treba omogočiti po potrebi, britje pa
vedno preden gredo na zaslišanje ali glavno obravnavo.
Kopati se morajo najmanj vsakih sedem dni.

Pripornikom, ki brez lastne krivde nimajo svojih sred-
stev, zagotovi zavod potrebna sredstva za vzdrževanje oseb-
ne higiene ter za druge najnujnejše potrebe.

30. člen
Priporniki morajo redno skrbeti za čistočo prostorov, v

katerih bivajo. Posteljnino je treba zamenjati vsakih štirinajst
dni.

31. člen
Vsakega pripornika najkasneje v 48 urah po sprejemu

v zavod pregleda zdravnik. Zdravnik pregleda pripornika tudi
pred odpustom iz zavoda. Če pripornik ob odpustu odkloni
zdravniški pregled, o tem podpiše pisno izjavo oziroma paz-
nik napiše uradni zaznamek.

Če je ob sprejemu pripornika podan utemeljen sum, da
je telesno poškodovan, ima nalezljivo ali drugo hujšo bole-
zen, ga mora zavodski zdravnik takoj pregledati.

32. člen
Pripornik, ki zboli ali je poškodovan, dobi zdravniško

pomoč v ambulanti zavoda.
Če je potrebno zdravljenje pripornika v zdravstveni or-

ganizaciji, odredi tako zdravljenje na predlog zavodskega
zdravnika pristojno sodišče. Pristojno sodišče odredi hkrati
tudi tiste ukrepe, ki so potrebni, da se prepreči beg ali
dogovarjanje, ki bi lahko škodovalo uspešni izvedbi postop-
ka. Upravnik zavoda poskrbi za izvedbo odrejenih ukrepov
in obvešča sodišče o izvajanju teh ukrepov.

V nujnih primerih lahko odredi zdravljenje pripornika v
zdravstveni organizaciji upravnik zavoda, o čemer takoj ob-
vesti pristojno sodišče.
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33. člen
Z dovoljenjem pristojnega sodišča lahko obišče in pre-

gleda pripornika na njegovo zahtevo in na njegove stroške
zdravnik, ki si ga sam izbere. Pripornik nosi tudi stroške
prevoza, če se tak pregled opravi zunaj zavoda.

Potrebno zavarovanje pri pregledu odredi upravnik za-
voda v sporazumu z zavodskim zdravnikom.

34. člen
Na zdravnikovo priporočilo si pripornik lahko priskrbi

zdravila na svoje stroške, jih dobiva od svoje družine ali
drugih oseb. Zdravila, ki jih prejema mora pred uporabo
pregledati zdravnik zavoda. Pripornikom daje zdravila odre-
jen delavec zavoda po navodilu zdravnika.

Prehrana pripornikov

35. člen
Priporniki dobivajo hrano, ki zadošča za ohranitev nji-

hovega zdravja in popolne telesne sposobnosti.
Dnevno morajo dobivati tri obroke hrane: zajtrk, kosilo

in večerjo. Celodnevna hrana mora vsebovati 2800 kalorij.
Hrana mora biti sveža, raznovrstna in vitaminska, okusno
pripravljena ter razdeljena v primernih posodah z ustreznim
jedilnim priborom.

Priporniki, ki delajo, mladoletni in mlajši polnoletni pri-
porniki ter nosečnice dobivajo hrano po normativih, ki velja-
jo za obsojence.

Bolni priporniki dobivajo hrano, ki jo določi zdravnik
zavoda.

Kvaliteto hrane nadzoruje upravnik zavoda ali oseba, ki
jo on pooblasti.

36. člen
Z dovoljenjem pristojnega sodišča lahko zavod v mejah

možnosti in pod strokovnim nadzorstvom zavodskega zdrav-
nika zagotovi, da se pripornik hrani na svoje stroške.

Če so podani utemeljeni varnostni razlogi dobiva pri-
pornik hrano na svoje stroške na način in po postopku, ki ga
določi upravnik zavoda.

Uporaba in nabava drugih predmetov

37. člen
Določba prejšnjega člena tega pravilnika se smiselno

uporablja tudi za nošenje lastne obleke in uporabo posteljni-
ne, kakor tudi za nakup knjig, časopisov in drugih predme-
tov, ki jih smejo priporniki na podlagi ZKP in tega pravilnika
uporabljati in imeti pri sebi.

Predmete, ki so na razpolago v zavodski prodajalni,
lahko pripornik kupuje samo v tej prodajalni.

Delo pripornikov

38. člen
Priporniki so dolžni opravljati vsa dela, ki so potrebna

za redno vzdrževanje čistoče v prostorih, v katerih prebivajo.

39. člen
Pripornik lahko zahteva, da se mu dovoli opravljati de-

lo, ki ustreza njegovim telesnim in duševnim zmožnostim, ki
jih ugotavlja zavodski zdravnik.

Zahtevo iz prejšnjega odstavka poda pripornik pristoj-
nemu sodišču pisno ali ustno na zapisnik.

Pristojno sodišče se pred odločitvijo o pripornikovi zah-
tevi posvetuje z upravnikom zavoda o možnostih in pogojih
razporeditve pripornika na delo.

Pristojno sodišče lahko dovoli priporniku delati v spora-
zumu z upravnikom zavoda.

40. člen
Pristojno sodišče dovoli delati priporniku s pisno odred-

bo, v kateri navede pogoje, pod katerimi je priporniku dovo-
ljeno delati.

41. člen
Pripornik opravlja delo v ustrezno zavarovanem delov-

nem prostoru. Delo mora biti organizirano tako, da ne vpliva
na izvedbo kazenskega postopka.

Posameznim pripornikom se lahko omogoči delo tudi v
bivalnih prostorih, če ga je mogoče organizirati in če ni v
nasprotju s higieno in interesom varnosti.

Priporniku, ki mu je bil pripor odrejen ali podaljšan po
razglasitvi sodbe prve stopnje, se delo lahko omogoči tudi v
delovnih prostorih, kjer delajo obsojenci.

42. člen
Delovni čas pripornika traja praviloma 40 ur tedensko.

Delo pripornik opravlja v skladu z urnikom, ki velja za delo
obsojencev.

43. člen
Priporniku se mora dovoliti, da z delom preneha, če to

sam zahteva.
Pripornika je treba oprostiti delovnih obveznosti, če je

potrebno, da se pripravi na zaslišanje, glavno obravnavo ali
da vloži pravno sredstvo.

Če se ugotovi, da zaradi varnosti ali interesov kazen-
skega postopka ni smotrno, da bi pripornik še naprej delal,
upravnik zavoda začasno odstrani pripornika z dela in obve-
sti pristojno sodišče.

44. člen
Priporniki imajo pravico do plačila za delo po določbah

zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij oziroma meri-
lih in kriterijih o plačilu za delo obsojencev, izdanih na njego-
vi podlagi.

Sprejemanje obiskov

45. člen
Bližnji sorodniki smejo pripornika obiskati praviloma

enkrat tedensko.
S hišnim redom zavoda se lahko določi, da smejo

bližnji sorodniki pripornika obiskati pogosteje, toda največ
trikrat na teden.

Za bližnje sorodnike se štejejo: zakonec oziroma ose-
ba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodniki v
ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra, rejnik in
skrbnik.

Na prošnjo pripornika lahko pristojno sodišče dovoli
obisk tudi drugim osebam.

Pripornika lahko hkrati obiščejo največ trije obiskoval-
ci, razen če prostorski pogoji omogočajo večje število obi-
skovalcev.

46. člen
Dan, čas in trajanje obiskov določi z odredbo predsed-

nik okrožnega sodišča v sporazumu z upravnikom zavoda.
Pristojno sodišče lahko izjemoma dovoli obisk tudi kak-

šen drug dan, ki ni določen za obiske.
Obisk ne sme biti krajši od 30 minut.
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47. člen
Obiski pripornika se opravijo v posebnem prostoru za-

voda. Prostor za obiske je praviloma pregrajen s stekleno
pregrado, ki onemogoča izmenjavo predmetov med pripor-
nikom in obiskovalcem.

Z dovoljenjem upravnika zavoda se lahko opravijo obi-
ski tudi brez steklene pregrade.

Obisk zdravnika se izvaja praviloma v zavodski ambu-
lanti.

48. člen
Za red in varnost pri obiskih skrbijo pazniki. Pazniki

med obiskom ne smejo poslušati pogovora med priporni-
kom in njegovim odvetnikom oziroma diplomatskim in kon-
zularnim predstavnikom njegove države ter varuhom člove-
kovih pravic.

Če pripornik ali obiskovalec ogrožata red in varnost
zavoda ali poskušata izkoristiti obisk zato, da bi onemogoči-
la uspešno izvedbo kazenskega postopka, paznik prekine
obisk in o tem obvesti pristojno sodišče.

O prekinitvi obiska izda upravnik zavoda pisno odloč-
bo. Zoper to odločbo je dopustna pritožba na pristojno
sodišče.

49. člen
Zagovorniku je treba omogočiti, da govori s priporni-

kom v posebnem in za to primernem prostoru, prosto in
brez nadzorstva.

Zagovornik lahko govori s pripornikom kadarkoli, razen
v času obrokov hrane, in v času, ko pripornik biva na pro-
stem, in v času nočnega počitka.

Dopisovanje pripornikov

50. člen
Vse pisne pošiljke, ki jih pripornik pošlje ali so naslov-

ljene nanj, zavod izroči pristojnemu sodišču.
Če je pisanje naslovljeno na varuha človekovih pravic,

ga mora zavod poslati neposredno na ta naslov. Prav tako
mora zavod priporniku v zaprti pisemski ovojnici vročiti pi-
semske pošiljke, ki jih varuh človekovih pravic pošilja na ime
pripornika.

Pisma, ki jih pripornik piše zagovorniku ali ta priporni-
ku, je treba izročiti oziroma odposlati neposredno naslovni-
ku še istega dne oziroma prvi naslednji delovni dan.

Priporniku, ki nima sredstev, zagotovi zavod vse po-
trebno za pisanje prošenj in pritožb, dopisovanje z zagovor-
nikom in bližjimi sorodniki.

Gradiva v zvezi z izvajanjem volilne pravice pripornikov,
se ne pošiljajo pristojnemu sodišču.

Telefonski stiki pripornikov

51. člen
Uporabo telefona za stike z osebami zunaj zavoda do-

voli priporniku na njegove stroške in v mejah možnosti zavo-
da pristojno sodišče.

Telefonski pogovori pripornika so nadzorovani, razen
pogovorov z zagovornikom oziroma diplomatskim ali konzu-
larnim predstavnikom njegove države. O nadzoru nad tele-
fonskimi pogovori, ki zadevajo interese varnosti ter reda in
discipline, odloča upravnik zavoda, ki določi tudi uradno
osebe, ki opravlja nadzor.

Pripornik mora biti vnaprej seznanjen z nadzorom tele-
fonskih pogovorov.

Sprejemanje drugih pošiljk

52. člen
Pripornik lahko enkrat tedensko sprejema pošiljke z

obleko, hrano in drugimi predmeti, ki jih sme po ZKP in tem
pravilniku imeti pri sebi.

Pošiljke iz prejšnjega odstavka priporniki sprejemajo
po pošti ali po obiskovalcih, s tem da morajo biti primerno
zavite in označene z naslovom odpošiljatelja in prejemnika.

Prinešene ali po pošti poslane pošiljke je treba pred
izročitvijo priporniku pazljivo pregledati. Pregled opravi dolo-
čena uradna oseba zavoda.

Če so priporniku poslani predmeti, ki jih po ZKP in tem
pravilniku ne sme imeti pri sebi, se odvzamejo. S temi pred-
meti se ravna v skladu s petim odstavkom 12. člena tega
pravilnika.

53. člen
Pripornik sme sprejemati denar v neomejeni vsoti. Zne-

sek, ki presega vsoto, ki jo sme pripornik imeti pri sebi po
tem pravilniku, se hrani kot njegov depozit in se vpiše v
knjigo depozita.

Pripornik sme denar, ki ga ima na depozitu, uporabljati
za nakup predmetov, ki jih po določbah tega pravilnika sme
imeti pri sebi oziroma uporabljati.

III. PREMEŠČANJE IN PRIVEDBA PRIPORNIKOV

54. člen
Obdolženca, za katerega je odrejen pripor, premesti

na podlagi odredbe predsednika senata iz tretjega
273. člena ZKP upravnik zavoda. V zavodu na območju
sodišča, kjer bo glavna obravnava, se ga razporedi v prostor
za pripornike.

55. člen
Zaradi varnosti, reda in discipline ali uspešne in racio-

nalne izvedbe kazenskega postopka se sme pripornika pre-
mestiti iz enega v drug zavod. Premestitev je lahko začasna
ali dokler traja pripor.

O premestitvi pripornika iz prejšnjega odstavka odloča
na predlog upravnika zavoda, v katerem je pripornik v pripo-
ru, pristojno sodišče.

Pisni predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje razloge za
premestitev. Pristojno sodišče izda o predlogu pisni sklep,
ki ga vroči priporniku, zavodu, v katerem je pripornik v
priporu, ter zavodu, v katerega je pripornik premeščen.

56. člen
Privedba pripornika na pristojno sodišče, k drugemu

organu ali v drug zavod se sme opraviti le na podlagi pisnega
naloga pristojnega sodišča.

Izjemoma se sme pripornika privesti na sodišče, pri
katerem teče kazenski postopek tudi na ustno zahtevo, ki jo
je treba predhodno preveriti in o tem narediti uradni zazna-
mek.

57. člen
Ob privedbi pripornika v drug zavod ali prevzgojni dom

je treba v knjigi pripornikov evidentirati sodišče, ki je izdalo
nalog za privedbo pripornika, številko in datum ter komu je
pripornik napoten.

V primeru iz prejšnjega odstavka je treba izročiti pripor-
niku tudi predmete, ki so bili shranjeni v skladišču zavoda in
denar, ki ga je imel na depozitu. Organ, ki je prevzel pripor-
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nika potrdi prevzem njegovih stvari, potrdilo pa hrani zavod,
iz katerega je bil pripornik priveden.

IV. RED IN DISCIPLINA

1. Vedenje pripornikov

58. člen
Priporniki s svojim vedenjem ne smejo motiti reda in

miru v zavodu, ogrožati varnosti zavoda ali varnosti drugih
pripornikov. Priporniki morajo imeti korekten odnos do de-
lavcev zavoda.

Medsebojni odnosi pripornikov morajo biti korektni.
Nedopustno je izvajanje pritiskov skupine ali posameznikov
nad drugimi skupinami ali posamezniki, medsebojno obra-
čunavanje ali ustrahovanje, izkoriščanje, žaljenje, poniževa-
nje ali zasmehovanje.

59. člen
Pripornikom, ki bivajo v ločenih prostorih v zavodu, je

prepovedano dopisovanje, pogovarjanje ali kakršnokoli spo-
razumevanje ter vsi ustni ali pisni stiki z osebami zunaj zavo-
da, ki niso v skladu z ZKP in tem pravilnikom. Prav tako si ne
smejo izmenjavati oziroma dajati knjig, časopisov, drugih
tiskovin ali kakršnihkoli drugih predmetov.

60. člen
Priporniki ne smejo kupovati, prodajati ali med seboj

menjavati nobenih predmetov (obleke, perila, hrane).

2. Predmeti pripornikov

61. člen
Priporniku v zavodu ni dovoljeno imeti predmetov, ki

utegnejo služiti za napad, pobeg, ogrožanje sebe ali koga
drugega oziroma varnosti zavoda, kakor tudi povezovanje z
drugimi osebami v zavodu in izven njega.

Pripornik ne sme imeti alkoholnih pijač, mamil in drugih
sredstev, ki so škodljiva za njegovo zdravje.

Če se pri priporniku najdejo predmeti, ki jih ne sme
imeti pri sebi, se smiselno uporabi določba 12. člena tega
pravilnika.

3. Odreditev posebnih ukrepov zoper pripornika

62. člen
Če paznik ugotovi, da se priporniki med seboj dogovar-

jajo v zvezi z izvedbo kazenskega postopka, obvesti o tem
upravnika zavoda. Upravnik zavoda, v nujnih primerih pa tudi
paznik sme premestiti pripornika v drug bivalni prostor, da
se prepreči nadaljnje dogovarjanje.

Pripornik se namesti v poseben prostor, če je priveden
z bega, zaloten pri pripravah na beg ali pri njegovem posku-
su in če se s silo upira ali drugače ogroža svojo varnost in
varnost oseb v svoji bližini. Če drugače ni mogoče preprečiti
ogrožanja ali povzročitve večje materialne škode, se lahko
pripornika tudi vklene.

Ukrepe iz drugega odstavka tega člena odredi upravnik
zavoda, v nujnih primerih pa tudi paznik.

O odrejenih ukrepih iz tega člena upravnik zavoda takoj
obvesti pristojno sodišče, ki odredi nadaljnje ukrepe.

4. Disciplinsko kaznovanje pripornikov

63. člen
Paznik mora o vseh disciplinskih prestopkih pripornika

obvestiti upravnika zavoda.
Upravnik zavoda poda pristojnemu sodišču pisni pred-

log za disciplinsko kaznovanje pripornika.
V predlogu je treba navesti opis disciplinskega pre-

stopka in dokaze.
Sklep o izrečeni disciplinski kazni pristojnega sodišča

je treba izročiti priporniku takoj, njegovo morebitno pritožbo
zoper ta sklep pa poslati senatu pristojnega sodišču (četrti
odstavek 213.c člena ZKP).

64. člen
Če je podan utemeljen sum, da je pripornik med pre-

stajanjem pripora storil kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, poda upravnik zavoda zoper
njega kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilcu in
obvesti pristojno sodišče.

V. IZPUSTITEV PRIPORNIKA

65. člen
Zavod sme pripornika izpustiti na prostost samo na

podlagi pisnega sklepa o odpravi pripora. Pripornika je treba
izpustiti takoj po prejemu sklepa o odpravi pripora.

O času izpustitve pripornika obvesti zavod tistega, ki je
izdal sklep o odpravi pripora. V knjigo pripornikov se vpiše v
ustrezno rubriko: sodišče, ki je izdalo sklep o odpravi pripo-
ra, številko, datum in uro ter mesec in leto, ko je bil pripornik
izpuščen.

Izjemoma je mogoče pripornika izpustiti na prostost na
podlagi telefonskega naročila pristojnega sodišča. Tako te-
lefonsko naročilo mora zavod preveriti, preden pripornika
izpusti iz zavoda. O izpustitvi pripornika iz zavoda napravi
pooblaščen delavec zavoda uradni zaznamek.

Pristojno sodišče mora v primeru iz prejšnjega odstav-
ka zavodu v 24 urah dostaviti sklep o odpravi pripora.

66. člen
Ob izpustitvi iz pripora je treba priporniku izročiti vse

njegove predmete in druge stvari, ki so mu bile odvzete v
zavodu, in neporabljen denar, ki je bil shranjen kot njegov
depozit.

Uradna oseba zavoda, ki izroči predmete, in pripornik v
skladiščnici oziroma depozitni knjigi pisno potrdita izročitev
in prejem predmetov ter denarja.

VI. RAVNANJE OB SMRTI PRIPORNIKA

67. člen
Če pripornik v zavodu umre upravnik zavoda nemudo-

ma obvesti pristojno sodišče, direktorja Uprave in bližnje
sorodnike.

Predsednik pristojnega sodišča imenuje komisijo, ki
ugotovi vzrok smrti.

Komisijo sestavljajo: preiskovalni sodnik, državni toži-
lec, upravnik zavoda in zdravnik.

68. člen
Zavod izroči pripornikovo truplo in njegove stvari druži-

ni umrlega ali njegovim bližjim sorodnikom.
Če pripornik nima družine ali če družina oziroma njego-

vi bližji sorodniki pripornikovega trupla nočejo prevzeti, za-
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vod poskrbi za pokop na najbližjem pokopališču na stroške
sodišča, pred katerim teče kazenski postopek.

Pristojno sodišče obvesti o pripornikovi smrti pristojni
matični urad.

VII. NADZORSTVO

69. člen
Nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvršuje pred-

sednik ali določen sodnik okrožnega sodišča na območju,
kjer je zavod, v katerem priporniki prestajajo pripor.

Če se ugotovijo hude napake glede zakonitega in pra-
vilnega ravnanja s priporniki, obvesti predsednik okrožnega
sodišča o tem upravo.

O nepravilnostih, ki jih odkrijejo za nadzor pooblaščeni
delavci uprave, seznanijo predsednika pristojnega okrožne-
ga sodišča.

70. člen
Pripornik ima pravico pritožiti se zoper ravnanje in po-

stopanje delavcev zavoda.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

71. člen
Natančnejše določbe o ravnanju pripornikov (vstajanje

in nočni počitek, sprejemanje dnevnih obrokov hrane, čiš-
čenje bivalnih prostorov, bivanje na prostem, oddaja in spre-
jem pisemskih in drugih pošiljk, nabava predmetov na lastne
stroške, britje, kopanje, zdravniški pregled itd.) se določi s

hišnim redom, ki ga izda po predhodnem mnenju direktorja
uprave upravnik zavoda v soglasju s predsednikom okrožne-
ga sodišča.

Hišni red iz prejšnjega odstavka mora biti izdan v roku
enega meseca po uveljavitvi tega pravilnika.

72. člen
Ta pravilnik mora biti izobešen v vseh bivalnih prostorih

pripornikov. Vsi drugi predpisi ter ratificirani mednarodni akti
s področja izvrševanja kazenskih sankcij, zakon o kazen-
skem postopku in kazenski zakonik morajo biti pripornikom
na razpolago v knjižnici zavoda.

73. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za

osebe, pridržane po odredbi sodišča.

74. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

pravilnik o izvrševanju pripora (Uradni list SRS, št. 22/81).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 792-1/99
Ljubljana, dne 19. marca 1999.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje
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USTAVNO SODIŠČE

1762. Odločba, da drugi odstavek 67. člena in prvi
odstavek 68. člena zakona o lokalni samoupravi
nista v neskladju z ustavo ter da drugi odstavek
12. člena pravilnika o dodeljevanju kadrovskih
in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana
ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine
Ljubljana ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo župana Mestne občine Ljub-
ljana, na seji dne 8. aprila 1999

o d l o č i l o:

1. Drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. 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 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl.
US, 26/97, 70/97 in 74/98) nista v neskladju z ustavo.

2. Drugi odstavek 12. člena pravilnika o dodeljevanju
kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana
ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 49/96) ni v neskladju z zakonom o lokalni sa-
moupravi in z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Župan Mestne občine Ljubljana je na podlagi pete-

ga odstavka 33. člena zakona o lokalni samoupravi (v nada-
ljevanju: ZLS) vložil zahtevo za oceno zakonitosti, v kateri je
izpodbijal 10., 11. in drugi odstavek 12. člena pravilnika o
dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne ob-
čine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine
Ljubljana (v nadaljevanju: pravilnik). Ustavno sodišče je z
delno odločbo št. U-I-313/96 z dne 8. 5. 1997 razveljavilo
določbi 10. in 11. člena izpodbijanega pravilnika. Ugotovilo
je, da sta izpodbijani določbi v nasprotju z drugim odstav-
kom 30. člena in 31. členom ZLS. V zvezi z izpodbijanim
drugim odstavkom 12. člena pravilnika, ki kot organ odloča-
nja o oddaji kadrovskega stanovanja “izven javnega razpisa“
določa mestni svet, pa je na podlagi 30. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljeva-
nju: ZUstS) začelo postopek za oceno ustavnosti drugega
odstavka 67. člena in prvega odstavka 68. člena ZLS. Us-
tavno sodišče je sprejelo odločitev o začetku postopka za
oceno ustavnosti navedenih zakonskih določb, ker je ob
presoji izpodbijane določbe pravilnika ugotovilo, da je zara-
di njune nejasnosti potrebno opraviti oceno ustavnosti z
vidika 2. člena ustave.

2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in prav-
ne zadeve v odgovoru meni, da drugi odstavek 67. člena in
prvi odstavek 68. člena ZLS nista v neskladju z ustavo in da
ju je le potrebno ustrezno razlagati. Po mnenju nasprotnega
udeleženca je potrebno obe zakonski določbi razlagati ob
upoštevanju 3. in 25. člena ustave ter tretjega odstavka
120. člena ustave. V odgovoru meni, da odločanje mestne-
ga sveta o pravnih interesih posameznih kandidatov za ka-
drovska mestna stanovanja, ni v skladu s 67. členom ZLS.
Po tej določbi ZLS naj bi odločali na prvi stopnji le občinski
upravni organi.

B)
Ocena ustavnosti drugega odstavka 67. člena in prve-

ga odstavka 68. člena ZLS

3. Prvi odstavek 67. člena določa pristojnost občine
za izdajanje posamičnih aktov v upravnih stvareh. Ker se
naloge občine delijo na izvirne in prenesene, prvi odstavek
tudi določa, da občina odloča s posamičnimi akti o upravnih
stvareh iz lastne pristojnosti (Novela ZLS - 98 jih imenuje -
izvirne naloge) in iz prenesene državne pristojnosti. Izvirne
naloge občine opredeljuje 21. člen ZLS, ki določa: “Občina
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvir-
ne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so
določene z zakonom“. Po tej zakonski določbi ima občina
dve skupini izvirnih nalog. Prvo skupino izvirnih nalog tvorijo
tiste naloge, ki jih določi sama občina s splošnim aktom - s
statutom, odlokom, odredbami, pravilniki in navodili (65.
člen ZLS). Ustavno sodišče je o teh izvirnih nalogah že
sprejelo stališče, da ima občina za njihovo originarno pred-
pisovanje ustavno pooblastilo v drugem odstavku 140. čle-
na ustave ter da zato ne potrebuje izrecnega zakonskega
pooblastila (glej odločbo ustavnega sodišča št. U-I-348/96
z dne 20. 2. 1997, Uradni list RS, št. 17/97 in OdlUS VI,
25). Drugo skupino izvirnih nalog tvorijo tiste naloge, ki jih
kot takšne določijo posamezni zakoni (npr. 26. člen zakona
o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 - ZVO).
Glede prenesenih nalog pa prvi odstavek 24. člena ZLS
določa: “Po predhodnem soglasju občine lahko država z
zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog
iz državne pristojnosti (prenesene naloge).“ Te naloge ne
sodijo v lastno oziroma izvirno pristojnost, občina pa tudi v
okviru njihovega opravljanja izdaja posamične akte.

4. Drugi odstavek 67. člena ZLS določa, kateri organi
v občini so pristojni za odločanje v zadevah iz občinske
pristojnosti. Določa, da o upravnih stvareh iz lastne pristoj-
nosti (izvirne naloge, določene s splošnim aktom občine ali
z zakonom) odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi
stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno. Iz
določbe drugega odstavka 67. člena in določbe drugega
odstavka 68. člena ZLS izhaja, da o upravnih stvareh iz
prenesene pristojnosti na prvi stopnji odloča občinska upra-
va, na drugi stopnji pa pristojni državni organ, prvostopenj-
sko odločanje pa zakon lahko določi drugače.

5. Vprašanje, na katero je potrebno odgovoriti s to
ustavnosodno oceno, je, kako razlagati besedilo “če ni z
zakonom drugače določeno“. Vprašanje razlage se ne po-
stavlja pri tistih izvirnih nalogah občine, ki jih kot take določi-
jo posamezni zakoni, kot tudi ne pri prenesenih nalogah.
Če so naloge občine določene z zakonom, lahko tak zakon
glede na določbo drugega odstavka 67. člena tudi določi
izjeme od pravila, da na prvi stopnji odloča občinska upra-
va. Takšno stališče je ustavno sodišče sprejelo z odločbo
št. U-I-303/97 z dne 4. 6. 1998 (Uradni list RS, št. 46/98).1

6. Vprašanje razlage drugega odstavka 67. člena ZLS
se torej postavlja le pri tistih izvirnih nalogah, ki jih občina v
okviru prvega odstavka 140. člena ustave določi s svojimi
splošnimi akti. Ustavno sodišče ugotavlja, da je mogoče s
pravilno razlago, predvsem z logično razlago, določiti po-
men besedila “če ni z zakonom drugače določeno“, ki je
skladen z ustavno opredelitvijo pristojnosti lokalnih skupno-
sti (prvi odstavek 140. člena ustave). Ustavno sodišče je pri
razlagi upoštevalo kot izhodišče ustavno opredelitev lokalne
samouprave, da lokalne skupnosti in s tem njeni prebivalci
samostojno upravljajo z lokalnimi zadevami. Prvi odstavek

1 V tej odločbi je ustavno sodišče sprejelo stališče, da v upravnih zadevah
iz izvirne pristojnosti (šlo je za odločitev o izbiri koncesionarja za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe), odloča v skladu z drugim odstavkom 67.
člena ZLS na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, ker zakon
o gospodarskih javnih službah ni določil, da bi o izbiri koncesionarja lahko
odločal kakšen drug organ. Zato je odpravilo določbo odloka..... ki je določala,
da koncesionarja izbere na podlagi javnega razpisa in pridobljenih ponudb
Mestni svet mestne občine Ptuj na predlog župana.
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140. člena ustave nedvomno daje občini normativno pri-
stojnost, ki jo v razmerju do države samostojno izvršuje.
Zato mora občina na področju svoje izvirne pristojnosti uži-
vati samostojnost in neodvisnost od državnih organov. Če
zakonodajalec dopušča možnost, da se glede odločanja v
upravnih stvareh določajo izjeme s posebnim zakonom, ni
utemeljenega razloga, da takšne možnosti ne bi smele imeti
občine za predpisovanje izjem, kadar gre za izvirne naloge,
ki jih določijo s svojim splošnim aktom. Logična razlaga
sporne določbe pripelje namreč do sklepa, da zakon niti ne
more določiti izjeme za primere, ko izvirne naloge občina
določi s svojim splošnim aktom, ker takšnega zakona sploh
ni. Le občina lahko določi drugače - to je, da za odločanje s
področja teh izvirnih nalog ne velja pravilo, da lahko izjemo
od splošnega pravila za odločanje na prvi stopnji določi le
zakon. Posledica določbe “če ni z zakonom drugače dolo-
čeno“ lahko velja le za primere, na katere se pojmovno
lahko uporabi. pravilo o pristojnosti ne more veljati za tiste
primere, za katere se pojmovno sploh ne more uporabiti.
Zato ustavno sodišče ugotavlja, da je mogoče drugi odsta-
vek 67. člena ZLS razlagati samo tako, da občina s splo-
šnim aktom, s katerim samostojno ureja lokalne zadeve
javnega pomena, lahko določi tudi izjemo od splošnega
pravila iz drugega odstavka 67. člena ZLS. Samo takšna
razlaga zagotavlja občini njeno samostojnost na področju
njene izvirne normativne dejavnosti in je v skladu s prvim
odstavkom 140. člena ustave.

7. Prvi odstavek 68. člena ZLS vsebuje splošno določ-
bo, ki zavezuje organe občine, da v upravnih stvareh in o
drugih pravicah, obveznostih in pravnih koristih posamezni-
kov in organizacij odločajo po pravilih upravnega postopka.
V razmerju do drugega odstavka 67. člena ZLS se torej
kaže kot splošnejša določba. Iz nje pa izhaja, da o upravnih
stvareh ter o drugih pravicah, obveznostih in pravnih koristih
posameznikov in organizacij lahko odločajo tudi drugi orga-
ni občine. Tudi v upravnem pravu ni sporno, da se s posa-
mičnimi akti odloča o pravicah ali obveznostih in pravnih
koristih posameznikov v zadevah, ki nimajo značaja upravne
stvari, in da v teh primerih zakoni določajo uporabo uprav-
nega postopka (če ni predpisan poseben postopek). Zakon
o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86
- v nadaljevanju: ZUP)2 v 37. členu daje možnost odločanja
s posamičnimi akti tudi predstavniškim organom (na prvi in
drugi stopnji). Določba prvega odstavka 68. člena ZLS zato
ne pomeni spremembe pravila o pristojnosti odločanja v
upravnih stvareh iz drugega odstavka 67. člena. Določba
povsem pravilno govori o organih lokalne skupnosti.3 Tako
zakon kot splošni akt občine - na podlagi razlage določbe
drugega odstavka 67. člena - lahko določita, da o določeni
upravni stvari s področja izvirnih nalog občine, ne odloča na
prvi stopnji občinska uprava, ampak drug organ lokalne
skupnosti.

8. Glede na navedeno ustavno sodišče ugotavlja, da
drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. člena ZLS
nista v takšnem medsebojnem neskladju, ki bi lahko pome-
nilo kršitev 2. člena ustave. Zato je ustavno sodišče odloči-
lo, da nista v neskladju z ustavo.

9. Na takšno ugotovitev ne morejo vplivati niti navedbe
nasprotnega udeleženca o tem, da se z določanjem pristoj-
nosti občinskega sveta za odločanje na prvi stopnji krši
pravica posameznika iz 25. člena ustave. Ta naj bi bila
kršena, ker zoper odločitev občinskega sveta na prvi stopnji

ni pritožbe, temveč samo sodno varstvo v upravnem sporu.
Ustavno sodišče je v svojih odločbah že sprejelo stališče,
da je pravica do pritožbe samostojna ustavna pravica, ki ni
zagotovljena že s sodnim varstvom, to je z možnostjo sproži-
tve upravnega spora na podlagi prvega odstavka 157. člena
ustave. Odločilo pa je tudi, da je poseg v to pravico dopu-
sten, vendar le ob spoštovanju določbe tretjega odstavka
15. člena ustave (sklep št. U-I-309/94 z dne 16. 2. 1996,
OdlUS V, 21 in odločba št. U-I-34/95 z dne 29. 10. 1997,
Uradni list RS, št. 73/97 in OdlUS VI, 138). Zato je v
primeru ustavnosodne presoje v vsakem posameznem pri-
meru potrebno oceniti, ali s prenosom pristojnosti odloča-
nja na najvišji organ občine ni omejena pravica do pritožbe
iz 25. člena ustave. Vendar pa tudi varstvo te ustavne pravi-
ce ne more vplivati na drugačno razlago drugega odstavka
67. člena in prvega odstavka 68. člena ZLS, kot jo je
ustavno sodišče sprejelo v tej odločbi.

Presoja drugega odstavka 12. člena pravilnika
10. Izpodbijani pravilnik določa kategorije upravičen-

cev ter pogoje in merila za dodelitev kadrovskih in službe-
nih stanovanj v najem in postopek njihove oddaje v najem
(1. člen). Na podlagi izpodbijanega pravilnika se kadrov-
ska stanovanja oddajajo priznanim strokovnjakom, ki so
pomembni za Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL), delavcem inštitucij s področja družbenih dejavnosti
in kulture, samostojnim kulturnim in znanstvenim delav-
cem, ki ustvarjajo na območju MOL in vrhunskim športni-
kom (3. člen pravilnika). Pravilnik določa, da se kadrovska
stanovanja oddajo praviloma v najem na podlagi javnega
razpisa. V 12. členu pravilnika je določena izjema. Prvi
odstavek 12. člena pravilnika določa: “Izjemoma je na
predlog župana MOL ali na predlog komisije Mestnega
sveta MOL možno dodeliti kadrovsko stanovanje, ki je v
lasti MOL, tudi izven javnega razpisa, kadar je to poseben
interes MOL.“ Izpodbijani drugi odstavek 12. člena je kot
organ odločanja za takšno izjemno dodelitev kadrovskega
stanovanja določil mestni svet. Predlagatelj izpodbija to
določbo, ker meni, da mestni svet ni pooblaščen niti z
zakonom niti s statutom za odločanje o teh zadevah.

11. Izpodbijani pravilnik ureja oddajanje t.i. kadrovskih
stanovanj. Za presojo zakonitosti izpodbijanega pravilnika je
potrebno upoštevati stanovanjski zakon (Uradni list RS, št.
18/91, 13/93, 9/94 - Odl. US, 21/94, 29/95, 23/96,
24/96 - Odl. US in 44/96 - Odl. US - v nadaljevanju: SZ)
kot tisti zakon, ki ureja stanovanjsko področje (področni
zakon). Vendar SZ kadrovskih stanovanj ne ureja. Zato sodi
določitev kriterijev in pogojev ter postopka za oddajo ka-
drovskih stanovanj v izvirno pristojnost občine, in sicer kot
tista izvirna naloga, ki si jo občina določi sama s svojim
splošnim aktom. Pooblastilo za to izvirno nalogo ima občina
v ustavi sami (prvi odstavek 140. člena ustave). Občina pri
urejanju kadrovskih stanovanj ni vezana na SZ, ki sicer ureja
stanovanjsko področje. Vezana pa je na določbe ZLS, ki
urejajo načela o pristojnosti za odločanje s posamičnimi
akti.

12. Ustavno sodišče ugotavlja, da gre v primeru odlo-
čanja po drugem odstavku 12. člena pravilnika za odločanje
o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika po pr-
vem odstavku 68. člena ZLS, o kateri lahko odločajo organi
občine v upravnem postopku. Ker gre za izvirno pristojnost,
ki jo je občina določila s svojim splošnim aktom, je skladno
z razlago, vsebovano v točkah 6 in 7 te obrazložitve, občina
s splošnim aktom določila tudi pristojnost mestnega sveta
za odločanje na prvi stopnji namesto občinske uprave. Zato
izpodbijani drugi odstavek 12. člena pravilnika ni v nesklad-
ju z zakonom.

2 Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91) se ZUP smiselno uporablja kot republiški predpis.

3 ZLS v 28. členu določa, da so organi občine občinski svet, župan in
nadzorni odbor.
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13. Oceniti je potrebno še samo, ali izpodbijana do-
ločba, ki izključuje pritožbeno pot znotraj organov lokalne
samouprave, ne pomeni kršitve 25. člena ustave. Kot je
bilo že obrazloženo v točki 9 te obrazložitve, pomeni pre-
nos prvostopenjskega odločanja na občinski svet poseg v
ustavno pravico iz 25. člena ustave. Ustavno sodišče me-
ni, da je v obravnavanem primeru podan upravičen in stva-
ren razlog, da o oddaji kadrovskega stanovanja zunaj jav-
nega razpisa odloča najvišji organ občine. Kadrovsko
stanovanje se lahko brez javnega razpisa dodeli - ob izpol-
njenosti siceršnjih pogojev, ki jih določa pravilnik - samo,
če je podan še poseben interes MOL (torej nekaj več, kot
se to zahteva v 2. in 3. členu pravilnika), in samo na
predlog komisije mestnega sveta ali župana. Sam način
dodelitve kadrovskega stanovanja zunaj razpisa objektivno
ne dopušča, da bi o takšni dodelitvi odločala na prvi stop-
nji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan. Župan je
namreč eden izmed možnih predlagateljev. Ustavno sodiš-
če ugotavlja, da poseg v pravico do pritožbe v obravnava-
nem primeru tudi ni nesorazmeren. Poseg je v razumnem
sorazmerju s pravico, ki je s tem varovana, to je s pravico
vseh občanov, da na posreden način - preko svojih pred-
stavnikov v mestnem svetu - odločajo o pomembnih vpra-
šanjih lokalnega javnega pomena. Ustava v 9. členu dolo-
ča, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava.
Ustava v okviru poglavlja o temeljnih pravicah in svobošči-
nah izrecno ne govori o pravici do lokalne samouprave.
Vendar pa “pravica do lokalne samouprave“ izhaja iz spo-
štovanja tega temeljnega ustavnega zagotovila in pomeni
izvrševanje pravice vsakogar do sodelovanja pri upravlja-
nju javnih zadev iz 44. člena ustave (glej odločbi ustavne-
ga sodišča št. U-I-119/98 z dne 17. 4. 1998, Uradni list
RS, št. 35/98 in OdlUS VII, 77 in št. U-I-13/94 z dne
21. 1. 1994, Uradni list RS, št. 6/94 in OdlUS III, 8).4 Ker
so izpolnjeni pogoji tretjega odstavka 15. člena ustave,
izpodbijana določba drugega odstavka 12. člena pravilni-
ka ne pomeni prekomernega posega v ustavno pravico do
pritožbe iz 25. člena ustave. Zato je ustavno sodišče odlo-
čilo, da določba drugega odstavka 12. člena pravilnika ni
v neskladju z ustavo.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr.
Miroslava Geč-Korošec, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno. Pritrdilni ločeni mnenji sta dali sodnici
Modrijan in Wedam-Lukić.

Št. U-I-313/96
Ljubljana, dne 4. maja 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1763. Odločba o ugotovitvi skladnosti pravilnika o
vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in
storitev z zakonom o trgovini

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Flis, d.o.o., Kamnik, in
Tatjane Flis iz Kamnika, ki ju zastopa Silvester Učakar, od-
vetnik v Kamniku, na seji dne 22. aprila 1999

o d l o č i l o:
Prvi odstavek 3. člena pravilnika o vodenju evidenc o

nakupu in prodaji blaga in storitev (Uradni list RS, št. 28/93
in 19/94) ni v neskladju z zakonom o trgovini (Uradni list
RS, št. 18/93).

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnici utemeljujeta pravni interes za vložitev po-

bude z dejstvom, da je pravilnik o vodenju evidenc o naku-
pu in prodaji blaga in storitev (v nadaljevanju: pravilnik) ne-
posredno posegel v njune pravice, pravne interese oziroma
pravni položaj. Družba Flis in Tatjana Flis sta bili z odločbo
Sodnika za prekrške Domžale št. P-02293/93 z dne 18. 7.
1996 spoznani za odgovorni kršitve člena 18 zakona o
trgovini (v nadaljevanju: ZT) v zvezi s členom 27 točka 8
tega zakona ter jima je bila izrečena kazen v višini 1,000.000
SIT za obdolženo pravno osebo in 75.000 SIT za odgovor-
no osebo.

2. Pobudnici izpodbijata pravilnik v delu, ki določa, da
mora trgovec voditi evidenco o prodaji blaga in storitev za
vsak prodajni objekt posebej (1. in 3. člen pravilnika), kar
naj bi bilo v nasprotju z določbo 18. člena ZT. Minister,
pristojen za trgovino (v nadaljevanju: minister), naj bi s tem
prekoračil zakonsko pooblastilo. Obseg zakonskega poob-
lastila naj bi zajemal le določitev oblike in načina vodenja te
evidence na obrazcih in sicer za trgovino na debelo, trgovi-
no na drobno in za trgovske storitve.

3. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je na
pobudo odgovorilo. V odgovoru navaja, da je izpodbijana
ureditev v pravilniku skladna z ZT in da minister ni prekoračil
zakonskega pooblastila, saj le podrobneje razčlenjuje do-
ločbo 18. člena zakona.

B)
4. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in

zakonitosti pravilnika sprejelo in glede na izpolnjene pogoje
iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) takoj
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

5. Očitki pobudnic, da je minister presegel zakonsko
pooblastilo, s tem ko je določil obveznost vodenja evidenc
za vsak prodajni objekt posebej, niso utemeljeni.

6. Pravilnik je minister izdal na podlagi 18. člena ZT.
Ta v prvem odstavku določa, da mora trgovec sproti voditi
evidenco o nakupu in prodaji blaga in storitev, ki mora biti
dostopna pristojnim inšpekcijskim organom, v drugem od-
stavku pa, da minister predpiše obliko in način vodenja te
evidence na obrazcih za trgovino na debelo, za trgovino na
drobno in za trgovinske storitve. Pobudnici po vsebini iz-
podbijata prvi odstavek 3. člena pravilnika, ki določa, da se
vodi evidenca za vsak prodajni objekt posebej.

7. Po drugem odstavku 120. člena ustave morajo
upravni organi opravljati svoje delo v okviru in na podlagi
ustave in zakona. Po določbi 153. člena ustave morajo biti
podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo
in zakonom. Načelo vezanosti delovanja državnih organov
na ustavo in zakon ter v tem okviru legalitetno načelo pri

4 Odločba št. U-I-119/98: “Pravica do lokalne samouprave je neizbežni
nasledek spoštovanja temeljnega ustavnega zagotovila lokalne samouprave (“V
Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.“ - 9. člen ustave) kot institucional-
nega okvira odločanja o lokalnih javnih zadevah ter temeljne ustavne pravice
vsakogar do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev (44. člen ustave).“
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izdaji podzakonskih predpisov sta kot temeljni ustavni načeli
v tesni povezanosti z načelom demokratične in pravne drža-
ve. Kar zadeva normativno dejavnost državne uprave pome-
nita, da je ta pri izdajanju podzakonskih predpisov vsebin-
sko vezana na ustavo in zakon. Zakon mora biti vsebinska
podlaga za izdajanje podzakonskih aktov. Obseg, v katerem
sme podzakonski akt dopolnjevati zakonsko določbo, je
odvisen od položaja podzakonskega akta, s katerim se na-
tančneje opredeljuje zakonska materija, v hierarhiji pravnih
aktov ter od obsega zakonskega pooblastila.

8. Pravilnik je po svoji pravni naravi podzakonski pred-
pis, ki ga lahko izda minister za izvrševanje zakonov in dru-
gih predpisov. Zakonsko je pravilnik urejen v 99. členu
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95),
ki določa: “(1) Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
aktov državnega zbora ter predpisov in aktov vlade izdajajo
ministri pravilnike, odredbe in navodila. (2) S pravilnikom se
razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa
ali akta za njegovo izvrševanje“.

9. Iz navedenega izhaja, da se pravilniki sprejemajo za
izvrševanje zakona, kar predpostavlja njihovo vsebinsko ve-
zanost na zakon. Pravilnik ne sme v vsebinskem smislu
določati ničesar brez zakonske podlage in zunaj vsebinskih
okvirov, ki morajo biti v zakonu izrecno določeni ali iz njega
vsaj z razlago ugotovljivi.

10. Določba prvega odstavka 3. člena pravilnika o
vodenju evidenc za vsak prodajni objekt posebej je znotraj
vsebinskih okvirov pooblastila iz 18. člena ZT. Izpodbijana
določba v vsebinskem smislu ne določa nič novega. Obvez-
nost vodenja evidenc in vrste evidenc so namreč določene
z ZT, določitev vodenja evidenc po prodajnih objektih pa ne
predstavlja nove vrste evidence, temveč sodi v okvir določi-
tve oblike in načina vodenja teh evidenc. Minister zato ni
ravnal v nasprotju z drugim odstavkom 120. člena in tretjim
odstavkom 153. člena ustave.

11. Glede na navedeno je ustavno sodišče ugotovilo,
da določba prvega odstavka 3. člena pravilnika ni v nesklad-
ju z ZT.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude
in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-305/96
Ljubljana, dne 22. aprila 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

1764. Odločba o ugotovitvi, da je četrta alinea prvega
odstavka 11. člena zakona o dohodnini v
neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pobudi
Andreja Gorenška s Preškega vrha na seji dne 22. aprila
1999

o d l o č i l o:
1. Četrta alinea prvega odstavka 11. člena zakona o

dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95 - odl. US, 7/95,
14/96 - odl. US, 44/96, 68/96 - odl. US in 82/97 - odl.
US) je v neskladju z ustavo.

2. Ugotovljeno neskladnost je Državni zbor dolžan od-
praviti v šestih mesecih od objave te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija določbo četrte alinee prvega

odstavka 11. člena zakona o dohodnini (v nadaljevanju:
ZDoh), po kateri se pastorek šteje za vzdrževanega družin-
skega člana, če starša nista zavezanca za dohodnino. Na
podlagi izpodbijane določbe ZDoh naj bi mu ne bila prizna-
na olajšava za pastorko (oziroma njen sorazmerni del), če-
prav je pastorkina mati - sicer zavezanka za dohodnino - ni
uveljavljala. Meni, da bi morali biti kot družinski člani in kot
skrbniki družine enakopravno obravnavani vsi člani vsake
obstoječe družine ne glede na to, ali družina izhaja iz zakon-
ske zveze ali iz zunajzakonske skupnosti. Drugačna zakon-
ska ureditev naj bi bila v nasprotju z določbo ustave, ki naj bi
pravno enačila zakonsko zvezo in izvenzakonsko skupnost,
ter z zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Urad-
ni list SRS, št. 14/89 - p. b. - v nadaljevanju: ZZZDR), ki naj
bi tudi izhajal iz ustave.

2. Državni zbor in vlada menita, da pobuda ni utemelje-
na. Pravna razmerja v zunajzakonski skupnosti po drugem
odstavku 53. člena ustave ureja zakon. Pravne posledice
zunajzakonske skupnosti so s pravnimi posledicami zakon-
ske zveze izenačene na področju, ki ga ureja ZZZDR, sicer
pa le, če zakon tako določa (12. člen ZZZDR). ZDoh naj bi
v izpodbijani določbi upošteval določbe ZZZDR, po katerih
sta očim in mačeha dolžna preživljati mladoletne pastorke
le, če ti nimajo roditelja, ki jih lahko preživlja. ZDoh naj bi
predpostavljal, da roditelj ne more preživljati svojega otroka,
če ni zavezanec za dohodnino.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Prvi pobudnikov očitek je v tem, da izpodbijana
določba ZDoh v nasprotju z določbami ustave o zakonski
zvezi in družini razlikuje med primeri, ko otroci živijo v dru-
žinski skupnosti s svojimi starši, in primeri, ko živijo v družin-
ski skupnosti z enim od staršev ter očimom oziroma mače-
ho. Drugi očitek pa je v tem, da ZDoh daje možnost
uveljavljanja davčne olajšave le za otroke zakonca, ne pa
tudi zunajzakonskega partnerja. Z obojim pobudnik uveljav-
lja kršitev načela enakosti pred zakonom (14. člen ustave).

5. Določba prvega odstavka 14. člena ustave prepo-
veduje, da bi bil obseg ustavnih pravic, ki jih pravni red
zagotavlja posamezniku, odvisen od njegovih osebnih oko-
liščin. Kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz
prvega odstavka 14. člena, pa je zakonodajalec vezan na
splošno načelo enakosti pred zakonom. Ta mu ne prepove-
duje, da bi položaje pravnih subjektov urejal različno, pač
pa, da bi to počel samovoljno, brez razumnega in stvarnega
razloga. To pomeni, da mora razlikovanje služiti ustavno
dopustnemu cilju, da mora biti ta cilj v razumni povezavi s
predmetom urejanja v predpisu in da mora biti uvedeno
razlikovanje primerno sredstvo za dosego tega cilja. Ustav-
no sodišče je že opozorilo na posebnosti načela enakosti v
davčnem pravu. Odločilo je, da ima zakonodajalec pri izbiri
davčnega predmeta in pri določitvi davčne osnove, davčne
stopnje in davčnih oprostitev široko polje presoje, da pa
mora sprejeto odločitev dosledno - z vidika enakosti v obre-
menitvi - izpeljati in se ji brez utemeljenega razloga ne more



Uradni list Republike Slovenije Št. 36 / 14. 5. 1999 / Stran 4195

odreči (npr. odločba št. U-I-9/98 z dne 22. 1. 1998 in z
dne 16. 4. 1998, Uradni list RS, št. 7/98 in 39/98 ter
OdlUS VII, 74).

6. Pravico do zmanjšanja davčne osnove pri odmeri
dohodnine zaradi preživljanja pastorkov je zakonodajalec
uredil v sklopu določb ZDoh o posebnih olajšavah za vzdr-
ževane družinske člane. Po teh določbah imajo zavezanci,
ki vzdržujejo družinske člane, pravico do zmanjšanja davč-
ne osnove za znesek v višini 10% letne poprečne plače
zaposlenih v državi za prvega otroka in za vsakega drugega
vzdrževanega družinskega člana, za vsakega nadaljnjega
otroka pa še za po 5% večjega zmanjšanja (prvi odstavek
10. člena). Med vzdrževane družinske člane ZDoh šteje
zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroke, pastorke, vnu-
ke ter starše oziroma posvojitelje (prvi odstavek 11. člena).1

ZDoh določa tudi pravila za uveljavljanje olajšave v primeru,
ko je upravičencev za uveljavljanje olajšave več (drugi odsta-
vek 11. člena). Olajšavo uveljavlja praviloma eden od njih,
drugi pa le morebitno razliko do njene celotne višine; če se
ne morejo sporazumeti, se vsakemu izmed njih prizna so-
razmerni del olajšave. Posebej je urejena možnost uveljav-
ljanja olajšave za otroka, ki ga je davčni zavezanec dolžan
preživljati na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali dogovo-
ra, sklenjenega po ZZZDR. Če dejansko plačana preživnina
presega znesek, za katerega je mogoče uveljavljati zmanj-
šanje davčne osnove, potem lahko uveljavlja olajšavo v ce-
loti, sicer pa le toliko, kolikor je dejansko prispeval za otro-
kovo preživljanje. Tudi v tem primeru pa more uveljavljati le
sorazmerni del olajšave, če jo je upravičen uveljavljati še
kdo drug in se z njim nista drugače sporazumela.

7. Pojma pastorek niti ZDoh niti drugi zakoni ne opre-
deljujejo. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pasto-
rek/ka otrok v odnosu do materinega drugega moža oziro-
ma očetove druge žene. Taka razlaga je že zaradi ustavne
določbe, po kateri imajo otroci, rojeni zunaj zakonske zve-
ze, enake pravice kot otroci, rojeni v njej (drugi odstavek
55. člena), preozka. Gre torej za izraz, ki ima v pravu druga-
čen pomen kot v splošnem pogovornem jeziku. Iz logične,
sistematične in teleološke razlage določb ZDoh v povezavi z
določbami ZZZDR izhaja, da je pastorek/ka sin oziroma hči
v odnosu do materinega oziroma očetovega zakonca ali
zunajzakonskega partnerja, s katerim živijo v družinski skup-
nosti. Pri opredelitvi vzdrževanega družinskega člana je na-
mreč ZDoh deloma upošteval obveznost preživljanja, pred-
pisano v ZZZDR, deloma pa je izhajal iz dejanskih okoliščin,
to je skupnega življenja, podobnega življenju v družinski
skupnosti. Z določbami, s katerimi je upravičencem za uve-
ljavljanje olajšave prepustil izbiro, kateri izmed njih jo bo
dejansko uveljavljal, pa je upošteval, da ima življenjska skup-
nost zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev praviloma
za posledico tudi premoženjsko skupnost (arg. iz 51. in iz
12. člena ZZZDR) in da je v tej skupnosti zato zelo težko ali
celo nemogoče ločiti med prispevkom za enega otroka, za
drugega otroka, za zakonca oziroma partnerja itd. Da je za
pastorka šteti tudi sina oziroma hčer v odnosu do materine-
ga oziroma očetovega zunajzakonskega partnerja, pa izhaja
iz 12. člena ZZZDR, po katerem ima zunajzakonska skup-
nost pravne posledice, če zakon tako določa, in iz druge
alinee prvega odstavka 11. člena ZDoh, ki med vzdrževane
družinske člane prišteva tudi zunajzakonskega partnerja.
Tako po sklepanju po podobnosti kot tudi, če razumemo
zakonske določbe o posebnih olajšavah kot zaokroženo
celoto, navezovanje pravnih posledic na zunajzakonsko

skupnost v razmerju med partnerjema pomeni razširitev ta-
kih posledic tudi na njuna razmerja do otrok.

8. Pobudnikov očitek, da ZDoh razlikuje med otroki
zakonca in otroki izvenzakonskega partnerja, torej ne drži.
Že iz razlage zakonskih določb izhaja, da so ti izenačeni.
Utemeljen pa je očitek, da izpodbijani zakon razlikuje med
primeri, ko otroci živijo v družinski skupnosti s svojimi starši,
in primeri, ko živijo v družinski skupnosti z enim od staršev
ter očimom oziroma mačeho. Iz izpodbijane četrte alinee
prvega odstavka 11. člena ZDoh izhajata dve omejitvi. Prva
je, da očim in mačeha ne moreta uveljavljati posebne olajša-
ve v vseh tistih primerih, v katerih jima ZZZDR nalaga dolž-
nost, da preživljata pastorka. Po prvem odstavku 127. člena
ZZZDR sta namreč očim oziroma mačeha dolžna preživljati
pastorke, razen če imajo ti roditelja, ki jih lahko preživlja,
izpodbijana določba ZDoh pa izključuje upravičenost do
olajšave že v primeru, ko je vsaj eden od staršev v davčnem
obdobju prejel kakršenkoli dohodek. Druga je, da zakonca
oziroma zunajzakonska partnerja, ki živita skupaj s pastorki,
ne moreta izbirati, kdo izmed njiju bo uveljavljal olajšavo
zanje, kot to lahko storita glede skupnih otrok.

9. Za táko razlikovanje zakonodajalec ni imel stvarne-
ga razloga. Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane
je ukrep na področju družinske politike (obrazložitev Predlo-
ga zakona o dohodnini, Poročevalec DZ, št. 26/93, str.
40). Skupnost zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev
in skupnih otrok ter pastorkov v zakonodaji resda ni oprede-
ljena kot družina, vendar pa se z vidika obdavčitve skupnosti
staršev in otrok ne razlikuje. Tudi taka skupnost temelji na
skupnem premoženju zakoncev oziroma zunajzakonskih
partnerjev in tudi v taki skupnosti je domala nemogoče ločiti
med prispevkom za enega in za drugega otroka. Táko razli-
kovanje, kot ga ustvarja ZDoh, pa bi bilo lahko tudi v nas-
protju s koristjo otroka in zato kršitev 3. člena Konvencije
Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ,
Mednarodne pogodbe, št. 15/90), po katerem mora biti
korist otroka temeljno vodilo v celotnem ravnanju države,
povezanem z otroki (3. člen). Nenazadnje pa ne drži niti
nosilni argument Državnega zbora, ki ga je navedel v odgo-
voru na pobudo in ki naj bi opravičeval utemeljenost izpod-
bijane določbe. Kot je bilo že zgoraj ugotovljeno, določba
ne pokriva niti vseh tistih primerov, v katerih sta očim oziro-
ma mačeha po ZZZDR dolžna preživljati pastorke. Poleg
tega pa zakonodajalec tudi v skupnosti staršev in njunih
otrok pravice do uveljavljanja olajšave ni omejil z zneskom,
ki bi ustrezal obsegu dolžnosti preživljanja po družinsko-
pravnih predpisih, ampak jo je - morda le iz razlogov poeno-
stavitve, a vendarle - vezal na dejanski dohodek staršev.

10. Ker bi razveljavitev izpodbijane določbe ZDoh
pomenila, da posebne olajšave za pastorke ne bi mogle
uveljavljati niti tiste osebe, ki jo po veljavni ureditvi lahko,
je ustavno sodišče na podlagi 48. člena ZUstS le ugotovilo
njeno protiustavnost. Rok šestih mesecev je primeren, da
zakonodajalec ob upoštevanju razlogov te odločbe na no-
vo uredi pogoje za uveljavljanje olajšave za pastorke. To
bo morda terjalo tudi spremembo drugega odstavka
11. člena ZDoh, prvega odstavka 10. člena, ki razlikuje
med višino olajšave za otroke in za pastorke, ali celo spre-
membo celotnega instituta posebnih olajšav za vzdrževane
družinske člane.

1 Posebne določbe glede uveljavljanja olajšave v primeru zavezancev, ki
prejemajo le dohodke iz kmetijske dejavnosti (tretji odstavek 11. člena), v
obravnavani zadevi niso relevantne.
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C)
11. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

48. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude
in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

U-I-10/98
Ljubljana, dne 22. aprila 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE

1765. Sklep o spremembi sklepa o 12. emisiji
dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa
Banke Slovenije

Na podlagi 4. točke 25. člena, 29. člena in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke
Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja guverner Banke
Slovenije dne 7.  5. 1999

S K L E P
o spremembi sklepa o 12. emisiji dvodelnega

prenosljivega blagajniškega zapisa
Banke Slovenije

1
V 1. točki sklepa o 12. emisiji dvodelnega prenosljive-

ga blagajniškega zapisa Banke Slovenije (Uradni list RS,
14/99) se v prvem odstavku datum “1. 4. 1999“ nadomesti
z datumom “31. 5. 1999“, v drugem odstavku pa datum
“18. 11. 1999“ nadomesti z datumom “16. 3. 2000“.

2
V 8. točki sklepa se odstotek “2,75%“ nadomesti z

odstotkom “2,00%“.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 22-0051/99
Ljubljana, dne 7. maja 1999.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1766. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
1999

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 listi-
ne o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) ter zakona o nadomestitvi indek-
sa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih po-
trebščin (Uradni list RS, št. 1/99) Statistični urad Republike
Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, april 1999

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih, aprila 1999 v primerjavi z marcem 1999 je
bil –0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do aprila 1999 je bil –0,006.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do aprila
1999 je bil –0,002.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih aprila 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnje-
ga leta je bil 0,016.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
aprila 1999 v primerjavi z marcem 1999 je bil 0,004.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začet-
ka leta do aprila 1999 je bil 0,021.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do aprila 1999 je bil 0,005.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila
1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,046.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potreb-
ščin od začetka leta do aprila 1999 v primerjavi s povpreč-
jem leta 1998 je bil 0,035.

Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 6. maja 1999.

Tomaž Banovec l. r.
direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

BREŽICE

1767. Program priprave spremembe zazidalnega
načrta za obrtno ulico v Brežicah

Na podlagi 35. in 36. 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
in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97) 40. člena statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je župan Občine
Brežice dne 10. 5. 1999 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
spremembe zazidalnega načrta za obrtno ulico

v Brežicah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Predmet in cilj

S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opravi-
ti v postopku priprave spremembe zazidalnega načrta Obrt-
na ulica v Brežicah, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način
njegovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti,
roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna
za njegovo pripravo.

2. člen
2. Obseg in vsebina prostorsko izvedbenega akta (PIA)
2.1. Obseg PIA
Sprememba zazidalnega načrta Obrtna ulica Brežice

(v nadaljnjem besedilu: ZN) obsega območje kareja, ki se
določi s strokovnimi podlagami.

2.2. Vsebina PIA
ZN bo v obravnavanem območju preveril in ovrednotil

obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za možen
prostorski in vsebinski razvoj tega območja.

Priprava spremembe ZN Obrtna ulica Brežice se je
pričela na pobudo zasebnega investitorja.

Prostorski razvoj novogradnje, dozidave, nadomestne
gradnje v okviru povečanih gabaritov in spremembe namena
prostora se načrtuje ob upoštevanju pogojev, da bivalni
prostor ni oviran in razvrednoten in se pogoji bivanja ne
smejo poslabšati.

Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne
gradnje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega name-
na objektov. Vodilo je maksimalni izkoristek prostora z upo-
števanjem določenih standardov in predpisov.

ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navo-
dila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini pro-
storskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 4/85) in zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).

II. STROKOVNE PODLAGE

3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega ob-

močja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in štu-
dije:

– posebne strokovne podlage,
– drugo po potrebi.
Predlogi rešitev morajo biti utemeljeni in argumentirani.
Pri izdelavi ZN se mora uporabiti in upoštevati predlog

osnutka UN Cesta svobode Brežice.
Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati obstoječa

Prometna študija (Omega Consult, Ljubljana, 1997) z do-
polnitvami.

III. SOGLASODAJALCI

4. člen
V postopku izdelave spremembe ZN se od soglasoda-

jalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano ob-
močje. Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge
posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se šteje, da pogo-
jev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potreb-
no.

5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Območna enota Krško,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Krajevna skupnost Šentlenart,
– Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne služ-

be in gospodarske zadeve,
– drugi soglasodajalci in imetniki koncesij, če se v

postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

6. člen
Na izdelani osnutek spremenjenega ZN morajo sogla-

sodajalci v 30 dneh po prejemu vloge pisno izdati ali
utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje,
da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN
upošteval postavljene pogoje.

Zaradi drugačnih oziroma dodatnih zahtev ni možno
zavrniti izdaje soglasja.

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi Zavod za
prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice oziroma
izbrana registrirana gospodarska družba, kot izdelovalec gra-
diva.

b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi župan Občine Brežice oziroma njegov zastopnik in
Odbor za urbanizem in okolje.



Stran 4198 / Št. 36 / 14. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije

c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, ker se izdela-
va spremembe ZN ne financira iz občinskega proračuna.

Naloga nosilca izdelave je:
– priprava in potrditev projektne naloge,
– izdelava osnutka in predloga projektne naloge na

osnovi želja investitorja,
– izdelava posebnih strokovnih podlag na osnovi pro-

grama priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu

z zakoni in sprejetim programom priprave ter navodilom,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v

vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,

ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

Izdelano projektno nalogo potrdi župan s strokovnimi
službami.

V. TERMINSKI PLAN

7. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag v osmih dneh po

potrditvi projektne naloge.
Osnutek sprememb ZN se dostavi strokovnim službam

občine najpozneje v 8 dneh po pridobitvi pogojev soglaso-
dajalcev.

Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi os-
nutka najpozneje v roku 8 dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve je organizirana javna
obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku sprememb ZN.

Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu, v
roku 8 dni dopolni zazidalni načrt v tistih sestavinah, na
katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in
predlogi.

Predlog ZN se posreduje občinskemu svetu v sprejem.

Št. 352-78/99-21
Brežice, dne 10. maja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

GORENJA VAS–POLJANE

1768. Sklep o uvedbi samoprispevka

Na podlagi zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet
krajevne skupnosti Gorenja vas dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka

1. člen
Referendum za uvedbo samoprispevka je bil izveden v

delu KS Gorenja vas, za vas Krnice, za naslednje hišne
številke: 3, 5, 5 A, 6, 8 in 9, v nedeljo, 25. 4. 1999 v
stanovanjski hiši Jeram Franca, Krnice 5.

2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za

ureditev cestišča pred asfaltiranjem in asfaltiranje krajevne
ceste Kopačnica–Krnice v dolžini 2000 m in širine 3 m, z
razširitvijo krivin in asfaltiranjem muld.

3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 1. 5. 1999 do

30. 4. 2004, oziroma do datuma zagotovitve 40% deleža
zavezancev od končne investicijske vrednosti.

4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno

zbrati ca. 14,000.000 SIT od ocenjene investicijske vred-
nosti.

Iz samoprispevka bodo krajani zagotovili 40% od konč-
ne investicijske vrednosti, preostali del od končne investicij-
ske vrednosti v višini 60% pa KS Gorenja vas iz proračuna
občine ter drugih virov.

5. člen
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek od posamez-

ne hiše, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je
razpisan referendum. Seznam zavezancev je potrdil zbor
krajanov 9. 3. 1999.

Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih
merilih:

Vsako gospodinjstvo plačuje samoprispevek v 60 ena-
kih mesečnih obrokih, zadnji obrok je razlika, skladno z
drugim odstavkom 4. člena in do roka opredeljenega v 3.
členu tega sklepa. Prvi obrok zapade v plačilo 20. 5. 1999.

Seznam zavezancev, višina obroka in skupnega zne-
ska samoprispevka od posameznega gospodinjstva je raz-
vidna v naslednji tabeli:
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Naslov plačnika Ocenjena skupna Mesečni obrok Višina zadnjega
višina samoprisp. v SIT (59 obrokov) obroka v letu 2004
(5 let) (60. obrok)

1. Klemenčič Matjaž, Mateja 933.334 15.556 razlika po obračunu
Krnice 3 skladno s 4. in 5.

členom tega sklepa
2. Jeram Franc ml., Andreja 933.334 15.556 “
Krnice 5
3. Jeram Milan, Darinka  933.334 15.556 “
Krnice 5
4. Bogataj Franc, Matevž 933.334 15.556 “
Krnice 6
5. Rejc Janko, Marinka 933.334 15.556 “
Krnice 8
6. Demšar Drago, Nežka 933.334 15.556 “
Krnice 9

Skupaj 5,600.004 5,506.824

6. člen
Vsem zavezancem iz 5. člena tega sklepa obračunava

in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic
računovodska služba KS Gorenja vas. Sredstva samopri-
spevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.

7. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-

ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko
davkoizterjevalca.

8. člen
Zavezanci se obvezujejo, da bodo opravili ustrezno

število prostovoljnih ur pri cesti in finih zaključnih delih na
celotni dolžini vozišča.

V primeru, da dogovorjeno število ur posamezni zave-
zanec ne opravi, je zavezanec dolžan ure plačati gradbene-
mu odboru ali na KS Gorenja vas po ceni 500 SIT/uro.

9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet

KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Grad-
beni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se
financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan
po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru
krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.

10. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,

se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85).

11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Gorenja vas
Janez Gantar l. r.

1769. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja
vas, ki je bil izveden dne 25. 4. 1999 v
stanovanjski hiši Jeram Franca, Krnice 5

Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v delu KS Gorenja vas

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil
izveden dne 25. 4. 1999 v stanovanjski hiši

Jeram Franca, Krnice 5

1
Referendum je bil izveden na podlagi zbora krajanov

tega dela KS za uvedbo krajevnega samoprispevka za asfal-
tiranje krajevne ceste Kopačnica–Krnice, v dolžini 2000 m
in širini 3 m, z razširitvijo krivin in asfaltiranje mulde.

2
Volilna komisija je na podlagi glasovnih spisov, katere

je predložil volilni odbor, ugotovila, da je postopek glaso-
vanja za uvedbo samoprispevka izveden v skladu z zako-
nom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid
glasovanja.

3
Glasovanja na referendumu se je udeležilo 20 od skup-

no 20 volilnih upravičencev, to je 100%. Za uvedbo krajev-
nega samoprispevka je glasovalo 20 volilcev ali 100%, proti
uvedbi je glasovalo 0 volilcev ali 0%, neveljavnih glasovnic je
bilo 0%.

Samoprispevek je bil izglasovan.

Predsednica
Volilne komisije KS Gorenja vas

Cveta Tušek l. r.
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1770. Sklep o uvedbi samoprispevka

Na podlagi zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet
krajevne skupnosti Gorenja vas dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka

1. člen
Referendum za uvedbo samoprispevka je bil izveden v

delu KS Gorenja vas za del vasi Hlavče njive za naslednje
hišne številke: 7, 8 in 9, v nedeljo 25. 4. 1999 v stanovanj-
ski hiši Stržinar Rudolfa “Pri Belajcu”, Hlavče njive 9.

2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za

obnovo ceste v makadamu Belajc–Bendit–Zabrdnik, v dol-
žini 800 m in širine 4 m.

3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 1. 5. 1999 do

30. 4 2002, oziroma do datuma zagotovitve 40% deleža
zavezancev od končne investicijske vrednosti.

4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno

zbrati ca. 4,300.000 SIT od ocenjene investicijske vredno-
sti.

Iz samoprispevka bodo krajani zagotovili 40% od konč-
ne investicijske vrednosti, preostali del od končne investicij-
ske vrednosti v višini 60% pa KS Gorenja vas iz proračuna
občine ter drugih virov.

5. člen
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek od posamez-

ne hiše, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je
razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območ-
ju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Seznam zavezancev je
potrdil zbor krajanov 19.  3. 1999.

Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih
merilih:

Vsako gospodinjstvo in lastniki nepremičnin plačujejo
samoprispevek v 36 enakih mesečnih obrokih, zadnji obrok
je razlika, skladno z drugim odstavkom 4. člena in do roka
opredeljenega v 3. členu tega sklepa. Prvi obrok zapade v
plačilo 20. 5. 1999.

Seznam zavezancev, višina obroka in skupnega zne-
ska samoprispevka od posameznega gospodinjstva je raz-
vidna v naslednji tabeli:

Naslov plačnika Ocenjena skupna Mesečni obrok v SIT Višina zadnjega
višina samoprisp. (35 obrokov) obroka v letu
(3 leta) 2002 (36.obrok)

1. Rupar Mici, Jani razlika po obračunu
Hlavče njive 576.000 16.000 skladno s 4. in 5. členom
2. Stržinar Rudolf, Matjaž tega sklepa
Hlavče njive 9 576.000 16.000 “
3. Jenko Anton
Hlavče njive 7 576.000 16.000 “

Skupaj 1,728.000 1,680.000

6. člen
Vsem zavezancem iz 5. člena tega sklepa obračunava

in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic
računovodska služba KS Gorenja vas. Sredstva samopri-
spevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.

7. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-

ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko
davkoizterjevalca.

8. člen
Zavezanci se obvezujejo, da bodo opravili ustrezno

število prostovoljnih ur pri izvedbi odvodnjavanja, rednem
vzdrževanju ceste in finih zaključnih delih na celotni dolžini
vozišča.

V primeru, da dogovorjeno število ur posamezni zave-
zanec ne opravi, je zavezanec dolžan ure plačati gradbene-
mu odboru ali na KS Gorenja vas po ceni 500 SIT/uro.

9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet

KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Grad-
beni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se
financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan
po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru
krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.

10. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,

se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85).

11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Gorenja vas
Janez Gantar l. r.
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1771. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja
vas, ki je bil izveden dne 25. 4. 1999 v
stanovanjski hiši Stržinar Rudolfa – pri Belajc,
Hlavče njive 9

Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v delu KS Gorenja vas

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil
izveden dne 25. 4. 1999 v stanovanjski hiši
Stržinar Rudolfa – pri Belajc, Hlavče njive 9

1
Referendum je bil izveden na podlagi zbora krajanov

tega dela KS za uvedbo krajevnega samoprispevka za obno-
vo ceste v makadamu Belajc–Bendit–Zabrdnik, v dolžini
800 m in širini 4 m.

2
Volilna komisija je na podlagi glasovnih spisov, katere

je predložil volilni odbor, ugotovila, da je postopek glasova-
nja za uvedbo samoprispevka izveden v skladu z zakonom in
da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja.

3
Glasovanja na referendumu se je udeležilo 8 od skup-

no 8 volilnih upravičencev, to je 100%. Za uvedbo krajevne-
ga samoprispevka je glasovalo 8 volilcev ali 100%, proti
uvedbi je glasovalo 0 volilcev ali 0%, neveljavnih glasovnic je
bilo 0%.

Samoprispevek je bil izglasovan.

Predsednica
Volilne komisije KS Gorenja vas

Cveta Tušek l. r.

GROSUPLJE

1772. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega
in dolgoročnega plana Občine Grosuplje za
obdobje 1996–2000

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 18.
člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Grosuplje na seji dne 5. maja 1999
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnega in dolgoročnega plana

Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Ob-
čine Grosuplje za obdobje 1996–2000, ki ga je izdelal
Geodetski zavod RS, odgovorni projektant je Marjeta Nov-
šak u.d.i.a.

2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Grosuplje za
obdobje 1996–2000 bo javno razgrnjen v prostorih urada
za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2, in v prostorih
KS Grosuplje, Šmarje, Slivnica, Polica, Mlačevo, Žalna,
Št. Jurij, Račna, Luče in Škocjan.

Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolni-

tev prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega
plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 lahko zain-
teresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgr-
nitve pisno ali na zapinik na sedežu KS ali na Uradu za
prostor Občine Grosuplje.

V času javne razgrnitve bo v krajevnih skupnostih orga-
nizirana javna razprava.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnevom objave v Uradnem

listu RS.

Št. 351-2/98
Grosuplje, dne 5. maja 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

JESENICE

1773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) ter v skladu s 26. členom statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 37/96, 19/96, 2/99,
23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 4. redni seji
dne 11. 3. 1999, ter na redni 5. seji dne 25. 3. 1999
sprejel naslednji

S K L E P

1
V skladu z 18. in 64. členom zakona o športu se

določijo kot javni športni objekti oziroma kot objekti občin-
skega pomena tisti, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

– da so večnamenski in pomembni za razvoj športa v
jeseniški občini,

– da se na njih izvajajo obvezni športni programi šport-
ne vzgoje, športne prireditve, ligaška tekmovanja in ostali
dogovorjeni športni programi,

– da so značilni za Občino Jesenice.
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2
Športni objekti, ki so določeni kot športni objekti ob-

činskega pomena, postanejo v skladu s 64. členom zakona
o športu, lastnina Občine Jesenice.

3
Javni objekti na področju športa postanejo zemljišča,

objekti oziroma njihovi deli ali posamezni prostori v teh ob-
jektih, ter oprema, s katerimi upravljajo pravne osebe, ki
izvajajo dejavnosti javnega pomena na področju športa.

4
Po izvršeni parcelaciji oziroma končanem denacionali-

zacijskem postopku se vpišejo pri novootvorjenem vložku v
zemljiški knjigi okrajnega sodišča na Jesenicah kot javni
športni objekti, ki so last Občine Jesenice.

5
Druge podatke predpisane za evidenco javnih športnih

objektov vodijo in jih posredujejo organom lokalnih skupno-
sti upravljavci športnih objektov in opreme iz 3. točke tega
sklepa.

6
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja

javnih športnih objektov se opredeli s pogodbo.

7
Javni objekti na področju športa so:
1. Kopališče Ukova, zemljišče in objekti
k.o. Jesenice
– parc. št.: 276/14, zgradbe /3/ 147 m2, dvorišče

3448 m2,
– parc. št.: 276/16, pašnik 319 m2,
– parc. št.: 276/17, neplodno 989 m2,
– parc. št.: 276/20, njiva 182 m2,
upravljalec: Športno društvo Jesenice

2. Športni park Podmežaklja, zemljišče in objekti
k.o. Jesenice
– parc. št.: 717/8, zgradba 274 m2, do 1/2,
– parc. št.: 697, travnik 3167 m2,
– parc. št.: 698/1, travnik 636 m2,
– parc. št.: 698/2, sadovnjak 229 m2,
– parc. št.: 699, njiva 158 m2, travnik 853 m2,
– parc. št.: 700, gozd 566 m2,
– parc. št.: 701, gozd 844 m2,
– parc. št.: 702, travnik 987 m2,
– parc. št.: 704/1, njiva 363 m2, travnik 138 m2,

dvorišče 58 m2, zgradba 8 m2,
– parc. št.: 715, hiša 370 m2, zgradba 30 m2, dvoriš-

če 146 m2,
– parc. št.: 716, sadovnjak 397 m2,
– parc. št.: 717/1, kegljišče 568 m2, dvorišče 583 m2,
– parc. št.: 717/2, zgradba 129m2, pot 3602 m2,
– parc. št.: 717/3, igrišče 1762 m2,
– parc. št.: 717/4, zgradba 193 m2, dvorišče 616 m2,
– parc. št.: 717/5, športna hala 5996 m2, dvorišče

2134 m2,
– parc. št.: 717/6, zgradba 192 m2, igrišče 8539 m2,
– parc. št.: 718, pašnik 865 m2,
– parc. št.: 719, travnik 612 m2,
– parc. št.: 720/1, zgradba 17 m2, neplodno 3850 m2,
– parc. št.: 720/2, travnik 1858 m2,
– parc. št.: 720/3, zgradba 76, gozd 1686 m2,
– parc. št.: 720/4, travnik 389 m2,
upravljalec: Športno društvo Jesenice

3. RC Kres, zemljišče in objekti
k.o. Koroška Bela,
– parc. št.: 598/1, v obsegu objektov in naprav re-

kreacijskega centra,
lastnik: imetnik pravice uporabe Mercator – Kmetijsko

živilski kombinat gor. Kranj, TOR Radovljica, Lesce, Rožna
Dolina 50 – preneseno na Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS

k.o. Koroška Bela
– parc. št.: 597/242,
V obsegu objektov in naprav rekreacijskega centra
lastnik: Gozdno gospodarstvo Bled – preneseno na

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Kot športni objekt občinskega pomena se razglaša:
Balinišče baza
– parc. št.: 73, k.o. Jesenice igrišče  307 m2

neplodno 1294 m2

hiša 1282 m2

zgradba  20 m2

upravljalec: Športno društvo Jesenice

Št. 461-28/97
Jesenice, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, dipl. inž. l. r.

KOMENDA

1774. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Komenda

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 9. člena statutarnega sklepa
Občine Komenda (Uradni list RS, št. 10/99) in v skladu z
uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organiza-
cijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave
(Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine
Komenda, na 4. seji dne 8. 4. 1999 na predlog župana
sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Komenda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Komenda.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,



Uradni list Republike Slovenije Št. 36 / 14. 5. 1999 / Stran 4203

državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konfe-
rencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajeta
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in podžu-
pan, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Ko-

menda ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Ko-
menda, s sedežem na Zajčevi 23 (v nadaljnjem besedilu:
občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in učin-
kovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki

jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-

no spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh:
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-
čine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razme-
rij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem progra-
mov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.
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13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske informacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava lahko v režijskem obratu, ki je samo-

stojna notranja organizacijska enota občinske uprave, oprav-
lja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje.

17. člen
Občinska uprava lahko opravlja naloge občinske inš-

pekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava lahko opravlja naloge občinskega re-

darstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi župan ali po njego-

vem pooblastilu direktor občinske uprave, ki ga imenuje in
razrešuje župan.

Župan občine ali po njegovem pooblastilu direktor ob-
činske uprave:

– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-
dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave.

Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.

Direktor občinske uprave mora imeti najmanj višjo stro-
kovno izobrazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi župan občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih župana občine. Za svoje
delo so disciplinsko in odškodninsko odgovorni županu.

25. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

26. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno preučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
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opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Župan Občine Komenda v roku enega meseca po

uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi občine Komenda, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

organizaciji in delovnih področjih Občinske uprave občine
Komenda (Uradni list RS, št. 10/99).

29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 121-1/99
Komenda, dne 8. aprila 1999.

Župan
Občine Komenda

Tomaž Drolec l. r.

KUNGOTA

1775. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto
1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št.
16/99) je Občinski svet občine Kungota na 5. redni seji dne
22. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kungota za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Kungota za leto 1999 (v nadaljevanju: proračun) in
upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premože-
njem in dolgovi.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Kungota.

Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje
nujnih nalog – primerna poraba in za financiranje drugih
dogovorjenih nalog. Višina sredstev za primerno porabo je
določena in zagotovljena ob sprejemu državnega proračuna
in sprejetih občinskih odlokih. Za druge dogovorjene naloge
pa se zagotavljajo sredstva v višini prihodkov za druge nalo-
ge Občine Kungota, ki so navedeni v zakonu o financiranju
občin.

Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter
račun financiranja ter sta sestavni del tega odloka.

3. člen
Predvideni skupni prihodki proračuna Občine Kungo-

ta za leto 1999 znašajo 455,000.000 SIT in se razporedi-
jo za:

– prihodki primerne porabe 290,549.000,00 SIT
– prihodki za druge naloge  92,601.829,42 SIT
– prenos prihodkov

iz preteklega leta  40,541.750,58 SIT
– stalna proračunska rezerva  1,507.420,00 SIT
– odprava posledic

naravnih nesreč  29,800.000,00 SIT
Skupaj prihodki  455,000.000,00 SIT

Predvideni odhodki proračuna Občine Kungota znaša-
jo 455,000.000 SIT.

Odhodki
Rekapitulacija odhodkov

Zap. Odhodki Plan 1999 Realizacija Investicije v l. 99
št. v mio SIT v mio SIT

1. Dejavnost občinskih organov 13,40 0,50
2. Dejavnost uprave občine 35,90 3,80
3. Izobraževanje 29,70 5,55
4. Socialno varstvo 23,10 0,00
5. Otroško varstvo 45,00 4,00
6. Kultura 7,25 3,90
7. Šport 6,10 3,00
8. Zdravstvo 15,50 2,00
9. Gospodarstvo 1,00 1,00
10. Razvojni projekti 35,15 35,15
11. Kmetijstvo 5,50 2,00
12. Turizem 8,50 2,80
13. Režijski obrat 19,00 8,20
14. Cestno gospodarstvo 46,00 20,00
15. Komunalno gospodarstvo in varstvo ok. 95,40 76,00
16. Stavbna zemljišča 4,00 3,50
17. Stanovanjsko gospodarstvo 5,00 3,40
18. Poslovni prostori 10,00 7,50
19. Urejanje prostora 4,00 2,00
20. Varstvo pred nar. in drugimi nesrečami 6,00 4,80
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Zap. Odhodki Plan 1999 Realizacija Investicije v l. 99
št. v mio SIT v mio SIT

21. Druge javne potrebe 2,00 0,00
22. Plačila obresti, anuitet kreditov, drugi str. 3,50 0,00
23. Oblikovanje rezerv 4,20 0,00
24. Odprava posledic naravnih nesreč 29,80 29,00

Vsi odhodki skupaj 455,00 218,10

4. člen
V rezerve Občine Kungota se izloča 0,5% skupno do-

seženih rednih prihodkov proračunskega leta.

5. člen
Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko pri-

hodkov.
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporab-

nikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določe-
ni kot nosilci postavk (uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, določene s proračunom.

Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s
svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o
njihovi uporabi.

6. člen
Uporabniki so dolžni občinskemu uradu Občine Kun-

gota predložiti finančne načrte za leto 1999 s poročilom.

7. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje

oziroma pristojnosti uporabnika, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz tega
člena odloča župan.

Če pa se uporabnik med proračunskim letom ukine,
njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se nepo-
rabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.

8. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo

sredstva za plače in prispevke, druge osebne prejemke,
materialne stroške, amortizacijo, investicijske izdatke in dru-
ge odhodke.

9. člen
Sredstva se uporabnikom med letom večinoma dode-

ljujejo kot mesečne akontacije v obliki dvanajstine.
Upoštevati se mora zapadlost uporabnikovih obvezno-

sti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihod-

kov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno za-
gotavljajo za zakonsko določene naloge in za minimalni
obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.

10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdr-

ževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javne-
ga razpisa v skladu z zakonom o javnih naročilih in v skladu s
predpisi, ki veljajo za državni proračun.

11. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, če pri-

hodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni
višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
Občinski svet občine Kungota in predlagati ukrepe, oziroma
ustrezno spremembo občinskega proračuna.

12. člen
Naloge, določene v občinskem proračunu mora župan

izvrševati v mejah sredstev, določenih s proračunom.
Trošenje proračuna se izvaja na podlagi veljavnih navo-

dil o izvrševanju proračuna.

13. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Kungota je odgovo-

ren župan oObčine Kungota, kot odredbodajalec in od nje-
ga pooblaščena oseba.

Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za za-
konito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz
proračuna.

14. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejema-
nju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bi-
lo mogoče predvideti zadostnih sredstev;

– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene določe-
ne v zakonu o financiranju občin;

– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče po-
trebe;

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega pro-
računa, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta;

– ob koncu leta 1999 lahko župan opravi prerazpore-
ditev (virmaniranje) med posameznimi postavkami znotraj
posameznih proračunskih poglavij v okviru načrtovanih sred-
stev, ki so odobreni za leto 1999;

– da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih
proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vred-
nosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

15. člen
Vrednost premoženja Občina Kungota izkazuje v pre-

moženjski bilanci v skladu z zakonom.

16. člen
Občinski svet občine Kungota odloča o dolgoročni

zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na območ-
ju Občine Kungota v dovoljenem obsegu, kot je določeno z
zakonom in s pisnim soglasjem pristojnega ministrstva.

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega od-
stavka tega člena sklepa župan Občine Kungota.

17. člen
Občinska uprava občine Kungota je pristojna, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabni-

kih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna;
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– opravlja po predhodnem soglasju župana med le-
tom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v
programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega
namena;

– predlaga županu oziroma odredbodajalcu proračuna
začasno uporabo prostih denarnih sredstev na vseh računih
Občine Kungota, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

18. člen
V skladu z 38. členom statuta Občine Kungota nadzor-

ni odbor opravlja nadzor nad:
– razpolaganjem s premoženjem občine;
– namenskostjo in smotrnostjo porabe občinskega pro-

računa;
– finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih

sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih po-
rabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih
oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premože-
njem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe ob-
činskih javnih sredstev.

19. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 405-2/99
Kungota, dne 22. aprila 1999.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. gr. l. r.

NOVO MESTO

1776. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Brusnice

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe US RS, (Uradni list RS, št.
13/95) ter skladno s statutom KS Brusnice, je Svet KS
Brusnice dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Brusnice

1. člen
Za območje KS Brusnice se razpiše referendum za

uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje
sprejetih programov izgradnje in posodobitve komunalne
infrastrukture.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. maja 1999 na običajnih

glasovalnih mestih.

3. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Brusnice izrekli o

uvedbi 1% samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od
1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.

4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala za:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema v vaseh: Velike

Brusnice, Male Brusnice, Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk,
– zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v ce-

lotni krajevni skupnosti,
– izgradnjo in posodabljanje lokalnih cest in javnih poti

v celotni krajevni skupnosti,
– pričetek aktivnosti za izgradnjo kanalizacijskega si-

stema Leskovec, Dolenji Suhadol, Gorenji Suhadol,
– napeljavo javne razsvetljave v vseh vaseh krajevne

skupnosti,
– namestitev pokritih čakalnic na avtobusnih postajali-

ščih,
– namestitev protipožarnih nadzemnih hidrantov v vseh

vaseh krajevne skupnosti,
– finančno pomoč vsem delujočim društvom v krajevni

skupnosti.

5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo

stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Brusni-
ce, in sicer:

– po stopnji 1% od neto mesečne plače zaposlenih
oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbi o delu in pokojnin,

– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-
klicno dejavnost, po stopnji 1% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne de-
javnosti, po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke,

– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno oprav-
ljanje storitev, po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke,

– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-
nosti, po stopnji 1% od letnega katastrskega dohodka, ne-
gozdnih in gozdnih površin.

6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zave-

zanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki oprav-
ljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in
odtegovala samoprispevek DURS, Davčni urad Novo me-
sto, izpostava Novo mesto.

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na račun

KS Brusnice, bo upravljal Svet KS Brusnice, ki je odgovoren
za pravilno in namensko porabo sredstev. Svet KS je dolžan
o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poro-
čati na zboru krajanov.
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9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Novo
mesto ter DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Novo
mesto, v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Brusnice, pri če-

mer se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih voli-
tvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v

volilni imenik, s stalnim prebivališčem v KS Brusnice in so
starejši od 18 let.

12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno

z glasovnicami z naslednjim besedilom:

KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. 5. 1999 glasujem za uvedbo
krajevnega samoprispevka za:

– izgradnjo kanalizacijskega sistema v vaseh: Velike
Brusnice, Male Brusnice, Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk,

– zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v ce-
lotni krajevni skupnosti,

– izgradnjo in posodabljanje lokalnih cest in javnih poti
v celotni krajevni skupnosti,

– pričetek aktivnosti za izgradnjo kanalizacijskega si-
stema Leskovec, Dolenji Suhadol, Gorenji Suhadol,

– napeljavo javne razsvetljave v vseh vaseh krajevne
skupnosti,

– namestitev pokritih čakalnic na avtobusnih postajali-
ščih,

– namestitev protipožarnih nadzemnih hidrantov v vseh
vaseh krajevne skupnosti,

– finančno pomoč vsem delujočim društvom v krajevni
skupnosti.

GLASUJEM
ZA PROTI

Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkro-
žijo besedo ZA, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samo-
prispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo krajevnega sa-
moprispevka ne strinjajo.

13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne

naslednji dan po objavi.

Št. 12/99
Brusnice, dne 25. marca 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Brusnice
Anton Deželan l. r.

1777. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Gabrje

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe US RS, (Uradni list RS, št.
13/95) ter skladno s statutom KS Gabrje, je Svet KS Gabr-
je, dne 25. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Gabrje

1. člen
Za območje KS Gabrje se razpiše referendum za uved-

bo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje spreje-
tih programov izgradnje in posodobitve komunalne infra-
strukture.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. maja 1999 na običajnih

glasovalnih mestih.

3. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Gabrje izrekli o

uvedbi 2% samoprispevka za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6.
1999 do 31. 5. 2004.

4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala za naslednje naloge:
– izgradnjo vrtca in rekreacijskega centra,
– javno razsvetljavo Gabrje in Jugorje,
– ureditev parkirnih prostorov Grček in Šumeči potok,
– ureditev poljskih in gozdnih poti,
– razširitev dela cestišča v Portoroški ulici – proti

cerkvi,
– napeljavo vodovoda Gabrska gora in Vedman,
– pripravo dokumentacije za kanalizacijo Gabrje in Ju-

gorje,
– preplastitev poškodovanih cestišč v Gabrju in Ju-

gorju,
– finančno pomoč vsem delujočim društvom v KS,
– zimsko vzdrževanje javnih poti v KS Gabrje.

5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo

stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Gabrje
in sicer:

– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih
oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbi o delu in pokojnin,

– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-
klicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne de-
javnosti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke,

– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno oprav-
ljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke,
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– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-
nosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka, ne-
godznih in gozdnih površin.

6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zave-

zanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki oprav-
ljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in
odtegovala samoprispevek DURS, Davčni urad Novo me-
sto, izpostava Novo mesto.

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na račun

KS Brusnice, bo upravljal Svet KS Gabrje, ki je odgovoren
za pravilno in namensko porabo sredstev. Svet KS je dolžan
o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poro-
čati na zboru krajanov.

9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Novo
mesto ter DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Novo
mesto, v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Gabrje, pri čemer

se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah
in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v

volilni imenik, s stalnim prebivališčem v KS Gabrje in so
starejši od 18 let.

12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno

z glasovnicami z naslednjim besedilom:

KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. 5. 1999 glasujem za uvedbo
krajevnega samoprispevka za:

– izgradnjo vrtca in rekreacijskega centra,
– javno razsvetljavo Gabrje in Jugorje,
– ureditev parkirnih prostorov Grček in Šumeči potok,
– ureditev poljskih in gozdnih poti,
– razširitev dela cestišča v Portoroški ulici – proti cerkvi,
– napeljavo vodovoda Gabrska gora in Vedman,
– pripravo dokumentacije za kanalizacijo Gabrje in Ju-

gorje,
– preplastitev poškodovanih cestišč v Gabrju in Jugorju,
– finančno pomoč vsem delujočim društvom v KS,
– zimsko vzdrževanje javnih poti v KS Gabrje.

GLASUJEM
ZA PROTI

Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkro-
žijo besedo ZA, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samo-

prispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo krajevnega sa-
moprispevka ne strinjajo.

13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne

naslednji dan po objavi.

Št. 7/99
Gabrje, dne 25. marca 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Gabrje

Slavko Matko l. r.

1778. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Mali Slatnik

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe US RS, (Uradni list RS, št.
13/95) ter skladno s statutom KS Mali Slatnik je Svet KS
Mali Slatnik dne 30. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Mali Slatnik

1. člen
Za območje KS Mali Slatnik se razpiše referendum za

uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje
sprejetih programov izgradnje in posodobitve komunalne
infrastrukture.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 16. maja 1999 na običajnih

glasovalnih mestih.

3. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Mali Slatnik izrekli

o uvedbi 1% samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od
1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.

4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala za naslednje naloge:
– izgradnjo in posodabljanje lokalnih cest in vaških poti

v celotni KS,
– dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema Veli-

ka Cikava, Mala Cikava, Smolenja vas, Mali Slatnik, Peteli-
njek in Krka (v perspektivi tudi Potov vrh, Križe in Veliki
Slatnik),

– napeljavo vodovoda v vasi Cerovec, Hribe – Križe in
Krmenjek,

– napeljavo javne razsvetljave v vse vasi KS,
– izgradnjo mrliških vežic na Potovem vrhu in Velikem

Slatniku,
– izgradnjo avtobusnega postajališča na Malem Slat-

niku,
– namestitev pokritih čakalnic na avtobusnih postajali-

ščih v vsej KS,
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– namestitev protipožarnih nadzemnih hidrantov v vseh
vaseh KS,

– ureditev otroških igrišč,
– finančno pomoč kulturnim in športnim društvom

v KS,
– finančno pomoč gasilskim društvom v KS,
– popravilo mostu na Mali Cikavi (Celjsko mesto).

5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo

stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Mali Slat-
nik, in sicer:

– po stopnji 1% od neto mesečne plače zaposlenih
oziroma nadomestila plač ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbi o delu in pokojnin,

– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-
klicno dejavnost, po stopnji 1% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne de-
javnosti, po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke,

– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno oprav-
ljanje storitev, po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke,

– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-
nosti, po stopnji 1% od letnega katastrskega dohodka, ne-
gozdnih in gozdnih površin.

6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zave-

zanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki oprav-
ljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in
odtegovala samoprispevek DURS, Davčni urad Novo me-
sto, izpostava Novo mesto.

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na račun

KS Mali Slatnik, bo upravljal Svet KS Mali Slatnik, ki je
odgovoren za pravilno in namensko porabo sredstev. Svet
KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj
enkrat letno poročati na zboru krajanov.

9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Novo
mesto ter DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Novo
mesto, v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Mali Slatnik, pri

čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih
volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski ini-
ciativi.

11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v

volilni imenik, s stalnim prebivališčem v KS Mali Slatnik in so
starejši od 18 let.

12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno

z glasovnicami z naslednjim besedilom:

KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK
GLASOVNICA

Na referendumu, dne 16. 5. 1999 glasujem za uvedbo
krajevnega samoprispevka za:

– izgradnjo in posodabljanje lokalnih cest in vaških poti
v celotni KS,

– dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema Veli-
ka Cikava, Mala Cikava, Smolenja vas, Mali Slatnik, Peteli-
njek in Krka (v perspektivi tudi Potov vrh, Križe in Veliki
Slatnik),

– napeljavo vodovoda v vasi Cerovec, Hribe – Križe in
Krmenjek,

– napeljavo javne razsvetljave v vse vasi KS,
– izgradnjo mrliških vežic na Potovem vrhu in Velikem

Slatniku,
– izgradnjo avtobusnega postajališča na Malem Slat-

niku,
– namestitev pokritih čakalnic na avtobusnih postajali-

ščih v vsej KS,
– namestitev protipožarnih nadzemnih hidrantov v vseh

vaseh KS,
– ureditev otroških igrišč,
– finančno pomoč kulturnim in športnim društvom

v KS,
– finančno pomoč gasilskim društvom v KS,
– popravilo mostu na Mali Cikavi (Celjsko mesto).

GLASUJEM
ZA PROTI

Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkro-
žijo besedo ZA, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samo-
prispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo krajevnega sa-
moprispevka ne strinjajo.

13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne

naslednji dan po objavi.

Št. 19/99
Mali Slatnik, dne 30. marca 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mali Slatnik
Alojz Dragan l. r.

1779. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Podgrad

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe US RS, (Uradni list RS, št.
13/95) ter skladno s statutom KS Podgrad, je Svet KS
Podgrad dne 18. 4. 1999 sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Podgrad

1. člen
Za območje KS Podgrad se razpiše referendum za

uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje
sprejetih programov izgradnje in posodobitve komunalne
infrastrukture.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. maja 1999 na petih

glasovalnih mestih, ki jih je določila volilna komisija KS.

3. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Podgrad izrekli o

uvedbi 2 % samoprispevka za obdobje 5 let, in sicer od
1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.

4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala za:
– izgradnjo vodovoda,
– razširitev pokopališča in izgradnja mrliške vežice v

Podgradu,
– ureditev odvodnjavanja, asfaltiranja in izgradnjo kra-

jevnih in lokalnih cest v KS,
– rekonstrukcija in gradnja športnih igrišč,
– ureditev javne razsvetljave,
– vzdrževanje prostorov za delovanje KS.
Skupna vrednost programov znaša 450,000.000 SIT.

S samoprispevkom bo zbranih ca. 45,000.000 SIT.

5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo

stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Pod-
grad, in sicer:

– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih
oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbi o delu in pokojnin,

– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-
klicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne de-
javnosti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke,

– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno oprav-
ljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke,

– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-
nosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka, ne-
gozdnih in gozdnih površin.

6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zave-

zanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki oprav-
ljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in
odtegovala samoprispevek DURS, Davčni urad Novo me-
sto, izpostava Novo mesto.

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na račun

KS Podgrad, bo upravljal Svet KS Podgrad, ki je odgovoren
za pravilno in namensko porabo sredstev. Svet KS je dolžan
o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poro-
čati na zboru krajanov.

9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Novo
mesto ter DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Novo
mesto, v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Podgrad, pri če-

mer se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih voli-
tvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v

volilni imenik, s stalnim prebivališčem v KS Podgrad in so
starejši od 18 let.

12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno

z glasovnicami z naslednjim besedilom:

KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. 5. 1999 glasujem za uvedbo
krajevnega samoprispevka za:

– izgradnjo vodovoda,
– razširitev pokopališča in izgradnja mrliške vežice v

Podgradu,
– ureditev odvodnjavanja, asfaltiranja in izgradnjo kra-

jevnih in lokalnih cest v KS,
– rekonstrukcija in gradnja športnih igrišč,
– ureditev javne razsvetljave,
– vzdrževanje prostorov za delovanje KS.

GLASUJEM
ZA PROTI

Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkro-
žijo besedo ZA, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samo-
prispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo krajevnega sa-
moprispevka ne strinjajo.

13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne

naslednji dan po objavi.

Št. 6/99
Podgrad, dne 18. aprila 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Podgrad

Marjan Erpe l. r.
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1780. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Uršna sela

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe US RS, (Uradni list RS, št.
13/95) ter skladno s statutom KS Uršna sela je Svet KS
Uršna sela dne 10. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Uršna sela

1. člen
Za območje KS Uršna sela se razpiše referendum za

uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje
sprejetih programov izgradnje in posodobitve komunalne
infrastrukture.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. maja 1999 na glasoval-

nih mestih Laze in Uršna sela.

3. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Uršna sela izrekli

o uvedbi 1% samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od
1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.

4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala za:
– ureditev prostorov za vrtec,
– napeljavo javne razsvetljave v smeri Ljuben,
– asfaltiranje ulice Gasilska pot,
– povezavo javne poti Uršna sela–Drganja sela,
– asfaltiranje dela poti do stanovalcev Avbelj, Umek,
– vzdrževanje vseh javnih poti v krajevni skupnosti,
– preplastitev asfaltiranih cest v ulicah Makute, Ljuben,

Gasilska pot, Vaška cesta, Splavne,
– dokončanje odcepa ceste Laze–Travni Dol–Seč,
– izgradnjo vodovoda v ulici Makute–Ljuben,
– ureditev pločnikov v naseljih Uršna sela in Laze,
– obnovo javne razsvetljave na Lazah,
– asfaltiranje poti ob cerkvi na Lazah,
– adaptacijo bivše šole na Lazah,
– vzdrževanje vseh javnih objektov, ki so v lasti in v

upravljanju krajevne skupnosti.

5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo

stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Uršna
sela, in sicer:

– po stopnji 1% od neto mesečne plače zaposlenih
oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbi o delu in pokojnin,

– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-
klicno dejavnost, po stopnji 1% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne de-
javnosti, po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke,

– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno oprav-
ljanje storitev, po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke,

– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-
nosti, po stopnji 1% od letnega katastrskega dohodka, ne-
gozdnih in gozdnih površin.

6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zave-

zanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki oprav-
ljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in
odtegovala samoprispevek DURS, Davčni urad Novo me-
sto, izpostava Novo mesto.

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na račun

KS Uršna sela, bo upravljal Svet KS Uršna sela, ki je odgo-
voren za pravilno in namensko porabo sredstev. Svet KS je
dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat
letno poročati na zboru krajanov.

9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Novo
mesto ter DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Novo
mesto, v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Uršna sela, pri

čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih
volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski ini-
ciativi.

11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v

volilni imenik, s stalnim prebivališčem v KS Uršna sela in so
starejši od 18 let.

12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno

z glasovnicami z naslednjim besedilom:

KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA

GLASOVNICA

Na referendumu dne 23. 5. 1999 glasujem za uvedbo
krajevnega samoprispevka za:

– ureditev prostorov za vrtec,
– napeljavo javne razsvetljave v smeri Ljuben,
– asfaltiranje ulice Gasilska pot,
– povezavo javne poti Uršna sela–Drganja sela,
– asfaltiranje dela poti do stanovalcev Avbelj, Umek,
– vzdrževanje vseh javnih poti v krajevni skupnosti,
– preplastitev asfaltiranih cest v ulicah Makute, Ljuben,

Gasilska pot, Vaška cesta, Splavne,
– dokončanje odcepa ceste Laze–Travni Dol–Seč,
– izgradnjo vodovoda v ulici Makute–Ljuben,
– ureditev pločnikov v naseljih Uršna sela in Laze,
– obnovo javne razsvetljave na Lazah,
– asfaltiranje poti ob cerkvi na Lazah,
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– adaptacijo bivše šole na Lazah,
– vzdrževanje vseh javnih objektov, ki so v lasti in v

upravljanju krajevne skupnosti.

GLASUJEM
ZA PROTI

Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkro-
žijo besedo ZA, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samo-
prispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo krajevnega sa-
moprispevka ne strinjajo.

13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne

naslednji dan po objavi.

Št. 6/99
Uršna sela, dne 10. aprila 1999.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Uršna sela
Matija Zamida l. r.

ŠALOVCI

1781. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Šalovci

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) v povezavi s 23. členom istega zakona
in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št.
13/99) je Občinski svet občine Šalovci na seji dne 2. 4.
1999 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Šalovci

1. člen
Političnim strankam, katere imajo mandate svetnikov v

Občinskem svetu občine Šalovci, pripadajo sredstva iz pro-
računa Občine Šalovci v višini 30 SIT za vsak dobljeni glas
na volitvah za občinski svet in za župana.

2. člen
Sredstva se strankam priznavajo mesečno, nakazujejo

pa se trimesečno na njihov žiro račun.

3. člen
Znesek iz 1. člena tega sklepa se mesečno usklajuje s

koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin po znanih po-
datkih Statističnega urada Republike Slovenije.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.

Št. 062-02-17/99
Šalovci, dne 2. aprila 1999.

Župan
Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

TRŽIČ

1782. Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave

Na podlagi 29., 33., 35., 36., 49. in 100.b člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 10/98, 68/98 in 74/98) ter na podlagi
13., 30. in 47. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99) je Občinski svet občine Tržič na 4. seji dne 5. 5.
1999 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in delovno po-

dročje občinske uprave.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge, ki so v skladu z
zakoni in drugimi predpisi v pristojnosti občine in izvršuje
naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni ali jih bo prevzela od
države. Slednje bo opravljala v skladu s pooblastili, ki jih bo
dobila ob prevzemu teh nalog.

3. člen
Občinska uprava opravlja naloge, določene s tem od-

lokom, odredbami, pravilniki, sklepi in drugimi akti, ki jih
izdajata občinski svet in župan v okviru svojih pristojnosti, ter
sodeluje z izvajalci nalog javnega pomena iz občinske pri-
stojnosti. Ravnati mora v skladu z odločitvami občinskega
sveta in župana ter uresničevati sprejete odločitve organov
občine.

4. člen
Uprava odloča v upravnih stvareh, opravlja nadzorstvo

in druge upravne zadeve, izdaja upravne in druge akte ter
opravlja druge naloge, ki spadajo v njeno pristojnost po tem
odloku in so v skladu s statutom občine.

5. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave.
Direktor mora imeti visoko ali višjo strokovno izobrazbo

pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske smeri ter
izpolnjevati vse druge zakonsko določene pogoje.

6. člen
Direktorja občinske uprave in vodje notranjih organiza-

cijskih enot imenuje in razrešuje župan.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

7. člen
V enoviti občinski upravi so za posamezna področja

in naloge organizirane naslednje notranje organizacijske
enote:
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– tajništvo občine,
– urad za urejanje prostora,
– urad za družbene dejavnosti,
– urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
– urad za finance,
– občinska inšpekcija.

8. člen
Tajništvo občine vodi direktor občinske uprave.
Urade vodijo višji upravni delavci. Vodje uradov so dolž-

ni zagotoviti tehnično-administrativno pomoč odborom ob-
činskega sveta, komisijam občinskega sveta in posamezni-
kom teh teles, ki s svojim delom pokrivajo delovno področje
posameznih uradov.

Notranjo organizacijo posameznih notranjih organiza-
cijskih enot predpiše v soglasju z županom direktor občin-
ske uprave, na predlog vodje urada s posebnim pravilnikom,
v katerem opredeli podrobnejšo organizacijo dela občinske
uprave.

9. člen
Tajništvo občine opravlja naloge strokovnega in orga-

nizacijskega značaja, ki so pomembne za delo občinske
uprave:

– vodi in usklajuje delo občinske uprave ter jo nadzira,
– usklajuje delo župana in občinske uprave,
– opravlja organizacijske, tehnične in druge naloge za

nemoteno delovanje občinske uprave,
– zagotavlja opremo in sredstva za delo občine in nje-

nih organov ter skrbi za njihovo vzdrževanje,
– vodi evidenco in hranjenje aktov ter skrbi za arhiv,
– vodi kadrovske zadeve in skrbi za izobraževanje,
– vodi sprejem, oddajo in evidenco pošte,
– po pooblastilu župana predstavlja občino pri sporih

na ustavnem sodišču in drugih upravnih organih,
– skrbi za mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
– izvaja naloge izvensodne poravnave sporov,
– skrbi za protokol,
– skrbi za stike z javnostjo,
– upravlja občinsko premoženje,
– pripravlja predloge skupnega delovanja občin na po-

sameznih področjih ali dejavnostih,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi ne sodijo v nobene-

ga od ostalih uradov,
– vodi pravne zadeve, ki se nanašajo na naloge vseh

občinskih uradov,
– pripravlja pravno-strokovne podlage za odloke in dru-

ge občinske akte in skrbi za njihovo usklajenost z ustavo,
zakoni in drugimi predpisi,

– opravlja nadzor nad uporabo predpisov v upravnem
postopku,

– nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih zavodov,
javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje
soglasje k njim občinski svet,

– vodi zahtevne pravne in upravne postopke, pred-
vsem na področju pridobivanja in oddaje nepremičnin, izva-
janja javnih funkcij ter pri investicijskih vlaganjih občine,

– sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in prav-
no spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in
nepremičnin, o koncesijah in uporabi javnega dobra in o
drugih razmerjih, v katera stopa občina,

– pravno zastopa občino,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referen-

dumi in ljudsko iniciativo,
– nudi pravno svetovanje občanom,
– vodi postopke v zvezi z oddajo javnih naročil in pri-

pravlja postopke podelitve koncesij,

– za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja po-
sameznih določil aktov občine,

– zagotavlja prisotnost pripravljalcev gradiv in predlo-
gov iz občinske uprave na sejah občinskega sveta, odborov
in komisij,

– zagotavlja administrativno in tehnično podporo orga-
nom občine in njihovim delovnim telesom,

– izdaja soglasja in opravlja nadzor nad javnimi priredi-
tvami naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegove pristojnosti.

10. člen
Urad za urejanje prostora opravlja naloge na naslednjih

področjih:
– skrbi za urejanje prostora in urbanizem,
– pripravlja prostorske načrte občine,
– ureja namembnost urbanega prostora,
– vodi evidenco posegov v prostor,
– skrbi za lokalne javne ceste, javne poti in druge javne

površine,
– skrbi za parkirne površine, način in prepoved parkira-

nja,
– izvaja strokovne naloge in dela na področju stano-

vanjske dejavnosti,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,
– skrbi za varstvo naravne dediščine in kulturne dediš-

čine,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter urejeno zbiranje odpadkov,
– izvaja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov s

področja varstva okolja,
– skrbi, koordinira in nadzira investicije v lokalno infra-

strukturo,
– načrtuje oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom

iz lokalnih omrežij,
– pripravlja strokovna mnenja in informacije s svojega

področja dela,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegov

delokrog.

11. člen
Urad za družbene dejavnosti opravlja naloge na nasled-

njih področjih:
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za

vzgojo, izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– skrbi za javno zdravstveno službo na primarni ravni in

lekarniško dejavnost,
– skrbi za izobraževanje in delo z mladimi,
– skrbi za knjižnično in informacijsko dejavnost,
– skrbi za društveno dejavnost,
– skrbi za socialno varstvo, predšolsko varstvo otrok in

družin,
– raziskovalno dejavnost,
– skrbi za požarno varnost, civilno zaščito in reševanje

v primeru elementarnih nesreč,
– skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
– nadzira občinske javne zavode s področja družbenih

dejavnosti in izvaja del nalog s področja le-teh,
– skrbi za varstvo kulturne dediščine,
– izvaja in koordinira naloge na področju investicij vzdr-

ževanja, obnavljanja in nakupa osnovnih sredstev na po-
dročju družbenih dejavnosti,

– pripravlja in usklajuje programe nalog s področja druž-
benih dejavnosti in oblikuje kriterije in merila za vrednotenje
teh programov,

– zbira in zagotavlja potrebne podatke in dokumente
za financiranje dejavnosti v okviru občinske pristojnosti,
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– izvaja republiške finančne transferje ter vodi in sprem-
lja porabo sredstev pri izvajalcih,

– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegove
pristojnosti.

12. člen
Urad za gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– opravlja upravni postopek in druge naloge s področja

kmetijstva, trgovin, gostinstva in malega gospodarstva,
– pospešuje razvoj obrti, podjetništva, kmetijstva, goz-

darstva in turizma,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja in izdaja

poročila o tem,
– opravlja statistične obdelave in vodi evidence gospo-

darskih subjektov,
– načrtuje gospodarski razvoj občine, pripravlja in vodi

gospodarske razvojne projekte,
– zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospo-

darstvo,
– usklajuje in izvaja skupne naloge za pospeševanje

posameznih področij gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,

kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj gospodarske-
ga subjekta,

– nudi podjetniško svetovanje občanom,
– pripravlja občinske programe za pridobivanje držav-

nih in mednarodnih sredstev,
– organizira javna dela,
– skrbi za demografsko ogrožena območja, občine in

razvoj podeželja,
– strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih

društev in turistično informacijske službe,
– organizira lokalno razvojno koalicijo,
– opravlja nadzor, koordinacijo in strokovne naloge na

področju gospodarskih javnih služb,
– organizira komunalno-redarsko službo in izvaja nad-

zor na področju javnega miru in reda v občini,
– izvaja nadzor v prometu iz občinske pristojnosti,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegovo

področje dela.

13. člen
Urad za finance opravlja naloge na naslednjih po-

dročjih:
– pripravlja predloge proračuna in rebalansa proraču-

na ter skrbi za njuno izvrševanje,
– izvaja finančno in materialno poslovanje,
– vodi računovodstvo, knjigovodstvo in obračun plač,
– vodi blagajniško poslovanje,
– izvaja vsa finančna opravila za delovanje občine,
– izdeluje zaključni račun in premoženjsko bilanco,
– izvaja računovodska in finančna opravila za krajevne

skupnosti, sklade in izvajalske organizacije,
– izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem proračun-

skih porabnikov,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov za uvaja-

nje davkov iz občinske pristojnosti,
– pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju

občine in daje mnenje k najemanju in dajanju posojil,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegovo

področje dela.

14. člen
Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občin-
ski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
izpolnjevati pogoje predpisane z zakonom o upravi.

Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti
in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.

Področje nadzora se opredeli s pravilnikom in lahko
pokriva tudi področja, ki sicer spadajo pod posamezne ura-
de ali tajništvo občine.

15. člen
Naloge, ki so v pristojnosti občinske uprave, vendar

niso naštete v predhodnih členih, opravlja urad, v katerega
delovno področje sodi naloga po svojem značaju. Če se je
ne da razvrstiti, jo opravi tajništvo občine.

16. člen
Po pooblastilu direktorja lahko urad opravi tudi nalogo,

ki po svoji naravi ne sodi v področje njegovega dela.

17. člen
Za posamezne projekte se znotraj uprave oblikujejo

delovne skupine, ki pripravijo in realizirajo dobljeno nalogo.
Tako projektne skupine določi župan oziroma direktor po
njegovem pooblastilu.

18. člen
Upravne naloge izvajajo direktor občinske uprave, višji

upravni, upravni, strokovno-tehnični in administrativni delav-
ci, ki morajo biti strokovno usposobljeni za upravne naloge v
skladu z zakonom.

19. člen
Zaposleni v upravi morajo opravljati svoje delo v okviru

nalog, določenih s predpisi, navodili organov občine in na-
vodili župana, oziroma direktorja občinske uprave.

Za učinkovito in odgovorno opravljenost nalog so od-
govorni županu oziroma direktorju občinske uprave.

20. člen
Zaposleni v upravi, ki ima posebna pooblastila, opravlja

svoje naloge v okviru pooblastila, ki mora biti dano pisno in
se hraniti v osebni evidenci zaposlenega.

III. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE

21. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi občinski svet

na predlog župana in se zagotovijo v proračunu občine.

22. člen
Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po po-

sebnem naročilu ovrednoti in zaračunava, ti prihodki občin-
ske uprave predstavljajo del proračuna.

23. člen
Sredstva za naloge, ki jih država prenese na upravo,

financira država iz državnega proračuna.

24. člen
Delo občinske uprave je javno. Za obveščanje javnosti

je odgovoren direktor občinske uprave ali drug pooblaščen
uradnik, ki mora delovati v skladu z zakonom o varovanju
osebnih podatkov.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka župan razreši direktorja

občinske uprave in vodje uradov.
Do imenovanja novega direktorja občinske uprave ter

vodij občinskih uradov župan brez razpisa imenuje vršilca
dolžnosti direktorja občinske uprave in vršilce dolžnosti vo-
dij uradov, ki imajo vse dolžnosti in pravice direktorja oziro-
ma vodij uradov, vendar največ za eno leto.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi

členi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave (Uradni list RS, št. 73/95) in spremembe odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni
list št. 62/96).

27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 013-05/99-02
Tržič, dne 5. maja 1999.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VLADA

1783. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999

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 uredbe o uvedbi finančnih

intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 1999

1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 9/99, 11/99, 12/99 – popravek, 16/99, 22/99
in 34/99) se v 17. členu IV. poglavje spremeni tako, da se
glasi:

“IV. Pokrivanje stroškov interventnega odkupa prašič-
jega mesa

1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov intervent-

nega odkupa mesa od največ 20.000 prašičjih pitancev
slovenskega porekla po zaščitni ceni 4,69 SIT za 1% mesa v
toplih polovicah fco odkupno mesto.

2. Upravičenec:
– Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali morajo biti slovenskega porekla;
– minimalna teža prašičev pitancev je 105 kg žive teže

oziroma 82,90 kg klavne mase;

– najmanjša pogodbena količina, ki jo Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve odkupi, znaša 30 kom
prašičev pitancev;

– za živali, ki so odkupljene v interventni odkup, morajo
biti priložene kopije računov za odkup živali, z navedbo
naslova rejca in kupca ter številom odkupljenih živali. V
primeru, da rejec proda živali preko posrednika, mora le-ta
priložiti kopije dokazil o odkupu prašičev od vsakega posa-
meznega rejca;

– živali morajo biti zaklane v klavnicah in ocenjene na
liniji klanja v skladu s pravilnikom o kakovosti zaklanih praši-
čev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št.
68/95, 53/96, 71/97 in 43/98);

– na zapisniku kontrolne organizacije o mesnatosti,
razvrstitvi in teži prašičjih polovic v skladu z zgoraj citiranim
pravilnikom mora biti navedena številka računa o odkupu
prašičev ter označba, da gre za interventni odkup;

– polovice morajo biti označene tako, da je možno
ugotoviti njihovo istovetnost z zapisnikom iz zgornje alinee,
ter posebej, da gre za interventni odkup.

4. Višina sredstev:
Višina sredstev za ta namen je 500,000.000 SIT.
5. Način in rok vlaganja zahtevkov:
– v skladu s pogodbo med Zavodom Republike Slove-

nije za blagovne rezerve in ministrstvom.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/99-6
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1784. Uredba o pridelavi konoplje

Na podlagi 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odločba US, 1/99),
zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih
sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list
SFRJ, št. 38/80 in 82/90) 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) 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

U R E D B O
o pridelavi konoplje

1. člen
V Republiki Sloveniji je pod pogoji, določenimi s to

uredbo, dovoljeno pridelovati konopljo (Cannabis sativa L.)
za pridelavo semen za nadaljnje razmnoževanje, za stiskanje
olja, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za
hrano živali ali za pridelavo vlaken.

2. člen
Za konopljo po tej uredbi se štejejo tiste sorte konop-

lje, ki so vpisane v veljavni seznam potrjenih domačih sort
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kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je
bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji in pri katerih
vsebnost tetrahidrokanabinola (v nadaljevanju: THC) v suhi
snovi ne presega 0,3 odstotka: to sta Kompolti sarga szru in
Unico – B.

3. člen
Konoplja se lahko prideluje le na kmetijskih zemljiščih.
Fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali

pravna oseba, ki obdeluje kmetijsko zemljišče (v nadaljnjem
besedilu: pridelovalec) ravna kot dober gospodar, če pride-
luje konopljo na kmetijskih zemljiščih:

– na vodozbirnih območjih, kjer je prepovedana ali
omejena raba gnojil in sredstev za varstvo rastlin;

– ki so izčrpana;
– ki so prenasičena z gnojili oziroma zaščitnimi sred-

stvi;
– ki so zbita ali je drugače ogrožena njihova trajna

rodovitnost.

4. člen
Pridelava konoplje je dovoljena le na podlagi dovoljenja

za pridelavo ter v skladu s pogoji iz dovoljenja.

5. člen
Dovoljenje iz prejšnjega člena te uredbe izda Mini-

strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) na podlagi vloge pridelovalca.

Vloga iz prejšnjega odstavka se vloži na ministrstvo
najpozneje do 30. maja za tekoče leto pridelave.

Vloga vsebuje naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež pridelo-

valca;
– površino, ki jo namerava posejati (v ha, a in m2) z

navedbo parcelne številke in katastrske občine;
– sorto konoplje, ki jo namerava pridelovati;
– opredelitev namena pridelave;
– predvideni datum setve in količina semena, ki ga

namerava posejati;
– predvideni datum spravila.
Če namerava pridelovati konopljo na različnih parcelah

oziroma različne sorte, mora podatke iz druge do pete ali-
nee prejšnjega odstavka navesti ločeno za vsako parcelo in
sorto.

6. člen
Vlogi za dovolitev pridelave konoplje mora pridelovalec

priložiti:
– dokazilo, da je lastnik ali zakupnik zemljišča: izpisek

iz zemljiške knjige oziroma veljavno zakupno pogodbo sku-
paj z izpiskom iz zemljiške knjige; izpisek iz zemljiške knjige
ne sme biti starejši od 3 mesecev;

– mapno kopijo zemljišča, na katerem bo prideloval
konopljo;

– pogodbo o odkupu pridelka konoplje, sklenjene z
gospodarsko družbo ali samostojnim podjetnikom posamez-
nikom, registriranim za opravljanje dejavnosti, ki so v 1. čle-
nu te uredbe opredeljene kot dovoljeni nameni pridelave
konoplje;

– načrt ukrepov za varovanje posevka.
Vlogi mora biti priložena izjava pridelovalca, da bo za-

gotavljal varovanje posevka v skladu s priloženim načrtom
ukrepov za varovanje posevka, in sicer tako, da se prepreči
uporaba konoplje v nasprotju z nameni iz te uredbe. Varova-
nje se lahko zagotavlja s fizičnimi ovirami (ograja), fizičnim
varovanjem, tehničnim varovanjem ali na drug primeren
način.

Fizična oseba in samostojni podjetnik posameznik mo-
rata vlogi priložiti tudi:

– dokazilo, da nista bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi s prepovedanimi dro-
gami;

– dokazilo, da nista v kazenskem postopku zaradi kaz-
nivega dejanja ali prekrška iz prejšnje alinee.

Nepopolno vlogo mora pridelovalec dopolniti v roku
8 dni po prejemu zahteve ministrstva za dopolnitev, sicer se
šteje, da vloga ni bila vložena.

7. člen
Dovoljenje za pridelavo se ne izda:
– osebi, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kazni-

vega dejanja ali prekrška v zvezi s prepovedanimi drogami;
– osebi, ki je v kazenskem postopku zaradi kaznivega

dejanja ali prekrška iz prejšnje alinee tega člena.

8. člen
Ministrstvo izda dovoljenje za pridelavo konoplje na

podlagi popolne vloge iz 5. in 6. člena te uredbe, če so
izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3. in 7. člena te uredbe.

Dovoljenje za pridelavo se izda z veljavnostjo za enkrat-
no setev.

Pred izdajo dovoljenja pridobi ministrstvo mnenje Poli-
cije k načrtu ukrepov za varovanje posevka.

9. člen
Pridelovalec je dolžan o spravilu pridelka obvestiti mini-

strstvo v roku 30 dni po njegovem spravilu.
Obvestilo mora vsebovati:
– podatke o količini pridelka semen oziroma drugih

delov rastline, ki jih je zadržal in za katere namene;
– količino prodanega oziroma oddanega pridelka se-

men oziroma drugih delov rastline skupaj s kopijo dokazila o
prodaji oziroma oddaji.

Nepopolno obvestilo mora pridelovalec na zahtevo mi-
nistrstva dopolniti v roku 8 dni od prejema zahteve.

10. člen
Ministrstvo mora v 8 dneh po izdaji dovoljenja za pride-

lavo konoplje kopijo dovoljenja iz 4. člena te uredbe posre-
dovati ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, in Policiji.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja kmetijski inš-

pektor, ki preverja, če pridelovalec prideluje konopljo v skla-
du z izdanim dovoljenjem in predloženim načrtom ukrepov
za varovanje posevka.

Ob inšpekcijskem pregledu je pridelovalec dolžan kme-
tijskemu inšpektorju predložiti dokazila o nakupu potrjenega
semena konoplje, ki jo je posejal na podlagi dovoljenja za
pridelavo konoplje:

– račun o nakupu semena, iz katerega mora biti razvid-
no: količina in sorta semena ter številka deklaracije o kako-
vosti semena;

– deklaracijo o kakovosti semena, izdano s strani regi-
striranega dodelovalca, ki je dal seme v promet; podatki na
deklaraciji se morajo glede sorte in številke deklaracije uje-
mati s podatki na računu.

Iz vsakega posevka konoplje odvzame kmetijski inš-
pektor vzorce rastlin za analizo vsebnosti THC. Vzorčenje se
izvede po metodi, navedeni v prilogi, ki je sestavni del te
uredbe.

Kmetijski inšpektor pošlje vzorce v analizo pooblašče-
nemu laboratoriju.
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Če se z analizo ugotovi, da vsebnost THC presega
0,3%, se s pridelkom ravna skladno z zakonom o proizvod-
nji in prometu mamil (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85).

12. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se

za prekršek kaznuje fizična oseba, ki:
– prideluje konopljo v nasprotju s pogoji iz dovoljenja

za pridelavo;
– ne varuje posevka v skladu s predloženim načrtom

ukrepov za varovanje posevka;
– ne prijavi pravočasno spravila pridelka ali če ta prija-

va kljub zahtevi za dopolnitev nima vseh predpisanih sesta-
vin.

Z denarno kaznijo od 500.000 do 2,500.000 tolarjev
se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

gojenju navadne konoplje (Uradni list RS, št. 34/98).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 320-02/98-3
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga

Metoda vzorčenja rastlin konoplje za analizo vsebnosti
tetrahidrokanabinola (THC)

1. Ta metoda določa način vzorčenja rastlin konoplje v
posevkih, za katere je bilo izdano dovoljenje za pridelavo
konoplje, za analizo vsebnosti tetrahidrokanabinola (THC).
Posevek konoplje so vse rastline konoplje iste sorte, ki se
pridelujejo na eni poljini.

2. V posevku konoplje se vzorčenje izvede takoj po
končanem cvetenju rastlin.

3. Iz posevka konoplje se z več mest naključno izbere-
jo rastline, ki naj predstavljajo reprezentativen vzorec. Izbe-
rejo se tipične, normalno razvite rastline. Razmerje med
ženskimi in moškimi rastlinami v vzorcu mora biti enako kot v
posevku. Rob posevka se iz vzorčenja izključi.

Število rastlin, ki se odvzame:
– iz posevka površine do 1 ha: 30 rastlin;
– za vsak nadaljnji ha: dodatnih 20 rastlin.
4. Od vsake naključno izbrane rastline se odvzame

zgornja tretjina rastline. Odvzeti deli rastlin predstavljajo zbir-
ni vzorec. Zbirni vzorec se razdeli na dva podvzorca, ki se
zapakirata v čiste jutaste vreče ter zapečatita.

Embalaža, v kateri sta podvzorca, se zapečati ali za-
plombira tako, da embalaže ni mogoče odpreti, ne da bi se
pečat ali plomba poškodovala. Na embalaži mora biti etike-
ta, ki vsebuje: šifro vzorca, vrsto rastline in sorto, datum
vzorčenja ter podpis in žig inšpektorja, ki je izvedel vzor-
čenje.

5. Po vzorčenju se napiše zapisnik, ki vsebuje nasled-
nje podatke: naslov lastnika posevka konoplje, številko in
datum izdaje dovoljenja, šifro vzorca, vrsto embalaže in na-
čin zapiranja embalaže, navedbo datuma in točne lokacije
vzorčenja (parcelne številke in velikost posevka v ha, a in m2

ter druge podrobnosti, pomembne za določitev lokacije),
število odvzetih vzorcev in laboratorij, ki bo vzorce analiziral.
Zapisnik podpiše lastnik posevka konoplje, ki prejme en
izvod zapisnika, drugi izvod pa zadrži inšpektor.

6. Oba podvzorca se pošljeta pooblaščenemu labora-
toriju v analizo. En podvzorec se uporabi za analizo vsebno-
sti THC, drugega pa se shrani 60 dni za primer supera-
nalize.

7. Laboratorij, ki je vzorec analiziral, mora poslati tri
izvode poročila inšpektorju, ki je prijavil vzorec. Inšpekcijski
organ obdrži prvi izvod, drugega pošlje lastniku posevka,
tretjega pa v primeru, da vsebnost THC presega 0,3%,
Policiji.

MINISTRSTVA

1785. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine
1999

Na podlagi 12. člena uredbe o določitvi tržnega reda
za pšenico in rž letine 1999 (Uradni list RS, št. 24/99) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z mini-
strom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1999

1. člen
Ta odredba določa pogoje za odkup pšenice in rži

letine 1999, pod katerimi Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) v skladu z
uredbo Vlade Republike Slovenije o določitvi tržnega reda
za pšenico in rž letine 1999 (Uradni list RS, št. 24/99, v
nadaljnjem besedilu: uredba) v intervencijskem odkupu (v
nadaljnjem besedilu: odkup) odkupi pšenico in rž letine
1999, pridelano v Republiki Sloveniji.

2. člen
Pod pogoji, določenimi v tej odredbi, odkupuje zavod

pšenico in rž iz prejšnjega člena v obdobju od 1. julija do
31. avgusta 1999.

3. člen
Vsa operativno-tehnična dela pri odkupu pšenice in rži

letine 1999 opravljajo izvajalci odkupa neposredno ali preko
zbirnih centrov. Izvajalce odkupa (mlinsko predelovalna in
druga podjetja, kmetijske zadruge, organizator transporta)
izbere zavod v skladu z določbami zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97).

Lokacije zbirnih centrov oziroma odkupnih mest določi
zavod na podlagi javnega razpisa in jih objavi v sredstvih
javnega obveščanja najpozneje do 30. 6. 1999.
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4. člen
Zavod odkupi le tisto pšenico in rž, katere lastnosti

ustrezajo minimalnim pogojem glede kakovosti, določenim v
uredbi, in za katero je pridelovalec v skladu s 4. členom
uredbe o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999
sklenil pogodbo o intervencijskem odkupu.

Pšenico in rž, ki ne ustreza minimalnim pogojem glede
kakovosti iz 8. člena uredbe, zavod odkupi izjemoma v
primeru, ko se z analizo po že opravljenem prevzemu ugoto-
vi, da prevzeta pšenica oziroma rž ne ustreza predpisani
kakovosti. Zavod odkupi takšno pšenico po 15 SIT/kg, rž
pa po 10 SIT/kg.

5. člen
Kakovostni in količinski prevzem vse oddane pšenice

in rži se opravi na odkupnih mestih, razen tiste količine
pšenice in rži, ki se je predhodno zbirala na zbirnih mestih.

Odkupna mesta in zbirni centri morajo izpolnjevati mini-
malne tehnične in ostale pogoje v skladu z razpisnimi pogo-
ji. Izbrani izvajalec iz 6. člena te odredbe posreduje zavodu
pisno potrdilo o izpolnjevanju pogojev in ustrezni opremlje-
nosti zbirnih centrov in odkupnih mest najpozneje do 30. 6.
1999.

Na zbirnih centrih se ugotavlja teža, izvede vzorčenje in
organoleptični pregled pšenice in rži. Analize vzorcev se
opravijo naknadno na odkupnih mestih.

Fizični prevzem pšenice in rži izvede organizator zbira-
nja in transporta do odkupnih mest, ki v ta namen sklene
pogodbo z zavodom.

6. člen
Vsa dela v zvezi z vzorčenjem, kontrolo kakovosti in

analizami oddane pšenice in rži opravlja izvajalec, ki ga na
podlagi javnega razpisa določi zavod.

Kakovost pšenice in rži se ugotavlja z analizo odvzetih
vzorcev, ki se izvaja po enotni metodi, določeni z veljavnimi
predpisi o kakovosti žit. Vsebnost surovih beljakovin v pšeni-
ci določa z IR analizatorji proizvajalca Perten instruments, ki
jih umeri po enotni metodologiji živinorejsko-veterinarski za-
vod za Pomurje, oddelek za kmetijsko raziskovanje Murska
Sobota, Š. Kovača 49.

Število padanja se ugotavlja s preskusno metodo, do-
ločeno s standardom SIST ISO 3093: 1997 Žito in mlevski
žitni proizvodi – Določanje števila padanja.

Stroške analize (ugotavljanje količine vlage, primesi,
hektolitrske mase in surovih beljakovin in števila padanja)
plača izvajalcu zavod.

7. člen
Zavod in pridelovalec priznavata javno registrirano teht-

nico na odkupnem mestu oziroma zbirnem centru. Ugotov-
ljena teža velja za pridelovalca in zavod. Za pošiljke, prispele
z železnico, velja teža uradnega železniškega tehtanja. Stroš-
ke tehtanja plača zavod.

8. člen
V primeru, da pšenica in rž, ponujena v odkup, vsebu-

jeta nad 13% vlage, jo mora prodajalec predhodno osušiti
oziroma plača stroške sušenja pšenice in rži ter nosi količin-
sko razliko osuška pšenice in rži do 13% vlage, ugotovljeno
po formuli:

teža × (vhodna vlaga v % – izhodna vlaga v)
100 – izhodna vlaga v %

9. člen
Zavod plača preko izvajalca odkupa pridelovalcu odda-

no pšenico in rž v roku 60 dni po prevzemu pšenice na
odkupnem mestu. Plačilo izvede na podlagi prejetega raču-
na, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti,
skupaj z obračunskim listom, dobavnica za prodano pšeni-
co in prevzemnica odkupnega mesta. Izvajalec odkupa je
dolžen najpozneje v roku treh delovnih dni po prejemu sred-
stev od zavoda, ta sredstva nakazati pridelovalcu.

Za izplačilo bodo upoštevani samo tisti računi s popol-
no dokumentacijo, navedeno v prvem odstavku tega člena,
ki bodo zavodu dostavljeni najpozneje do 31. 10. 1999.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3432-7/99-4
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Soglašam!
Minister Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo za ekonomske odnose
in prehrano in razvoj

Ciril Smrkolj l. r. dr. Marjan Senjur l. r.

1786. Odredba o veterinarsko-sanitarnih pogojih za
uvoz mesa v Republiko Slovenijo

Na podlagi sedemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o u pravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o veterinarsko-sanitarnih pogojih za uvoz mesa

v Republiko Slovenijo

1. člen
S to odredbo se predpisujejo veterinarsko-sanitarni po-

goji za uvoz mesa parkljarjev, kopitarjev, perutnine, kuncev,
mesa divjadi in mesa gojene divjadi (v nadaljnjem besedilu:
meso).

2. člen
Meso lahko uvažajo pravne in fizične osebe, ki imajo

objekte, za katere minister, pristojen za veterinarstvo, v skla-
du s 47. členom zakona o veterinarstvu (ZVet) ugotovi, da
izpolnjujejo predpisane pogoje (v nadaljnjem besedilu: iz-
vozni oziroma uvozni objekti), in kateri imajo zadostne hladil-
ne kapacitete.

Poleg oseb iz prvega odstavka tega člena lahko meso
uvažajo tudi druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo
pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, če meso uvaža-
jo za osebe iz prvega odstavka tega člena, ali če imajo s temi
osebami sklenjeno pogodbo o najemu izvoznih oziroma uvoz-
nih objektov za skladiščenje tega mesa.

3. člen
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka te odredbe,

lahko še 30 dni po uveljavitvi te odredbe meso uvažajo tudi
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
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trgovinske dejavnosti, in ki imajo objekte, za katere Veteri-
narska uprava Republike Slovenije v skladu s 45. členom
ZVet ugotovi, da izpolnjujejo predpisane pogoje, in kateri
imajo zadostne hladilne kapacitete.

4. člen
Uvozniki, katerim je Veterinarska uprava Republike Slo-

venije izdala odločbe o veterinarsko-sanitarnih pogojih, ki jih
morajo pošiljke izpolnjevati ob uvozu, in katerih veljavnost še
ni potekla, morajo po uveljavitvi te odredbe pridobiti novo
odločbo v skladu z določbami te odredbe.

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

Uradnem listu RS.

Št. 323-03-21/99
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1787. Odredba o obrazcu za obračun posebnega
davka na bilančno vsoto bank in hranilnic

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in tretjega odstavka
16. člena zakona o posebnem davku na bilančno vsoto
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97 in 84/98) izdaja
minister za finance

O D R E D B O
o obrazcu za obračun posebnega davka na

bilančno vsoto bank in hranilnic

1. člen
Zavezanci za posebni davek na bilančno vsoto bank in

hranilnic po zakonu o posebnem davku na bilančno vsoto
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97 in 84/98) sesta-
vijo obračun posebnega davka na bilančno vsoto po obraz-
cu in metodologiji, ki je sestavni del te odredbe.

2. člen
Zavezanci predložijo obračun posebnega davka na bi-

lančno vsoto na obrazcu iz 1. člena te odredbe (obrazec
PDVBH).

3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati

odredba o obrazcu za obračun posebnega davka na bilanč-
no vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 37/98).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-44/99
Ljubljana, dne 12. maja 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
OBRAČUN POSEBNEGA DAVKA NA BILANČNO VSOTO

BANK IN HRANILNIC

Davčna osnova za davek tekočega leta se ugotovi na
podlagi podatkov, izkazanih v bilanci stanja davčnega zave-
zanca na dan 31. decembra tekočega leta, razen če zakon
o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Urad-
ni list RS, št. 87/97, 84/98; v nadaljnjem besedilu:
ZPDVBH) določa drugače.

V povezavi z metodologijo za izpolnjevanje obrazca
PDVBH, predpisano v nadaljevanju, mora davčni zavezanec
pri ugotavljanju davčne osnove na podlagi določil 25.a čle-
na ZPDVBH upoštevati tudi ustrezno spremembo posamič-
nih kontov, ki jo predpiše minister, pristojen za finance, če
se spremeni kontni okvir za banke in hranilnice.

Zap. št. 1
V SIT izražen znesek pasive na dan 31. decembra

tekočega leta v bilanci stanja v skladu s predpisom Banke
Slovenije o računovodskih izkazih bank in hranilnic.

Zap. št. 2
a) Znesek vlog na vpogled v tuji valuti, izkazanih na

kontih, določenih v kontnem okviru za banke in hranilnice v
skladu s sklepom Banke Slovenije o kontnem okviru za
banke in hranilnice (v nadaljnjem besedilu: konto) v skladu s
prvo alineo 5. člena ZPDVBH.

b) Znesek kratkoročnih posojil v tuji valuti do neodvi-
snih bank, izkazanih na kontih v skladu z drugo alineo 5. čle-
na ZPDVBH.

c) Znesek kratkoročnih posojil v tuji valuti do bank v
skupini, izkazanih na kontih v skladu s tretjo alineo 5. člena
ZPDVBH.

d) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neod-
visnih bank, izkazanih na kontih v skladu s četrto alineo
5. člena ZPDVBH.

e) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do bank v
skupini, izkazanih na kontih v skladu s peto alineo 5. člena
ZPDVBH.

f) Znesek obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednost-
nih papirjev bank v tuji valuti, izkazanih na kontu v skladu s
šesto alineo 5. člena ZPDVBH.
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Zap. št. 3
a) Znesek vlog na vpogled v tuji valuti, izkazanih na

kontih v skladu s prvo alineo 6. člena ZPDVBH.
b) Znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do neod-

visnih strank, izkazanih na kontih v skladu z drugo alineo
6. člena ZPDVBH.

c) Znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do odvi-
snih strank, izkazanih na kontih v skladu s tretjo alineo
6. člena ZPDVBH.

d) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neod-
visnih strank, izkazanih na kontih v skladu s četrto alineo
6. člena ZPDVBH.

e) Znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do odvi-
snih strank, izkazanih na kontih v skladu s peto alineo 6. čle-
na ZPDVBH.

f) Znesek deviznih obveznosti za neizvršena izplačila iz
plačil tujine, izkazanih na kontu v skladu s šesto alineo
6. člena ZPDVBH.

g) Znesek obveznosti v tuji valuti za začasna vplačila
tujih in domačih oseb, izkazanih na kontu v skladu s sedmo
alineo 6. člena ZPDVBH.

Zap. št. 4
a) Znesek kratkoročnih posojil prebivalstvu, izkazanih

na kontih v skladu s prvo alineo 7. člena ZPDVBH.
b) Znesek dolgoročnih posojil prebivalstvu, izkazanih

na kontih v skladu z drugo alineo 7. člena ZPDVBH.

Zap. št. 5
a) Znesek kratkoročnih posojil gospodarstvu - neodvi-

snim strankam, izkazanih na kontih v skladu s prvo alineo
8. člena ZPDVBH.

b) Znesek kratkoročnih posojil gospodarstvu - odvi-
snim strankam, izkazanih na kontih v skladu z drugo alineo
8. člena ZPDVBH.

c) Znesek dolgoročnih posojil gospodarstva - neodvi-
snim strankam, izkazanih na kontih v skladu s tretjo alineo
8. člena ZPDVBH.

d) Znesek dolgoročnih posojil gospodarstva - odvisnim
strankam, izkazanih na kontih v skladu s četrto alineo 8. čle-
na ZPDVBH.

e) Znesek terjatev iz danih jamstev gospodarstvu, izka-
zanih na kontih v skladu s peto alineo 8. člena ZPDVBH.

Zap. št. 6
a) Znesek kratkoročnih posojil javnemu sektorju, izka-

zanih na kontih v skladu s prvo alineo 9. člena ZPDVBH.
b) Znesek dolgoročnih posojil javnemu sektorju, izka-

zanih na kontih v skladu z drugo alineo 9. člena ZPDVBH.

Zap. št. 7
a) Znesek kratkoročnih tolarskih posojil neodvisnim

bankam in hranilnicam, izkazanih na kontih v skladu s prvo
alineo 10. člena ZPDVBH.

b) Znesek kratkoročnih tolarskih posojil bankam in hra-
nilnicam v skupini, izkazanih na kontih v skladu z drugo
alineo 10. člena ZPDVBH.

Zap. št. 8
a) Znesek menic, izkazanih na kontih v skladu s prvo

alineo 11. člena ZPDVBH.

b) Znesek blagajniških zapisov, izkazanih na kontih v
skladu z drugo alineo 11. člena ZPDVBH.

c) Znesek obveznic, izkazanih na kontih v skladu s
tretjo alineo 11. člena ZPDVBH, razen obveznic z državnim
jamstvom.

d) Znesek delnic, izkazanih na kontih v skladu s četrto
alineo 11. člena ZPDVBH.

e) Znesek drugih vrednostnih papirjev, izkazanih na
kontih v skladu s peto alineo 11. člena ZPDVBH.

Zap. št. 9
a) Znesek terjatev za plačane akontacije davka na dobi-

ček, izkazanih na kontu v skladu s prvo alineo 11.a člena
ZPDVBH.

b) Znesek terjatev za plačane akontacije drugih dav-
kov, prispevkov in drugih davščin, izkazanih na kontu v
skladu z drugo alineo 11.a člena ZPDVBH.

c) Znesek terjatev do davčne uprave za več plačane
davke, izkazanih na kontu v skladu s tretjo alineo 11.a člena
ZPDVBH.

d) Znesek obveznosti iz davka na dobiček, izkazanih na
kontu v skladu s četrto alineo 11.a člena ZPDVBH.

e) Znesek obveznosti za obračunane davke, prispevke
in druge davščine, izkazanih na kontu v skladu s peto alineo
11.a člena ZPDVBH.

f) Znesek obveznosti za manj plačane davke, prispevke
in druge davščine, izkazanih na kontu v skladu s šesto
alineo 11.a člena ZPDVBH.

Zap. št. 10
a) Znesek izključenih prihodkov od obresti, izkazanih

na kontu v skladu s prvo alineo 11.b člena ZPDVBH.
b) Znesek izključenih prihodkov od provizij, izkazanih

na kontu v skladu z drugo alineo 11.b člena ZPDVBH.
c) Znesek drugih izključenih prihodkov, izkazanih na

kontu v skladu s tretjo alineo 11.b člena ZPDVBH.
d) Znesek izključenih revalorizacijskih prihodkov od

tolarskih terjatev, izkazanih na kontu v skladu s četrto alineo
11.b člena ZPDVBH.

e) Znesek izključenih revalorizacijskih prihodkov od
terjatev z valutno klavzulo, izkazanih na kontu v skladu s peto
alineo 11.b člena ZPDVBH.

f) Znesek izključenih revalorizacijskih prihodkov od ter-
jatev v tuji valuti, izkazanih na kontu v skladu s šesto alineo
11.b člena ZPDVBH.

Zap. št. 11
Znesek obvezne rezerve v višini 7% od vseh vpogled-

nih in vezanih vlog pri davčnem zavezancu iz 4. člena zako-
na o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic v
skladu z izračunom, ki ga predpiše minister, pristojen za
finance.

Zap. št. 14
Znesek plačane obveznosti za davek od dobička prav-

nih oseb iz zaporedne številke 32 obrazca obračun davka
od dobička pravnih oseb (DDPO) oziroma v primeru skupin-
skega obračuna davka od dobička pravnih oseb davčnemu
zavezancu pripadajoči del plačane davčne obveznosti, izka-
zane v zap. št. 36 obrazca SDDPO.
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V skladu s 4. členom odredbe o postopku obračunava-
nja in plačevanja davka pri združitvah (Uradni list RS, št. 75/
98) upošteva v tej zaporedni številki prevzemna družba vso-
to davka od dobička pravnih oseb za leto, v katerem je prišlo
do združitve, ki so ga plačali vsi davčni zavezanci, ki so se
združili.

Zap. št. 16
V primeru stečaja ali likvidacije oziroma odvzema dovo-

ljenja za poslovanje vpiše davčni zavezanec davčno obvez-
nost, ki jo ugotovi sorazmerno številu dni poslovanja tako,
da znesek davčne obveznosti iz zap. št. 15 obrazca PDVBH
deli s številom dni v poslovnem letu, ki je enako koledarske-
mu letu, v katerem je uveden postopek likvidacije ali stečaja
oziroma je odvzeto dovoljenje za poslovanje ter tako ugotov-
ljen znesek pomnoži s številom dni poslovanja v navedenem
letu.

Zap. št. 17
V skladu s 5. členom navedene odredbe o postopku

obračunavanja in plačevanja davka pri združitvah vpiše v
primeru združitve prevzemna družba pod to zaporedno šte-
vilko vsoto plačanih akontacij davka iz 2. člena navedene
odredbe.

Zap. št. 21
Znesek iz zap. št. 20, deljen z 2.

Zap. št. 22
Osnova za izračun drugega obroka akontacije za leto

1999: znesek davčne obveznosti za leto 1998, kot bi bila ta
ugotovljena, če bi se davek plačal po stopnji 2,5% od davč-
ne osnove ((zap. št. 12 x 2,5%) - zap. št. 14, vendar največ
v višini dobička, ugotovljenega pred obdavčitvijo v izkazu
uspeha davčnega zavezanca).

Zap. št. 23
Znesek iz zap. št. 22, deljen z dve.

Zap. št. 24
Osnova za izračun obrokov akontacije za leto 2000:

znesek davčne obveznosti za preteklo leto (1999), kot bi
bila ta ugotovljena, če bi se davek plačal po stopnji 3% od
davčne osnove ((zap. št. 12 x 3%) - zap. št. 14, vendar
največ v višini dobička, ugotovljenega pred obdavčitvijo v
izkazu uspeha davčnega zavezanca).

Zap. št. 25
Znesek iz zap. št. 24, deljen z dve.
Dodatni podatki

Zap. št. 26
Vpiše se znesek dobička pred obdavčitvijo po podatkih

iz izkaza uspeha.

Zap. št. 27
Vpiše se vrsta uvedenega postopka (stečaj ali likvidaci-

ja) oziroma odvzem dovoljenja za poslovanje ter datum uved-
be postopka stečaja ali likvidacije oziroma datum odvzema
dovoljenja za poslovanje.

1788. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe – Rudarstvo
in geotehnologija

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 – Rudarstvo in
geotehnologija

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

gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe Rudarstvo in
geotehnologija, katerega splošni del je predlagal, posebni
del pa določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno
izobraževanje na seji 3. 2. 1999.

2. člen
Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne izo-

brazbe Rudarstvo in geotehnologija 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. 603-45/99
Ljubljana, dne 12. maja 1999.

Minister
za šolstvo in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

1789. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika
o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji
svinjskega mesa

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni
list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah pravilnika

o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji
svinjskega mesa

1. člen
V pravilniku o kakovosti zaklanih prašičev in kategoriza-

ciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/95, 53/96 in
71/97) se za četrto alineo 2. točke 11. člena doda nova
peta alinea, ki se glasi:

“– stopnjo ohlajenosti v skladu z 9. členom tega pravil-
nika;”.

Sedanja peta alinea postane šesta alinea.
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se

glasi:
“Če je svinjsko meso v trupih, polovicah ali osnovnih

delih polovice razstavljeno v prodajnem prostoru, mora biti
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deklarirano tako, da so v deklaraciji za trupe in polovice
vpisani podatki iz druge, tretje in pete alinee 1. točke prvega
odstavka tega člena, za osnovne dele polovice in manjše
kose mesa pa podatki iz prve, druge, četrte, pete in šeste
alinee 2. točke prvega odstavka tega člena.”.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:

“Če prodajalec prodaja v istem prostoru domače in
uvoženo svinjsko meso, mora na prodajnem prostoru, vidno
ločiti uvoženo meso od domačega. Na prodajnem pultu
oziroma v vitrinah mora biti meso fizično ločeno.”.

Sedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:

»Tisti ki uvažajo in prodajajo uvoženo prašičje meso
oziroma meso uvoženih prašičev ter njihove užitne dele mo-
rajo voditi evidenco na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika

in njegov sestavni del in vsebuje: datum prevzema pošiljke
oziroma prodaje, št. dobavnice oziroma št. ECL dokumenta
za uvoznika, enotno carinsko tarifo (9 mest), dobavo v kilo-
gramih, ime oziroma firmo in naslov oz. sedež kupca prede-
lave (ne velja za maloprodajo), ime osnovnega dela, prodajo
oziroma predelavo, kalo in zalogo.«.

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

nem listu RS.

Št. 305-014/92
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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1790. Pravilnik o spremembi pravilnika o ocenjevanju
znanja, javnih listinah in vodenju evidenc v višjih
strokovnih šolah

Na podlagi 71. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) ter prvega odstavka 75. člena in zadnjega odstavka
79. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o ocenjevanju znanja,

javnih listinah in vodenju evidenc
v višjih strokovnih šolah

1. člen
V pravilniku o ocenjevanju znanja, javnih listinah in

vodenju evidenc v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št.
54/96) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se
glasi:

“Študent ima v študijskem letu pravico trikrat opravljati
predmetni izpit”.

V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:

“Če so z izobraževalnim programom določeni delni
izpiti, ima študent pravico vsakega opravljati enkrat”.

Drugi odstavek 8. člena postane tretji.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati v štu-
dijskem letu 1999/2000.

Št. 603-42/99
Ljubljana, dne 10. maja 1999.

Minister
za šolstvo in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

1791. Pravilnik o spremembi  pravilnika o razpisu za
vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno
izobraževanje

Na podlagi  23. člena in drugega odstavka 24. člena
zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi  pravilnika o razpisu za vpis

in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje

1. člen
V pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje

strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 3/97) se  14.
člen spremeni tako, da se glasi:

“Višja strokovna šola lahko objavi razpis za vpis odra-
slih v višje strokovno izobraževanje v naslednjem študijskem
letu tudi v drugih rokih, kot je določeno v 3. členu tega
pravilnika,  najpozneje pa do 30. junija.”

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS in se začne uporabljati v študijskem letu
1999/2000.

Št. 603-41/99
Ljubljana, dne 10. maja 1999.

Minister
za šolstvo in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

1792. Navodilo za pridobitev dovoljenja Urada
Republike Slovenije za zdravila za uvoz zdravil
ali medicinskih pripomočkov

Na podlagi 45. in 63. člena zakona o zdravilih (Uradni
list RS, št. 9/96 in 19/96) izdaja minister za zdravstvo

N A V O D I L O
za pridobitev dovoljenja Urada Republike

Slovenije za zdravila za uvoz zdravil
ali medicinskih pripomočkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Dovoljenja za uvoz serumov, cepiv, izdelkov iz krvi in

radiofarmacevtskih izdelkov ter zdravil ali medicinskih pri-
pomočkov, ki nimajo dovoljenja za promet, izdaja Urad
Republike Slovenije za zdravila.

2. člen
Urad Republike Slovenije za zdravila izda dovoljenje

za uvoz praviloma za uvoz vsake posamezne pošiljke zdra-
vil ali medicinskih pripomočkov. Izjema je uvoz zdravilnih
učinkovin in zdravilnih zelišč, za katera se izda dovoljenje
za večkratni uvoz v določenem koledarskem obdobju.

3. člen
Vlogo za pridobitev dovoljenja za uvoz zdravil pravna

ali fizična oseba (v nadaljevanju: predlagatelj) vloži na Ura-
du Republike Slovenije za zdravila.

Urad Republike Slovenije za zdravila vodi postopek za
izdajo dovoljenja za uvoz v skladu s tem navodilom in
predpisi o upravnem postopku.

4. člen
V postopku izdaje dovoljenja za uvoz cepiv Urad Re-

publike Slovenije za zdravila pridobi predhodno mnenje pri-
stojnega zavoda. Pristojni zavod za območje Republike Slo-
venije je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

5. člen
V postopku izdaje dovoljenja za uvoz izdelkov iz krvi Urad

Republike Slovenije za zdravila pridobi predhodno mnenje
pristojnega zavoda. Pristojni zavod za območje Republike
Slovenije je Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi.
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6. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu pomenijo:
– uvoznik - družbo, ki ima dovoljenje Ministrstva za

zdravstvo za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z
zdravili oziroma medicinskimi pripomočki;

– dobavitelj - vsako pravno ali fizično osebo, ki je
izdelovalec, zastopnik izdelovalca ali uvoznik in posreduje
zdravila ali medicinske pripomočke od izdelovalca od konč-
nega uporabnika;

– končni uporabnik - zdravstveni zavod ali drugo prav-
no ali fizično osebo, ki so pristojni za izdajo zdravil za
posamična zdravljenja;

– tarifna oznaka - oznako izdelka, določeno na podla-
gi carinskih predpisov;

– trgovsko ime - ime zdravila ali medicinskega pripo-
močka, s katerim poimenuje izdelek njegov izdelovalec;

– rok uvoza - koledarsko obdobje, v katerem se bodo
vršili večkratni uvozi posameznih pošiljk.

II. IZDAJA DOVOLJENJA ZA UVOZ SERUMOV, CEPIV,
IZDELKOV IZ KRVI IN RADIOFARMACEVTSKIH

IZDELKOV, KI IMAJO DOVOLJENJE ZA PROMET

7. člen
Vloga predlagatelja za uvoz serumov, cepiv, izdelkov

iz krvi in radiofarmacevtskih izdelkov, ki imajo dovoljenje za
promet, mora vsebovati:

– ime, farmacevtsko obliko, jakost, pakiranje, med-
narodno nelastniško ime (INN), količino, tarifno oznako
zdravila,

– firmo in sedež izdelovalca,
– firmo in sedež tujega dobavitelja,
– firmo in sedež uvoznika,
– firmo in sedež končnega uporabnika.

8. člen
Predlagatelj mora vlogi iz prejšnjega člena priložiti

potrdilo izdelovalca, da izdelek ne vsebuje oziroma ne
izvira iz specifičnega rizičnega materiala glede prenosljive
spongiformne encefalopatije (TSE).

III. IZDAJA DOVOLJENJA ZA UVOZ ZDRAVIL OZIROMA
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, KI NIMAJO

DOVOLJENJA ZA PROMET

1. Izdaja dovoljenja za uvoz zdravil skupin A in B,
ki nimajo dovoljenja za promet, za nujne primere

posamičnega zdravljenja

9. člen
Vloga predlagatelja za uvoz zdravil skupine A in B, ki

nimajo dovoljenja za promet, za nujne primere posamične-
ga zdravljenja, mora vsebovati podatke iz 7. člena tega
navodila.

10. člen
Predlagatelj mora vlogi iz prejšnjega člena priložiti:
– obrazložen predlog za uvoz potrebne količine zdra-

vila pristojne klinike ali inštituta,

– naročilnico končnega uporabnika,

– potrdilo pristojnega državnega organa (certifikat), ki
dokazuje, da je zdravilo v prometu v državi izdelovalca
(FSC),

– potrdilo, da je zdravilo izdelano po načelih dobre
proizvodne prakse (GMP izdelovalca), ki ne sme biti starej-
še od dveh let.

Predlagatelj mora vlogi za uvoz hormonskih priprav-
kov, izdelkov iz krvi in želatinskih kapsul, ki nimajo dovolje-
nja za promet v Republiki Sloveniji, priložiti tudi potrdilo
izdelovalca, da izdelek ne vsebuje oziroma ne izvira iz
specifičnega rizičnega materiala glede prenosljive spongi-
formne encefalopatije (TSE).

2. Izdaja dovoljenja za uvoz medicinskih
pripomočkov, ki nimajo dovoljenja za promet

11. člen
Vloga predlagatelja za uvoz medicinskih pripomoč-

kov, ki nimajo dovoljenja za promet, mora vsebovati:

– podatke o medicinskih pripomočkih in sicer: izdelo-
valčevo razvrstitev medicinskih pripomočkov glede na nji-
hovo potencialno nevarnost, ki jo predstavljajo za uporab-
nika - I., II.a, II.b oziroma III. razred; izvirno trgovsko ime in
opis imen v slovenskem jeziku; količine, tarifne oznake
medicinskih pripomočkov,

– firmo in sedež izdelovalca,

– firmo in sedež tujega dobavitelja,

– firmo in sedež uvoznika,

– firmo in sedež končnega uporabnika.

12. člen
Predlagatelj mora vlogi iz prejšnjega člena priložiti:

– izjavo končnega uporabnika o namenu in načinu
uporabe z utemeljitvijo potrebe po uvozu medicinskih pri-
pomočkov I., II.a, II.b in III. razreda in strokovno obrazlože-
no izjavo pristojne klinike ali inštituta,

– veljavno CE oznako o skladnosti z EU standardi (EC
certifikat).

Predlagatelj mora vlogi za uvoz šivalnega materiala
bovinega izvora in za ostale izdelke bovinega izvora, ki
nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, predloži-
ti tudi potrdilo izdelovalca, da izdelek ne vsebuje oziroma
ne izvira iz specifičnega rizičnega materiala glede prenos-
ljive spongiformne encefalopatije (TSE).

3. Izdaja dovoljenja za večkratni uvoz zdravilnih
učinkovin

13. člen
Vloga predlagatelja za večkratni uvoz zdravilnih učin-

kovin mora vsebovati:
– izvirno trgovsko ime in opis imena v slovenskem

jeziku,
– firmo in sedež izdelovalca,
– firmo in sedež tujega dobavitelja,
– firmo in sedež uvoznika,
– namen uporabe,
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– količino in enoto mere,
– tarifno oznako,
– rok uvoza,
– firmo in sedež končnega uporabnika.

14. člen
Predlagatelj mora vlogi na uvoz zdravilnih učinkovin

živalskega izvora priložiti potrdilo izdelovalca, da izdelek ne
vsebuje oziroma ne izvira iz specifičnega rizičnega materia-
la glede prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE).

15. člen
Predlagatelj mora po preteku roka, za katerega je bilo

izdano dovoljenje za uvoz zdravilnih učinkovin, predložiti
Uradu Republike Slovenije za zdravila poročilo o dejansko
uvoženih količinah zdravilnih učinkovin.

Predlagatelj mora k poročilu iz prejšnjega odstavka
priložiti analizni certifikat za vsako uvoženo serijo.

4. Izdaja dovoljenja za uvoz zdravilnih zelišč

16. člen
Vloga predlagatelja za večkratni uvoz zdravilnih zelišč

mora vsebovati:
– ime droge (slovensko in latinsko ime),
– navedbo farmakopeje, katere predpisom ustreza

droga,
– firmo in sedež izdelovalca,
– firmo in sedež tujega dobavitelja,
– firmo in sedež uvoznika,
– namen uporabe,
– količino in enoto mere,
– tarifno oznako,
– rok uvoza,
– firmo in sedež končnega uporabnika.

17. člen
Predlagatelj mora po preteku roka, za katerega je bilo

izdano dovoljenje za uvoz zdravilnih zelišč, predložiti Uradu
Republike Slovenije za zdravila poročilo o dejansko uvože-
nih količinah zdravilnih zelišč.

Predlagatelj mora k poročilu iz prejšnjega odstavka
priložiti analizni certifikat za vsako uvoženo serijo.

IV. KONČNA DOLOČBA

18. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1998-2711-0042
Ljubljana, dne 6. maja 1999.

Minister
za zdravstvo

dr. Marjan Jereb l. r.
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1793. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 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
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano

dovoljenje za promet
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Št. 512-23/99-67
Ljubljana, dne 10. maja 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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DRŽAVNI ZBOR
1752. Zakon o kemikalijah (ZKEM) 4165

1753. Zakon o kemičnem orožju (ZKO) 4176

1754. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d.
za najetje kredita pri Evropski investicijski banki
– EIB/III, za gradnjo avtocestnega odseka Vran-
sko–Blagovica (ZSDKEIBA) 4180

1755. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obvez-
nosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame
pri Evropski investicijski banki za projekt sloven-
skih avtocest/III (ZPDKEIBA) 4180

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1756. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 4182

1757. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Bel-
giji 4182

1758. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Ni-
zozemski 4182

1759. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike v Velikem vojvodstvu Luk-
semburg 4182

1760. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene vele-
poslanice Republike Slovenije v Kraljevini Danski 4182

VLADA
1783. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finanč-

nih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane za leto 1999 4216

1784. Uredba o pridelavi konoplje 4216

MINISTRSTVA
1785. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine

1999 4218

1786. Odredba o veterinarsko-sanitarnih pogojih za uvoz
mesa v Republiko Slovenijo 4219

1787. Odredba o obrazcu za obračun posebnega dav-
ka na bilančno vsoto bank in hranilnic 4220

1788. Odredba o izobraževalnem programu za pridobi-
tev višje strokovne izobrazbe – Rudarstvo in geo-
tehnologija 4225

1789. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o
kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinj-
skega mesa 4225

1790. Pravilnik o spremembi pravilnika o ocenjevanju
znanja, javnih listinah in vodenju evidenc v višjih
strokovnih šolah 4227

1791. Pravilnik o spremembi  pravilnika o razpisu za vpis
in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje 4227

1761. Pravilnik o izvrševanju pripora 4183

1792. Navodilo za pridobitev dovoljenja Urada Republi-
ke Slovenije za zdravila za uvoz zdravil ali medi-
cinskih pripomočkov 4227

VSEBINA

1793. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999
izdano dovoljenje za promet 4230

USTAVNO SODIŠČE

1762. Odločba, da drugi odstavek 67. člena in prvi od-
stavek 68. člena zakona o lokalni samoupravi ni-
sta v neskladju z ustavo ter da drugi odstavek 12.
člena pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in služ-
benih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o za-
menjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana ni v
neskladju z ustavo 4191

1763. Odločba o ugotovitvi skladnosti pravilnika o vo-
denju evidenc o nakupu in prodaji blaga in stori-
tev z zakonom o trgovini 4193

1764. Odločba o ugotovitvi, da je četrta alinea prvega
odstavka 11. člena zakona o dohodnini v nesklad-
ju z ustavo 4194

BANKA SLOVENIJE
1765. Sklep o spremembi sklepa o 12. emisiji dvodel-

nega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke
Slovenije 4196

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1766. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april

1999 4196

OBČINE

BREŽICE

1767. Program priprave spremembe zazidalnega načr-
ta za obrtno ulico v Brežicah 4197

GORENJA VAS–POLJANE

1768. Sklep o uvedbi samoprispevka 4198

1769. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je
bil izveden dne 25. 4. 1999 v stanovanjski hiši
Jeram Franca, Krnice 5 4199

1770. Sklep o uvedbi samoprispevka 4200

1771. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je
bil izveden dne 25. 4. 1999 v stanovanjski hiši
Stržinar Rudolfa – pri Belajc, Hlavče njive 9 4201

GROSUPLJE

1772. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin srednjeročnega in
dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje
1996–2000 4201

JESENICE

1773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov 4201

KOMENDA

1774. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave občine Komenda 4202

Stran Stran
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Stran Stran

KUNGOTA

1775. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 1999 4205

NOVO MESTO

1776. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka na območju Krajevne skup-
nosti Brusnice 4207

1777. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka na območju Krajevne skup-
nosti Gabrje 4208

1778. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka na območju Krajevne skup-
nosti Mali Slatnik 4209

1779. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka na območju Krajevne skup-
nosti Podgrad 4210

1780. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka na območju Krajevne skup-
nosti Uršna sela 4212

ŠALOVCI

1781. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-
čini Šalovci 4213

TRŽIČ

1782. Odlok o organizaciji in delovnem področju ob-
činske uprave 4213

MEDNARODNE POGODBE
43. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o var-

stvu novih sort rastlin (MKVNR) 565

44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
like Slovenije in Vlado Republike Litve o medse-
bojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BLIPZN) 581

45. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
like Slovenije in Vlado Češke republike o medna-
rodnem cestnem prometu (BCZCP) 586

46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v
izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slo-
venije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK) 589

47. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med
Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter
Flamsko regijo (BRFLS) 593

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnega
sporazuma 596

Obvestilo

Naročnike uradnih objav obveščamo, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998 objavljeno novo navodilo o vsebini objav za javna naročila v
Uradnem listu Republike Slovenije. Sestavni del tega navodila so tudi vzorci
obrazcev, ki so dosegljivi tudi na Internetu na naslovu http://www.uradni-list.si.

Če imate možnost, nam lahko oglas za objavo pošljete po e-mailu:
objave@uradni-list.si ali na disketi, potrebujemo pa isto besedilo in naročilnico
tudi po faksu. Oglas pošljite do ponedeljka do 10. ure, morebiten preklic objave pa
najkasneje do srede do 12. ure, s tem da obračunamo 40% vrednosti objave.

Hvala za razumevanje.
                                                                                             Uredništvo
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PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI
Občinski sveti in župani v vseh 192 slovenskih občinah se že dogovarjajo o svojem delu v

prihodnjih štirih letih. Kakšne so njihove dolžnosti in kakšne so finančne možnosti za uresničitev
načrtov, je predpisano v zakonih o lokalni samoupravi in o financiranju občin.

V knjižici z naslovom Predpisi o lokalni samoupravi  mag. Stane Vlaj, predstojnik Inštituta za
lokalno samoupravo pri Visoki upravni šoli v Ljubljani, uvodoma predstavlja Evropsko listino lokalne
samouprave, državna podsekretarka v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo Vesna Juvan Goto-
vac pa bistvene določbe  Zakona o lokalni samoupravi. Poleg ustavnih določb o lokalni samoupravi
so objavljeni še:

- EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE
- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (prečiščeno besedilo)
- ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN
- SEZNAM OBČIN Z NASLOVI
- IZVOLJENI ŽUPANI NA LOKALNIH VOLITVAH 1998

Cena 1806 SIT 10481

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Pravkar izšlo


	DRŽAVNI ZBOR
	1752. Zakon o kemikalijah (ZKEM)
	1753. Zakon o kemičnem orožju (ZKO)
	1754. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki - EIB/III, za gradnjo 
	1755. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski 

	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	1756. Ukaz o podelitvi odlikovanja èastni znak svobode Republike Slovenije
	1757. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblašèenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
	1758. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblašèenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
	1759. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblašèenega veleposlanika Republike v Velikem vojvodstvu Luksemburg
	1760. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblašèene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Danski

	VLADA
	1783. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finanènih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za let
	1784. Uredba o pridelavi konoplje

	MINISTRSTVA
	1785. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1999
	1786. Odredba o veterinarsko-sanitarnih pogojih za uvoz mesa v Republiko Slovenijo
	1787. Odredba o obrazcu za obraèun posebnega davka na bilanèno vsoto bank in hranilnic
	1788. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Rudarstvo in geotehnologija
	1789. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o kakovosti zaklanih prašièev in kategorizaciji svinjskega mesa
	1790. Pravilnik o spremembi pravilnika o ocenjevanju znanja, javnih listinah in vodenju evidenc v višjih strokovnih šolah
	1791. Pravilnik o spremembi pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
	1792. Navodilo za pridobitev dovoljenja Urada Republike Slovenije za zdravila za uvoz zdravil ali medicinskih pripomoèkov
	1761. Pravilnik o izvrševanju pripora
	1793. Seznam medicinskih pripomoèkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet

	USTAVNO SODIŠÈE
	1762. Odloèba, da drugi odstavek 67. èlena in prvi odstavek 68. èlena zakona o lokalni samoupravi nista v neskladju z ustavo te
	1763. Odloèba o ugotovitvi skladnosti pravilnika o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev z zakonom o trgovini
	1764. Odloèba o ugotovitvi, da je èetrta alinea prvega odstavka 11. èlena zakona o dohodnini v neskladju z ustavo

	BANKA SLOVENIJE
	1765. Sklep o spremembi sklepa o 12. emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
	1766. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1999

	OBÈINE
	BREŽICE
	1767. Program priprave spremembe zazidalnega načrta za obrtno ulico v Brežicah

	GORENJA VAS-POLJANE
	1768. Sklep o uvedbi samoprispevka
	1769. Poroèilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil izveden dne 25. 4. 1999 
	1770. Sklep o uvedbi samoprispevka
	1771. Poroèilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil izveden dne 25. 4. 1999 

	GROSUPLJE
	1772. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeroènega in dolgoroènega plana Obèine 

	JESENICE
	1773. Sklep o doloèitvi javnih športnih objektov

	KOMENDA
	1774. Odlok o organizaciji in delovnem podroèju Obèinske uprave obèine Komenda

	KUNGOTA
	1775. Odlok o proraèunu Obèine Kungota za leto 1999

	NOVO MESTO
	1776. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na obmoèju Krajevne skupnosti Brusnice
	1777. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na obmoèju Krajevne skupnosti Gabrje
	1778. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na obmoèju Krajevne skupnosti Mali Slatnik
	1779. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na obmoèju Krajevne skupnosti Podgrad
	1780. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na obmoèju Krajevne skupnosti Uršna sela

	ŠALOVCI
	1781. Sklep o naèinu financiranja politiènih strank v Obèini Šalovci

	TRŽIČ
	1782. Odlok o organizaciji in delovnem podroèju obèinske uprave



