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DRŽAVNI ZBOR

2192. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
graditvi objektov (ZGO-C)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o graditvi objektov (ZGO-C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 27. maja 1999.

Št. 001-22-86/99
Ljubljana, dne 4. junija 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-C)

1. člen
V zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84

in 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94 – odločba US, 69/94
– odločba US in 59/96) se na koncu tretjega odstavka 26.f
člena doda besedilo, ki se glasi: “ali ustreznemu visokošol-
skemu oziroma drugemu javnemu zavodu, ki opravlja razi-
skovalno ali izobraževalno dejavnost s področja gradbeniš-
tva.“

V četrtem odstavku se za besedama “projektivno pod-
jetje“ dodajo besede “oziroma zavod iz prejšnjega odstav-
ka“.

2. člen
V 51. členu se na koncu drugega odstavka doda bese-

dilo, ki se glasi: “ali posameznik s srednješolsko izobrazbo
ustrezne smeri (v nadaljnjem besedilu: tehnik) z opravljenim
strokovnim izpitom in z najmanj desetimi leti delovnih izku-
šenj pri gradnji objektov.“

V četrtem odstavku se besede “delavec s končano
štiriletno srednjo šolo ustrezne smeri“ nadomestijo z bese-
do “tehnik“.

3. člen
V 76.b členu se na koncu 3. točke drugega odstavka

doda besedilo, ki se glasi: “in druge evidence, ki jih določa
ta zakon;“.

4. člen

V 100.e členu se dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti,
sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:

“Šteje se, da tudi tehnik ali inženir, ki je bil pred 9.
novembrom 1996 imenovan za odgovornega projektanta v
skladu s tretjim odstavkom 28. člena zakona o graditvi ob-
jektov (Uradni list SRS, št. 34/84) ali je pred tem datumom
kot poklic opravljal dejavnost projektiranja v skladu z 79.
členom navedenega zakona, izpolnjuje pogoje za odgovor-
nega projektanta po tem zakonu, če potem, ko inženirska
zbornica vzpostavi posebni imenik odgovornih projektantov
in objavi začetek vpisovanja vanj, vloži zahtevo za vpis v roku
treh mesecev po tej objavi in se v ta imenik tudi vpiše ter v
roku petih let po vpisu opravi strokovni izpit za izdelovanje
posameznih načrtov iz 27. člena tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: dopolnilni izpit za projektanta).

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na imenik in
strokovne izpite pooblaščenih inženirjev, se smiselno upo-
rabljajo tudi za posebni imenik odgovornih projektantov in
dopolnilne izpite za projektante po tem členu, če ni s tem
členom določeno drugače.

Zahtevi za vpis v posebni imenik odgovornih projektan-
tov mora tehnik oziroma inženir predložiti dokaz, da je opra-
vil strokovni izpit pred 9. novembrom 1996.

Tehnik oziroma inženir, ki v predpisanem roku ne vloži
zahteve za vpis v posebni imenik odgovornih projektantov ali
če je njegova sicer pravočasno vložena zahteva za vpis
pravnomočno zavrnjena ali če se ga izbriše iz tega imenika,
ker ni opravil dopolnilnega izpita za projektanta, izgubi pravi-
co nastopati kot odgovorni projektant.

Šteje se, da tudi tehnik, ki je pred 9. novembrom 1996
izpolnjeval pogoje za strokovno vodstvo pri gradnji objektov
občanov in civilnih pravnih oseb v skladu s 84. členom
zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84),
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po drugem od-
stavku 51. člena tega zakona.

Tehnik, ki je opravil strokovni izpit pred uveljavitvijo
zakona iz prejšnjega odstavka in ima najmanj 20 let delovnih
izkušenj kot odgovorni vodja del pred uveljavitvijo tega zako-
na, lahko ne glede na določbe tretjega odstavka 51. člena
tega zakona nastopa tudi kot odgovorni vodja del pri gradnji
zahtevnih objektov.“
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5. člen
Inženirska zbornica je dolžna uskladiti statut Inženirske

zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97 in 11/98) ter
druge svoje akte z določbami tega zakona najpozneje v
dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Inženirska zbornica Slovenije je dolžna vzpostaviti po-
sebni imenik odgovornih projektantov in objaviti rok za zače-
tek vpisovanja najpozneje v treh mesecih po objavi soglasja
Vlade Republike Slovenije k usklajenemu statutu iz prejšnje-
ga odstavka in o tem pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za
graditev.

Minister, pristojen za graditev, izda izvršilne predpise
zaradi uskladitve s tem zakonom najpozneje v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-10/90-4/42
Ljubljana, dne 27. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

MINISTRSTVA

2193. Odredba o prepovedi prometa na cestah v
Republiki Sloveniji

Na podlagi prvega odstavka 101. člena zakona o var-
nosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja
minister za notranje zadeve

O D R E D B O
o prepovedi prometa na cestah

v Republiki Sloveniji

1. člen
S to odredbo se prepove v Republiki Sloveniji promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovo-

ljena masa presega 7.500 kg;
2. vozil in skupin vozil, ki so daljša od 14 metrov,

traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev, vprežnih vozil
in vozil, s katerimi se kandidati za voznike učijo vožnje;

3. vseh vozil, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem
prometu.

2. člen
Promet je za vozila iz prejšnjega člena prepovedan od

ponedeljka, 21. 6. 1999, od 00. ure, do torka, 22. 6.
1999, do 24. ure.

3. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena velja na nasled-

njih javnih cestah:
Št. ceste Potek

– PREDOR KARAVANKE–VRBA:
A2 PREDOR KARAVANKE–VRBA

– RATEČE–PODKOREN:
R1-202 MP (MEJNI PREHOD) RATEČE–PODKO-

REN

Št. ceste Potek

– KORENSKO SEDLO–PODKOREN–LESCE–PODTA-
BOR:

R1-201 MP KORENSKO SEDLO–PODKOREN–
MOJSTRANA–HRUŠICA

R3-637 HRUŠICA–JAVORNIK–ŽIROVNICA–VRBA
G1-8 VRBA–LESCE–ČRNIVEC
H1 ČRNIVEC–PODTABOR

– LJUBELJ–PODTABOR:
G2-101 MP LJUBELJ–BISTRICA PRI TRŽIČU–

PODTABOR

– PODTABOR–LJUBLJANA (ŠENTVID):
R2-411 PODTABOR–NAKLO
R2-412 NAKLO–KRANJ–KRANJ (LABORE)
R1-211 KRANJ (LABORE)–JEPRCA–LJUBLJANA

(ŠENTVID)

– PODTABOR–LJUBLJANA (ŠENTVID) (PO AVTOCESTI):

H1 PODTABOR–KRANJ (ZAHOD)
A2 KRANJ (ZAHOD)–LJUBLJANA (ŠENTVID)

– LJUBLJANA:
G1-8 LJUBLJANA (ŠENTVID)–LJUBLJANA

(OBVOZNICA)

– LJUBLJANA–VIŠNJA GORA (PO AVTOCESTI):
A2 LJUBLJANA (KOZARJE)–LJUBLJANA

(DOLENJSKA CESTA)–VIŠNJA GORA

– LJUBLJANA–OBREŽJE:
G2-106 LJUBLJANA (RUDNIK)–ŠKOFLJICA–

ŠMARJE SAP

– ŠKOFLJICA–ŽLEBIČ:
G2-106 ŠKOFLJICA–VELIKE LAŠČE–ŽLEBIČ

– LJUBLJANSKA OBVOZNICA:
H3 [LJUBLJANA ZADOBROVA]–LJUBLJANA

(TOMAČEVO)–LJUBLJANA (MALENCE)
A1 LJUBLJANA (MALENCE)–LJUBLJANA

(KOZARJE)

– LJUBLJANA–DOB:
G1-10 LJUBLJANA (TOMAČEVO)–TRZIN–

DOMŽALE–DOB

– TRZIN–KRANJ:
G2-104 TRZIN–MENGEŠ–KRANJ

– MENGEŠ–DUPLICA:
R1-225 MENGEŠ–DUPLICA

– LJUBLJANA–DUPLICA:
R3-644 LJUBLJANA–ŠENTJAKOB–DOMŽALE–

DUPLICA

– MEDVODE–DUPLICA:
R2-413 MEDVODE–VODICE–MOSTE–DUPLICA

– ZG. JEZERSKO–JEPRCA:
R1-210 ZG. JEZERSKO–PREDDVOR–KRANJ–

ŠKOFJA LOKA–JEPRCA

– BISTRICA PRI TRŽIČU–KRANJ:
R2-410 BISTRICA PRI TRŽIČU–KOKRICA–KRANJ

– VRHNIKA–LJUBLJANA:
R3-642 VRHNIKA–PODPEČ–IG–LJUBLJANA

– ŠKOFLJICA–RAKITNA:
R3-728 ŠKOFLJICA–IG–GORNJI IG–RAKITNA
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Št. ceste Potek

– PRESERJE–RAKITNA:
R3-643 PRESERJE–RAKITNA

– LJUBLJANA–VRHNIKA:
R2-409 LJUBLJANA (VIČ)–VRHNIKA

4. člen
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe ne velja za

tovorna vozila, kadar je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarno-

sti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne ško-

de ali onesnaženja okolja.
Prepoved vožnje iz 2. člena te odredbe ne velja za

tovorna vozila v času med 22. in 5. uro, kadar je vožnja
potrebna:

1. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne
more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je
ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali
ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le
za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar
le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;

2. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev,
če je to v interesu obveščanja javnosti;

3. za dostavo naftnih derivatov na bencinske servise;
4. za prevoz poštnih pošiljk v notranjem in mednarod-

nem prometu;
5. za vozila, s katerimi se ob spravilu prevažajo hitro

pokvarljivi kmetijski in gozdni sadeži oziroma pridelki;
6. za prevoz enodnevnih piščancev;
7. za prevoz mleka z zbirnih mest v mlekarno;
8. za nujni odvoz živalskih trupel ali odpadkov živalske-

ga izvora, ki ga s pisno odredbo odredi sanitarni inšpektor.

5. člen
Od nedelje, 20. 6. 1999, od 20. ure, do torka, 22. 6.

1999, do 17. ure, je prepovedana ustavitev in parkiranje
vseh vozil v Ljubljani na Dalmatinovi ulici, na Miklošičevi ulici
od Tavčarjeve ulice do Prešernovega trga, na Prešernovem
trgu, na Wolfovi ulici, na Kongresnem trgu, na Šubičevi ulici,
na Prešernovi ulici od Cankarjeve ceste do Trga MDB, na
Trgu MDB in na Streliški ulici od Kopitarjeve do Zrinjskega
ulice.

6. člen
Prepoved iz prejšnjega člena ne velja za vozila, za

katera je to potrebno zaradi razlogov iz 1. do 3. točke
prvega odstavka ter 1. in 2. točke drugega odstavka
4. člena te odredbe in za vozila s posebnimi dovolilnicami
oziroma akreditacijami, ki jih izda Ministrstvo za notranje
zadeve.

7. člen
V pasu 30 metrov od ceste, po kateri bodo vozila vozila

s spremstvom, je prepovedana ustavitev in parkiranje vseh
motornih in priklopnih vozil.

Ceste in čas prepovedi iz prejšnjega odstavka bodo
objavljeni v sredstvih javnega obveščanja.

8. člen
Vozniki vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo

pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih pro-
storih ali drugih primernih parkirnih površinah. Vožnjo smejo
nadaljevati po preteku prepovedi.

9. člen
Vozilom iz 1. člena te odredbe, ki so registrirana v

Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, preko katerih
vodijo ceste iz 3. člena te odredbe, v času prepovedi dovoli
vstop v Republiko Slovenijo in vožnja do najbližje carinarni-
ce oziroma carinskega terminala ali ustreznega parkirnega
prostora oziroma parkirne površine na mejnem prehodu.

10. člen
Prepoved prometa iz te odredbe ne velja za vozila s

prednostjo.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0212/2–13240/99
Ljubljana, dne 7. junija 1999.

Borut Šuklje l. r.
Minister

za notranje zadeve

2194. Odredba o uvedbi agromelioracije na območju
Občine Cerkno

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja na
podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US) in tretjega odstavka
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95)

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracije na območju Občine

Cerkno

1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracija na kmetijskih

zemljiščih na območju Občine Cerkno, na kompleksu ime-
novanem Gorje–Poče–Trebenče, v skupni površini
127,50 ha.

2. člen
Agromelioracija se uvede na naslednjih kmetijskih zem-

ljiščih:
– v k.o. Gorje:
parc. št.: 21, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25, 26,

27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 40,
41/1, 42, 43/1, 43/2, 53/1, 54, 58, 60/2, 60/3, 60/4,
60/5, 61/1, 62, 63, 64/1, 65/2, 65/3, 66/1, 71/9,
71/10, 71/14, 258/1, 260, 261/16, 266/5, 284/1,
284/2, 287/1, 291/1, 292/1, 292/2, 293/2, 294/2,
295/1, 295/2, 296, 299/1, 299/2, 300, 301/4, 305,
307/1, 307/2, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315,
317/1, 317/2, 363/2, 365/2, 368/2, 368/3, 381/1,
382/1, 392, 413/1, 413/2, 413/4, 415/1, 415/2, 416,
417/1, 417/2, 417/3, 418, 419, 420, 421/1, 421/3,
422/1, 422/2, 425/1, 425/2, 426, 427, 428/1, 428/4,
430/1, 430/2, 431, 432/1, 432/2, 433, 435/1, 435/3,
435/4, 436, 437/1, 437/2, 437/3, 438, 439, 441/8,
441/9, 441/10, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3,
445/1, 445/2, 445/3, 448/2, 451/8, 452, 453/1,
453/2, 454/19, 454/21, 454/28, 456, 460, 461/3,
462/1, 462/2, 463/1, 465, 466/1, 466/2, 467/1,



Stran 5368 / Št. 45 / 11. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije

467/2, 467/3, 468/1, 468/2, 469/1, 469/2, 469/3,
471, 474/2, 475/7, 475/10, 475/11, 475/14, 475/16,
475/17, 475/19, 475/23, 477/1, 477/2, 478, 479/1,
480/1, 481, 485/2, 486/1, 487, 488/1, 488/2, 489/2,
490/1, 491, 498/1, 498/2, 498/3, 499/1, 499/2,
499/4, 503, 504, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 513,
514, 523, 557, 558/1, 560, 561, 564, 565/19, 568,
588/1, 589/1, 592/1, 592/2, 594/1, 594/2, 598/1,
606/1, 606/2, 609, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 611,
614, 616/4, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1,
621/1, 623/8, 623/9, 623/10, 627/1, 628/1, 629,
632.

– v  k .o.  Lab in je
parc.  š t . :  10/1,  10/2,  11/1,  11/2,  11/4,

11/5,  11/6,  12/1,  12/3,  13/1,  13/2,  13/3,
13/4,  14,  16/1,  16/2,  17/1,  17/2,  18/1,  19,
20/1,  24,  25,  26,  27,  29/1,  29/2,  29/3,  30,
33,  34/1,  36/2,  38,  40,  42/1,  43,  45,  46/3,
46/4,  46/12,  46/13,  46/14,  49,  50,  70/1,  72,
74,  76,  77/1,  78,  80,  81,  82/1,  85,  86,  94/1,
95,  97,  103,  104,  110,  111,  115,  116/1,  119,
120/1,  120/2,  123,  124,  126/2,  127,  130,
133,  135/1,  135/3,  136,  138/1,  145/1,
145/2,  145/3,  146,  148,  150/1,  152/1,
152/2,  153,  154,  155/1,  156,  176,  177/1,
238/4,  254/1,  260,  261,  263/2,  341/1,
358/6,  363,  367/3,  367/4,  367/5,  368,  370,
371,  374/1,  374/2,  374/3,  374/4,  376,  378,
382/1,  382/2,  391/1,  391/2,  392,  393,  394,
400/1,  400/2,  400/3,  401,  402,  403,  404,
407,  408,  409,  411/2,  413,  414,  415,  417,
418/1,  418/2,  445/2,  447/1,  447/2,  472,
473/1,  474,  475,  476,  477,  478,  479,  480/1,
480/2,  481,  485,  486,  488,  489,  491,  493,
496/30,  496/31,  496/32,  532/2,  559,  563,
564,  565,  567,  569,  570,  573/2,  575.

Seznam lastnikov zemljišč in podrobnejši opis vrste
rabe zemljišč z njihovimi površinami je sestavni del investicij-
sko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju
agromelioracije oziroma pri Kmetijsko gozdarski zadrugi Idri-
ja, z.o.o., Vojkova 2, Idrija (v nadaljnjem besedilu: KGZ
Idrija).

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu
s prostorskimi izvedbenimi akti, ki veljajo na agromelioracij-
skem območju.

3. člen
Meja območja agromelioracije je vrisana v preglednih

kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumenta-
cije.

4. člen
Investitor agromelioracijskih del je Melioracijska skup-

nost Gorje–Poče–Trebenče, vpisana v Register kmečkih
skupnosti pod zaporedno št. 40 pri Upravni enoti Idrija. V
skladu s pogodbo o ustanovitvi te melioracijske skupnosti
opravlja investitorske naloge KGZ Idrija, ki je s posebno
izjavo prevzela pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izha-
jajo iz investitorstva melioracije in kasnejšega upravljanja z
melioracijskim sistemom.

5. člen
Sredstva za agromelioracijo zagotovi investitor iz

4. člena te odredbe, lahko pa pridobi del sredstev iz prora-
čuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP). Predvidena dinamika financiranja del je:
75% MKGP in 25% lastne udeležbe.

6. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kme-

tijskih površin za racionalnejšo rabo in zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– izravnava zemljišč,
– ruvanje drevesnih panjev,
– zasipavanje depresij,
– odvodnavanje,
– ureditev poti in dostopov,
– agrotehnični ukrepi.

7. člen
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agro-

melioracijskem območju iz 2. člena te odredbe morajo po
končani agromelioraciji sami opraviti očiščevalna dela na
svojih zemljiščih, setev in gnojenje z mineralnimi gnojili in
skrbeti za trajnost lastnosti tal, doseženih z agromelioracijo,
sicer se ne štejejo za dobre gospodarje, pristojna kmetijska
inšpekcija pa uvede postopek po četrtem odstavku 7. člena
zakona o kmetijskih zemljiščih.

8. člen
Vsa dela v zvezi z uvedbo in izvedbo agromelioracije, ki

predstavljajo poseg v prostor, morajo biti opravljena v skladu
s predpisi o urejanju naselij in drugih posegih v prostor in po
predhodni pridobitvi ustreznih dovoljenj. Zagotoviti mora tu-
di strokovni nadzor nad vsemi deli v skladu s predpisi.

9. člen
Pooblaščeni izvajalec investitorskih del mora pri nepre-

mičninah iz 2. člena te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve
odredbe predlagati zaznambo uvedbe melioracijskega po-
stopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiš-
kem katastru pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Re-
publike Slovenije.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 329-04-3/99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2195. Odredba o uvedbi agromelioracije na območju
Občine Metlika

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja na
podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US) in tretjega odstavka
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95)

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracije na območju Občine

Metlika

1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracija na kmetijskih

zemljiščih na območju Občine Metlika, na kompleksu ime-
novanem Kapljišče, v skupni površini 65,8913 ha.
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2. člen
Agromelioracija se uvede na naslednjih kmetijskih zem-

ljiščih:
– k.o. Podzemlje
parc. št.: 551, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 555,

556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 567, 568, 569, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2,
572/1, 572/2, 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 574/1,
574/2, 575/1, 576/1, 577/1, 578, 579, 581, 594/1,
594/2, 603, 606, 607, 610, 611, 614, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 623, 626, 627, 629, 630/1, 630/2,
631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 633/3,
633/4, 634, 635, 636, 637, 640/1, 640/2, 641, 644,
645, 648, 649, 652, 653, 656, 657, 660/1, 660/2,
661, 662, 666, 669, 670, 675/1, 678, 681, 684/1,
686, 687/1, 687/2, 688, 689/1, 690/1, 702/1, 702/2,
705/1, 707/1, 717/1, 719/1, 721, 722, 724, 725, 729,
731/1, 731/2, 778/1, 778/2, 778/3, 778/4, 778/5,
778/6, 778/7, 778/8, 778/9, 778/10, 778/11, 778/12,
778/13, 778/14, 778/15, 778/16, 778/17, 778/18,
778/19, 778/20, 778/27, 778/28, 778/29, 778/30,
778/31, 778/32, 778/33, 778/34, 778/35, 778/36,
778/37, 778/38, 778/42, 805, 806, 809, 813/1,
813/2, 814/1, 814/2, 816, 817, 819/1, 819/2, 820/1,
820/2, 821, 822, 828, 831/1, 831/2, 834, 2435/2,
2438/1, 2439/1, 2441/1, 2442/1, 2443, 2444, 2445,
2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2454,
2455, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2464, 2465, 2466,
2493, 2495/1, 2496/1, 2497/1, 2499/1, 2501/1,
2501/2, 2502/1, 2503/1, 2504/1, 2504/3, 2506/1,
2507/3.

Seznam lastnikov zemljišč in podrobnejši opis vrste
rabe zemljišč z njihovimi površinami je sestavni del investicij-
sko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijski
zadrugi Metlika, z.o.o., cesta 15. brigade 2, Metlika
(v nadaljnjem besedilu: KZ Metlika).

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu
s prostorskimi izvedbenimi akti, ki veljajo na agromelioracij-
skem območju.

3. člen
Meja območja agromelioracije je vrisana v preglednih

kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumen-
tacije.

4. člen
Investitorji agromelioracijskih del so lastniki tistih zem-

ljišč, na katerih se uvaja agromelioracija, za njih pa po poob-
lastilih izvaja investitorska dela KZ Metlika.

5. člen
Sredstva za agromelioracijo zagotovijo investitorji iz

4. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz prora-
čuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP). Predvidena dinamika financiranja del je:
73,6% MKGP, 9,4% Občina Metlika in 17% lastne ude-
ležbe.

6. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kme-

tijskih površin za racionalnejšo rabo in zajema:
– posek grmovja in zarasti,
– izravnava zemljišč,
– ureditev in čiščenje obstoječih odvodnih jarkov,
– ureditev poljskih poti,
– globoko oranje njivskih površin,
– založno gnojenje,
– kalcifikacijo in podrahljavanje zemljišč.

7. člen
Po končani agromelioraciji morajo investitorji skrbeti za

trajnost lastnosti tal, doseženih z agromelioracijo, sicer se
ne štejejo za dobre gospodarje, pristojna kmetijska inšpek-
cija pa uvede postopek po četrtem odstavku 7. člena zako-
na o kmetijskih zemljiščih.

8. člen
Pooblaščeni izvajalec investitorskih del mora skrbeti,

da se vsa dela na agromelioraciji, ki predstavljajo poseg v
prostor, opravijo v skladu s predpisi o urejanju naselij in
drugih posegih v prostor in po predhodni pridobitvi ustreznih
dovoljenj. Zagotoviti mora tudi strokovni nadzor nad vsemi
deli v skladu s predpisi.

9. člen
Pooblaščenemu izvajalcu investitorskih del se nalaga,

da pri nepremičninah iz 1. člena te odredbe v roku 30 dni
od uveljavitve odredbe predlagajo zaznambo uvedbe melio-
racijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodiš-
ču in v zemljiškem katastru pri pristojni izpostavi Geodetske
uprave Republike Slovenije.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-03-116/98
Ljubljana, dne 26. maja 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2196. Odredba o uvedbi agromelioracije na območju
Občine Litija

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja na
podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US) in tretjega odstavka
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95)

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracije na območju Občine

Litija

1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracija na kmetijskih

zemljiščih na območju Občine Litija, na kompleksu imeno-
vanem Litija 1997, v skupni površini 52,61 ha.

2. člen
Agromelioracija se uvede na naslednjih kmetijskih zem-

ljiščih:
v k.o. Poljane
parc. št.: 377/1, 414, 446,
v k.o. Gradišče
parc. št.: 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 204/1,

204/2, 290, 291,
v k.o. Gozd Reka
parc. št. 972, 973,
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v k.o. Velika goba
parc. št.: 804, 836, 837, 838, 839, 850/1, 853,

854, 855,
v k.o. Konjšica
parc. št.: 1093, 1096, 1131, 1132, 1133, 1152/2,

1153,
v k.o. Polšnik
parc. št.: 341 (del), 533 (del), 534, 535 (del),
v k.o. Dole
parc. št. 894, 897, 911, 912, 937, 939, 946 (del),

947, 1806, 1807/2, 1363/2 (del), 1364/17, 1364/18,
1364/20,

v k.o. Štanga
parc. št.: 927 (del), 951/1, 951/3, 952/1, 1713

(del), 1718/1 (del),
v k.o. Šmartno
parc. št. 1273 (del), 1281, 1282, 1327/2,
v k.o. Vače
parc. št. 1257/1, 1258/1, 1259, 1471, 1472, 1473,

1479/1 (del), 1480,
v k.o. Kresniški vrh
parc. št.: 44 (del), 45, 50, 150,
v k.o. Konj
parc. št.: 334, 335/1, 336 (del), 338/5 (del), 511/1,

512, 513 (del), 552 (del), 553,
v k.o. Vintarjevec
parc. št.: 1498/1, 1501,
v k.o. Liberga
parc. št.: 953, 954, 956,
v k.o. Moravče
parc. št.: 1901 (del), 2006 (del), 2007 (del), 2008

(del), 2014, 2015 (del), 2016, 2020 (del), 2021,
v k.o. Prelesje
parc. št.: 1910 (del), 1911 (del), 1912 (del).
Seznam lastnikov zemljišč in podrobnejši opis vrste

rabe zemljišč z njihovimi površinami je sestavni del investicij-
sko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri M – Kme-
tijsko gozdarski zadrugi Litija, Valvazorjev trg 3, Litija (v nad-
aljnjem besedilu: M - KGZ Litija).

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu
s prostorskimi izvedbenimi akti, ki veljajo na agromelioracij-
skem območju.

3. člen
Meja območja agromelioracije je vrisana v preglednih

kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumenta-
cije.

4. člen
Investitorji agromelioracijskih del so lastniki tistih zem-

ljišč, na katerih se uvaja agromelioracija, za njih pa po poob-
lastilih izvaja investitorska dela M – KGZ Litija.

5. člen
Sredstva za agromelioracijo zagotovijo investitorji iz

4. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz prora-
čuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP). Predvidena dinamika financiranja del je:
75% MKGP in 25% lastne udeležbe.

6. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kme-

tijskih površin za racionalnejšo rabo in zajema:
– odstranjevanje zarasti,
– odstranjevanje skalnih samic,
– planiranje terena,

– manjše hidro ureditve,
– sanacija obstoječih poti.

7. člen
Po končani agromelioraciji morajo investitorji skrbeti za

trajnost lastnosti tal, doseženih z agromelioracijo, sicer se
ne štejejo za dobre gospodarje, pristojna kmetijska inšpek-
cija pa uvede postopek po četrtem odstavku 7. člena zako-
na o kmetijskih zemljiščih.

8. člen
Pooblaščeni izvajalec investitorskih del mora skrbeti,

da se vsa dela na agromelioraciji, ki predstavljajo poseg v
prostor, opravijo v skladu s predpisi o urejanju naselij in
drugih posegih v prostor in po predhodni pridobitvi ustreznih
dovoljenj. Zagotoviti mora tudi strokovni nadzor nad vsemi
deli v skladu s predpisi.

9. člen
Pooblaščenemu izvajalcu investitorskih del se nalaga,

da pri nepremičninah iz 1. člena te odredbe v roku 30 dni
od uveljavitve odredbe predlagajo zaznambo uvedbe melio-
racijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodiš-
ču in v zemljiškem katastru pri pristojni izpostavi Geodetske
uprave Republike Slovenije.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 329-09-59/99
Ljubljana, dne 26. maja 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2197. Odredba o uvedbi agromelioracije na območju
Občine Črnomelj

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja na
podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US) in tretjega odstavka
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95)

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracije na območju Občine

Črnomelj

1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracija na kmetijskih

zemljiščih na območju Občine Črnomelj, na kompleksu ime-
novanem Črnomelj I in II, v skupni površini 485,0798 ha.

2. člen
Agromelioracija se uvede na naslednjih kmetijskih zem-

ljiščih:
v k.o. Butoraj:
parc. št.: 1130, 1131/1, 1131/2, 1133,1216,

1217/1, 1217/3, 1218/1, 1218/2, 1219/3, 1220/1,
1220/2, 1223/2, 1223/3, 1223/4,1224, 1225/1,
1225/2, 1226, 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2,
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1234, 1235/1, 1235/2, 1235/3, 1236, 1237, 1238,
1239, 1241, 1243/1, 1243/2, 1245/1, 1245/2,
1245/3, 1246, 1247, 1248, 1250, 1251/1, 1251/2,
1252, 1253/1, 1253/2, 1254/1, 1254/2, 1254/3,
1255, 1256, 1257, 1259, 1261/1, 1261/2, 1262, 1264,
1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274,
1275, 1276, 1278, 1279/1, 1279/2, 1279/4, 1279/5,
1279/6, 1280, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1281/4,
1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8, 1287, 1291/1,
1291/2, 1292/1, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1293/1,
1293/2, 1294/1, 1294/2, 1296, 1297, 1298, 1299/1,
1299/2, 1302/1, 1302/2, 1307, 1308, 1505/1,
1505/2, 1505/3, 1505/4, 1511/1, 1511/2, 1513,
1514/1, 1514/2, 1515, 1517, 1518, 1519, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 1534, 1535, 1538, 1539, 1540,
1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549,
1550, 1551, 1552, 1553/1, 1554/2, 1558, 1559, 1561,
1562, 1563/1, 1563/2, 1564/1, 1564/2, 1564/3,
1565/1, 1565/2, 1566/1, 1566/2, 1567/1, 1567/2,
1567/3, 1568/1, 1569, 1570, 1571, 1572, 1575, 1576,
1580, 1581, 1584, 1585, 1587, 1590, 1591, 1593/1,
1593/2, 1594/1, 1599, 1604, 1606, 1609, 1610, 1611,
1614, 1615, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622/1,
1622/2, 1623, 1624, 1626/1, 1626/2, 1627, 1628/1,
1628/2, 1629, 1630, 1631, 1632/1, 1632/2, 1633,
1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641,
1642, 1643/1, 1643/2, 1644, 1645, 1647, 1648, 1649,
1651, 1652/1, 1652/2, 1653, 1654, 1655, 1656,
1657/1, 1657/2, 1658, 1659, 1660, 1661/1, 1661/2,
1661/3, 1662, 1664, 1665, 1666/1, 1666/2, 1667,
1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676,
1679, 1680, 1681/1, 1681/2, 1710, 1712, 1713, 1714,
1715/1, 1715/2, 1716/1, 1716/2, 1717, 1718/1,
1718/2, 1719, 1720, 1722, 1725, 1726, 1727, 1728,
1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735/1, 1735/2,
1736, 1737, 1882, 1883, 1884/4, 1884/4, 1884/5,
1884/6, 1885, 1886, 1899, 1900/1, 1900/2, 1901,
1902/1, 1902/2, 1904, 1905/1, 1905/2, 1905/3,
1905/4, 1905/5, 1905/6, 1907, 1908, 1909, 1913,
1914, 1915, 1916/1, 1917, 2170/2, 2285, 2286, 2290,
2314/1, 2314/2, 2315/1, 2315/3, 2316, 2321/1,
2321/2, 2322/1, 2322/2, 2324/1, 2324/2, 2325,
2326, 2327/1, 2327/2, 2327/3, 2328, 2329, 2330,
2331, 2332, 2334, 2335, 2336, 2337, 2363/2, 2369,
2370/1, 2370/2, 2372, 2373, 2375, 2376, 2377, 2378,
2379/1, 2379/2, 2380, 2382, 2385/1, 2385/2,
2388/1, 2388/2, 2388/3, 2388/4, 2388/5, 2388/6,
2390/1, 2390/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395/1,
2395/2, 2395/3, 2395/4, 2397/1, 2397/2, 2397/3,
2397/4, 2397/5, 2397/6, 2397/7, 2398, 2399/1,
2399/2, 2399/3, 2399/4, 2399/5, 2400, 2401/1,
2401/2, 2402, 2403, 2404/1, 2404/2, 2410/1,
2410/2, 2410/3, 2412/1, 2412/2, 2412/3, 2412/4,
2412/5, 2412/6, 2413, 2418/1, 2418/2, 2418/3,
2418/4, 2422, 2423, 2424/1, 2424/2, 2424/3,
2424/8, 2424/9, 2424/10, 2424/11, 2425/1, 2442,
2443, 2445/10, 2445/9, 2477, 2480/1, 2480/2,
2481/1, 2492, 2494/3, 2494/4, 2500/1, 2500/2,
2500/3, 2500/4, 2500/5, 2502, 2506/1, 2506/2,
2506/3, 2506/4, 2506/5, 2506/6, 2509/3, 2516/2,
2517/1, 2517/2, 2519, 2523, 2524/1, 2524/2,
2524/3, 2524/4, 2524/5, 2532/2, 2532/3, 2533/1,
2533/2, 2536/1, 2536/2, 2566/2, 2575/1, 2575/2,
2576, 2577, 2578, 2582/1, 2582/2, 2582/3, 2583,
2584/1, 2584/2, 2585/1, 2585/2, 2585/3, 2587/1,
2587/2, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593/1, 2593/2,
2594, 2595, 2596, 2597/1, 2597/2, 2597/3, 2598,

2599/1, 2599/2, 2600, 2601, 2602/1, 2602/2, 2603,
2604, 2606, 2607, 2608, 2611/1, 2611/2, 2612/1,
2612/2, 2613/1, 2613/4, 2614/1, 2614/2, 2614/3,
2623, 2624, 2625, 2626/1, 2626/2, 2628, 2629, 2630,
2631, 2632, 2633, 2634/1, 2634/2, 2634/3, 2635/1,
2635/2, 2636/3, 2649/2, 2650, 2652, 2653, 2660,
2661, 2663, 2665, 2666, 2668, 2669, 2670/1, 2670/2,
2671/1, 2671/2, 2671/3, 2674, 2675, 2676, 2677/1,
2677/2, 2678/1, 2678/2, 2679, 2680, 2681/1,
2681/2, 2682/1, 2682/2, 2684, 2685, 2687/1,
2687/2, 2688, 2689, 2690, 2691, 2694/1, 2694/2,
2695/1, 2695/2, 2696/1, 2696/2, 2697/1, 2697/2,
2697/3, 2698/3, 2699/1, 2699/2, 2702, 2704, 2707,
2726/1, 2726/2, 2727/1, 2727/2, 2728, 2729, 2730,
2731, 2733, 2736, 2738/1, 2738/2, 2739, 2740, 2741,
2742, 2743, 2744/1, 2744/2, 2745/1, 2745/2,
2746/1, 2746/2, 2747/1, 2747/2, 2748, 2749, 2750,
2751, 2752, 2755, 2756, 2759, 2760, 2761, 2763/1,
2763/2, 2764, 2767, 2769, 2770, 2772, 2773, 2774/1,
2774/2, 2775, 2776, 2777/1, 2777/2, 2778, 2779,
2780, 2781, 2782, 2783/1, 2783/2, 2784/1, 2784/2,
2785, 2786/1, 2787/1, 2787/2, 2787/3, 2789,
2790/1, 2790/2, 2791/1, 2791/2, 2793, 2794,
2795/1, 2795/2, 2795/3, 2795/4, 2801, 2802/1,
2802/2, 2803/1, 2803/2, 2804/1, 2804/2, 2806,
2807, 2812, 2813, 2814, 2815, 2817, 2822/3, 2822/5,
2822/6, 2857/1, 2859/1, 2860/1, 2860/2, 2862/1,
2862/2, 2863/1, 2875/1, 2875/2, 2876/1, 2876/2,
2877/1, 2877/2, 2877/3, 2878, 2879, 2880, 2882,
2883, 2884/2, 2885/1, 2885/2, 2886, 2887, 2943/1,
2943/2, 2944, 2945, 2946, 2948, 2949, 2950/1,
2950/2, 2951, 2952, 2953, 2954, 2958, 2959/1,
2959/2, 2960/1, 2964, 2968/1, 2969/1, 2969/2,
2970, 2971, 2972/1, 2972/2, 2973, 2974, 2975, 2976,
2977/1, 2977/2, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983,
3064, 3066, 3067, 3069, 3072, 3073, 3074, 3077,
3078, 3079, 3089/1, 3090/4, 3093, 3098, 3099/1,
3099/2, 3100, 3101, 3103, 3104, 3105/2, 3106, 3108,
3110, 3113, 3118/1, 3118/2, 3122/2, 3124, 3127,
3138/1, 3138/2, 3160, 3163, 3165, 3169, 3172/1,
3172/2, 3173, 3174/2, 3174/3, 3174/5, 3174/6,
3174/7, 3175, 3176, 3179, 3180, 3181, 3182, 3185,
3186, 3187, 3188, 3191/1, 3191/2, 3191/3, 3192,
3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3200, 3201/1, 3201/2,
3201/3, 3201/4, 3201/5, 3202, 3204, 3205, 3206,
3207, 3208, 3209, 3211, 3212, 3213, 3217/1, 3217/2,
3218/1, 3218/2, 3219/1, 3219/2, 3220, 3221, 3223,
3224, 3225, 3227, 3228/1, 3228/3, 3229/1, 3229/2,
3230/1, 3230/2, 3231, 3232/1, 3234, 3235/1,
3235/2, 3235/3, 3236, 3239, 3240, 3241, 3244, 3247,
3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3255, 3256/1,
3256/2, 3258/1, 3258/2, 3259, 3261/1, 3261/2,
3262/2, 3264/1, 3264/2, 3265/1, 3265/2, 3266/1,
3266/2, 3267/1, 3267/2, 3268/1, 3268/2, 3268/3,
3269/12, 3269/15, 3269/2, 3269/4, 3269/6, 3269/9,
3270/1, 3270/2, 3270/3, 3270/4, 3270/5, 3270/6,
3271/1, 3271/2, 3271/3, 3272/1, 3272/3, 3277/2,
3280, 3345/1, 3345/2, 3348, 3349, 3351, 3352, 3353,
3354, 3357, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360/1, 3360/2,
3362/1, 3362/2, 3365/1, 3365/2, 3366, 3369, 3372,
3375, 3378, 3381/1, 3381/2, 3384, 3387, 3390/1,
3390/2, 3393, 3396/1, 3396/2, 3398/1, 3398/2,
3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3408, 3409/1,
3409/2, 3410/2, 3411/1, 3411/2, 3419, 3423/1,
3423/2, 3425/1, 3425/2, 3426, 3427, 3428, 3429,
3430, 3431, 3432, 3433, 3435, 3436, 3437, 3438,
3439, 3440/1, 3440/2, 3442/1, 3442/2, 3443/1,
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3443/2, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448/1, 3448/2,
3450, 3451, 3458, 3459/1, 3459/2, 3461, 3465/1,
3465/2, 3466, 3467, 3468/1, 3468/2, 3468/3,
3477/1, 3477/3, 3482, 3487, 3492/1, 3492/2,
3516/13, 3522/3, 3522/3, 3522/4,

v k.o. Golek:
parc. št.: 362, 363, 364, 365, 366, 2001, 2002,

2006, 2008, 2011/1, 2011/2, 2012/1, 2012/2, 2042,
2043, 2044, 2045/1, 2045/2, 2046, 2052, 2053/2,
2054, 2057, 2058/1, 2058/2, 2059/1, 2059/2,
2062/1, 2062/2, 2063, 2065/1, 2065/2, 2066/1,
2066/2, 2067, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073/1,
2073/2, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081,
2082, 2083, 2084, 2085, 2086/1, 2086/2, 2092/1,
2092/3, 2096/1, 2096/2, 2097/1, 2097/2, 2098/1,
2098/2, 2098/3, 2098/3, 2098/4, 2098/7, 2100/1,
2103, 2104, 2106, 2127, 2129, 2130, 2131, 2133,
2134, 2135, 2136, 2138, 2139/1, 2140, 2141, 2143,
2146/1, 2146/2, 2147, 2148, 2149/1, 2149/3,
2155/1, 2155/2, 2156, 2158, 2159, 2160, 2161,
2162/1, 2167, 2168, 2170, 2171, 2174/1, 2174/2,
2175/1, 2175/2, 2182/1, 2182/2, 2183/1, 2183/2,
2184/1, 2184/2, 2185/1, 2185/2, 2187/1, 2187/2,
2187/3, 2188/1, 2188/2, 2189/1, 2189/2, 2190/1,
2190/2, 2191/1, 2191/2, 2192/2, 2195, 2196/1,
2196/2, 2197/1, 2197/2, 2199/1, 2199/2, 2200,
2201, 2202/1, 2202/2, 2203/1, 2203/2, 2204/1,
2204/2, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207, 2208/1,
2208/2, 2209/1, 2209/2, 2210/1, 2210/2, 2211,
2212, 2213, 2214, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221,
2222/1, 2222/2, 2223/1, 2224/1, 2224/2, 2225,
2226, 2299, 2300, 2301/1, 2301/2, 2302, 2304, 2305,
2307/1, 2307/2, 2308, 2310, 2311, 2312, 2314,
2318/1, 2318/2, 2318/3, 2318/4, 2320/1, 2320/2,
2321/1, 2321/2, 2321/3, 2321/4, 2322/1, 2322/2,
2324, 2327, 2328, 2329, 2330/1, 2333/1, 2333/2,
2334, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344/1,
2344/2, 2345/1, 2346, 2347/1, 2347/2, 2348, 2349,
2350, 2351/1, 2352/1, 2352/2, 2352/3, 2352/4,
2352/5, 2352/6, 2353, 2354, 2355, 2357, 2358, 2359,
2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367,
2384/3, 2401, 2402/1, 2402/2, 2402/3, 2402/4,
2403/1, 2404/2, 2405, 2406, 2409, 2410, 2414, 2415,
2420, 2421/1, 2421/2, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429,
2430, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436/1, 2437, 2438,
2442/1, 2442/2, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448,
2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2455, 2456, 2457,
2458, 2459, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2461, 2462/1,
2462/3, 2462/3,

v k.o. Loka:
parc. št.: 10/1, 10/2, 11/1, 11/3, 12/1, 12/2,

13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 17, 18/1,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79/2, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 82/1,
82/2, 82/3, 83, 85, 86/1, 87, 88, 90, 93, 94, 99, 100,
106, 107, 111, 113, 115/1, 115/2, 116, 142, 148,
149, 150, 153, 158, 160, 161, 162/1, 163, 164/1,
164/2, 165, 167, 168, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2,
186/1, 186/3, 189/1, 191, 192, 193, 206, 207, 208,
215, 219, 222, 225, 228, 234, 238, 239/1, 249, 250,
251, 252, 271/2, 271/3, 271/4, 272, 273, 274, 275,
278, 279, 280, 281, 283, 284, 287, 290, 291, 293,
294, 295, 299, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306,
308, 310, 311, 312, 313,314, 317, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325/1, 326, 327, 343, 345, 349/2,

351, 352, 353, 354, 355, 356, 417/1, 417/2, 418,
419, 421, 422, 423/1, 423/2, 424, 425, 426, 427,
428, 429, 430, 431, 433, 440/1, 1949, 458/1, 458/2,
459/1, 459/3, 459/4, 459/5, 469, 485, 486, 496, 514,
515, 518, 524/1, 524/3, 525, 529, 531, 532, 533,
534/1, 534/2, 536/1, 540, 542, 559, 561, 562, 563,
564, 565, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569/2,
570/1, 570/2, 571, 573, 574, 575, 576, 577, 580,
581/1, 581/2, 581/3, 582, 583, 584/1, 584/2, 587,
588, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600/1, 600/2, 601/1, 601/2,
601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 603, 604/1, 604/2, 605,
606, 607/1, 607/2, 607/3, 608/1, 608/2, 609, 610/1,
610/2, 611, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/5,
612/6, 612/7, 613, 614, 616, 618, 620, 621, 622,
624, 625/1, 626/1, 626/2, 627, 628/1, 628/2, 629/1,
629/2, 633/1, 633/2, 634/1, 634/2, 635/1, 635/2,
640/1, 643, 644/1, 647/1, 647/3, 647/4, 673/1,
674/1, 674/2, 680/1, 680/2, 682, 683, 684, 685,
686/1, 686/2, 688, 689/1, 689/2, 690, 692, 693/1,
693/2, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 697, 699, 700,
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708/1, 708/2,
709/1, 709/2, 710, 711/1, 711/2, 711/3, 712, 715/1,
717/1, 720/1, 720/2, 723, 724, 727/1, 728, 731, 732,
734/1, 734/2, 738/1, 738/2, 1046, 1049/1, 1049/3,
1049/4, 1050/1, 1051/1, 1052, 1054/3, 1056,
1057/1, 1061, 1062, 1064/1, 1064/2, 1067/1,
1067/2, 1070/1, 1071/2, 1070/3, 1071/1, 1071/2,
1072, 1073/2, 1074, 1082, 1082, 1086, 1087/1,
1087/2, 1087/3, 1090/1, 1090/2, 1091/1, 1101,
1108/4, 1111/1, 1114, 1116, 1135/1, 1357/13,
1357/15, 1357/16, 1754, 1764, 1767, 1768, 1769,
1771, 1772, 1775, 1777, 1778, 1782, 1783, 1784,
1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1820, 1821,
1824, 1825, 1827, 1849, 1859, 1868, 1872, 1873,
1874, 1877, 1878, 1879, 1880, 1883, 1884, 1890,
1894, 1895, 1898, 1899, 1906/1, 1906/2, 1907, 1910,
1911, 1913, 1914, 1915, 1917/1, 1917/2, 1925, 1929,
1930/1, 1930/2, 1937, 1938/1, 1939/1, 1939/2,
1940, 1941, 1942/1, 1942/2, 1943, 1944, 1947, 1950,
1955, 1959, 1960, 1971, 1981/1, 1981/2, 1984,
1985/1, 1985/2, 1986, 1987/1, 1987/2, 1988,
1991/1, 1991/2, 1996, 1997, 2005, 2009/1, 2009/2,
2017, 2025/11, 2025/12, 2025/13, 2026/1, 2026/2,
2026/3, 2026/4, 2027/1, 2027/3, 2027/4, 2027/5,
2027/6, 2027/7, 2027/8, 2027/9, 2027/10, 2028,
2040/2, 2045, 2046, 2048, 2049, 2065/5, 2065/6,
2072/1, 2073, 2074, 2076/1, 2076/2, 2077, 2078,
2079, 2080, 2081/1, 2081/2, 2082, 2083, 2084,
2085/1, 2085/2, 2088, 2104/1, 2106/1, 2107/1,
2109/1, 2110/1, 2137/1, 2145/1, 2148/1, 2148/3,
2154/1, 2154/4, 2160, 2161, 2162/1, 2162/2,
2162/3, 2165, 2166/1, 2166/2, 2167, 2168, 2169,
2170, 2171/1, 2171/2, 2172, 2173, 2174, 2176/1,
2176/2, 2177, 2179, 2180, 2181, 2182/1, 2182/2,
2183/1, 2183/2, 2174, 2185/3, 2186, 2187, 2188,
2190, 2191, 2192, 2194, 2195/1, 2195/2, 2196/1,
2198, 2199, 2200/1, 2200/2, 2201, 2202, 2203/1,
2203/2, 2203/3, 2204, 2206, 2207, 2209, 2214, 2215,
2216, 2217, 2218, 2221/3, 2229, 2230/1, 2230/2,
2231/1, 2231/2, 2240, 2242, 2289, 2312, 2313/1,
2313/2,

v k.o. Maverlen
parc. št.: 582, 586, 589/1, 589/2,
v k.o. Talčji vrh:
parc. št.: 1553/1, 1553/1, 1561, 1569/3, 1699,

1700, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2, 1716, 1718,
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2064/2, 2660, 2662/3, 2662/4, 2663/1, 2663/2,
2663/2, 2664, 2666, 2667, 2669, 2670, 2673, 2673,
2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681,
2682, 2683, 2684, 2685/1, 2685/2, 2686, 2687, 2688,
2690, 2691, 2694, 2695, 2697, 2707/2, 2713/3,
2714/1, 2714/2, 2714/3, 2714/4, 2715/2, 2716,
2717, 2718/1, 2718/2, 2718/3, 2718/4, 2719, 2722,
2723, 2724, 2725/1, 2725/2, 2725/3, 2725/4, 2727,
2728, 2731/1, 2731/2, 2733/1, 2735/1, 2735/2,
2736, 2738/8, 2744, 2745/1, 2745/10, 2745/2,
2745/3, 2745/3, 2745/4, 2745/6, 2745/7, 2745/8,
2745/9, 2748/1, 2749, 2750/1, 2750/2, 2752, 2753,
2754/1, 2754/2, 2755/2, 2759/3, 2759/4, 2760,
2761/2, 2765/1, 2765/2, 3311/2, 3313/5, 3313/8,
3313/8, 3313/9, 3319, 3322, 3324, 3325, 3326, 3327,
3328, 3329, 3330, 3331, 3332/1, 3332/3, 3332/4,
3332/5, 3334, 3335, 3336, 3338, 3339/1, 3339/10,
3339/13, 3339/15, 3339/17, 3339/18, 3339/4,
3339/5, 3339/6, 3339/7, 3339/8, 3339/9, 3343,
3344, 3345, 3358, 3359, 3360, 3362, 3364, 3368,
3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3392, 3393, 3394/1,
3396, 3478/1, 3478/2, 3478/3, 3479/1, 3479/2,
3482, 3487/1, 3487/2, 3503/10, 3503/11, 3503/16,
3503/17, 3503/18, 3503/8, 3503/9, 3505/1, 3505/2,
3505/3, 3505/4, 3505/5, 3505/6, 3511/10, 3511/2,
3511/3, 3511/4, 3511/5, 3511/6, 3511/7, 3511/8,
3511/9, 3515/1, 3515/2, 3515/3, 3515/4, 3515/5,
3515/6, 3515/7, 3515/8, 3517/1, 3517/2, 3517/2,
3518/1, 3518/2, 3525, 3527, 3544/1, 3544/2, 3545,
3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551/2, 3551/3,
3551/4, 3557, 3562, 3567, 3570/1, 3570/2, 3571/1,
3573, 3574, 3575, 3576, 3578/2, 3578/3, 3579, 3580,
3581/1, 3581/2, 3581/3, 3581/4, 3582/2, 3584,
3585/1, 3585/2, 3586, 3587, 3588, 3591/1, 3591/2,
3592/1, 3592/2, 3592/3, 3592/4, 3595, 3596, 3597,
3598, 3601, 3605/1, 3605/2, 3605/3, 3605/4,
3605/5, 3606, 3607/1, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612,
3613, 3614, 3615, 3616, 3617/1, 3617/2, 3617/3,
3617/4, 3617/5, 3617/6, 3618, 3621/1, 3621/2,
3621/3, 3621/4, 3622, 3623, 3624, 3625, 3627, 3628,
3630, 3631, 3632, 3633, 3634/1, 3634/2, 3636, 3637,
3638, 3642, 3645, 3648, 3652, 3653, 3655, 3657,
3658, 3660, 3662, 3667, 3668, 3669, 3670/1, 3670/2,
3671/1, 3671/4, 3674/3, 3674/4, 3709, 3710,
3713/2, 3720, 3733/2, 3733/3, 3734/1, 3734/2,
3735, 3737, 3738, 3739, 3740, 3744, 3745, 3746,
3747/1, 3747/2, 3750, 3751, 3755, 3756/2, 3762,
3762, 3763, 3764, 3765, 3766/1, 3766/2, 3766/3,
3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3777/1, 3777/2,
3777/3, 3777/4, 3777/5, 3780/1, 3780/2, 3781,
3783, 3789, 3791, 3793, 3795/1, 3795/2, 3797, 3799,
3802/1, 3804, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3817/1,
3818/1, 3818/3, 3822/1, 3822/2, 3830/1, 3830/2,
3830/3, 3832, 3834, 3835/1, 3835/2, 3839/1,
3839/2, 3845, 3846/1, 3846/2, 3847, 3850, 3851,
3852, 3853, 3857, 3858, 3859, 3865/1, 3871, 3872,
3873, 3876, 3878, 3879, 3880, 3881, 3883, 3885,
3886, 3887, 3890, 3891, 3894, 3900, 3901, 3905,
3906, 3907, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914,
3915, 3916/1, 3916/2, 3919, 3920, 3921, 3926,
3927/2, 3928, 3929, 3930, 3936, 3937, 3938, 3939,
3944/1, 3944/2, 3945, 3948, 3949, 3949, 3950, 3952,
3953, 3964, 3965, 3994, 3995, 4086/1, 4086/2,
4092/1, 4092/2, 4093/1, 4093/2, 4094, 4095/1,
4095/2, 4107,4109, 4110/1, 4111/1,4111/2, 4111/3,
4112, 4113/1, 4113/2,4114/1, 4114/2, 4114/3,
4115/1, 4115/2, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120/1,

4120/2, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127,
4128/1, 4128/2, 4129, 4130, 4132, 4135, 4136, 4137,
4138, 4139, 4141,4142, 4145, 4148, 4149, 4152,
4153, 4160, 4161, 4168, 4169/3, 4172, 4173, 4174,
4175, 4176, 4177/1, 4180, 4181/1, 4181/2, 4182/1,
4182/2, 4194, 4199/1, 4199/2, 4200, 4222, 4223,
4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234,
4235, 4236/1, 4236/2, 4240, 4241/1, 4248, 4249,
4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4256, 4257, 4258/1,
4258/2, 4261, 4262, 4262, 4265, 4266, 4267, 4268,
4269, 4270, 4271, 4274, 4275, 4280, 4283, 4284/1,
4286, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294,
4295/1, 4297, 4298/1, 4298/2, 4301, 4303, 4306,
4307, 4308, 4312, 4315, 4318, 4319/1, 4319/2, 4321,
4323, 4324, 4325/2, 4325/3, 4326/1, 4326/2,
4327/1, 4327/2, 4328/1, 4328/2, 4328/3, 4328/4,
4328/5, 4328/6, 4328/7, 4329, 4331, 4351, 4352,
4353, 4354/1, 4354/2, 4406, 4408, 4409/1, 4409/2,
4410, 4446/1, 4446/2, 4446/3, 4478, 4479, 4482,
4483, 4484, 4485, 4486/1, 4486/2, 4489, 4494,
4495/1, 4515, 4516, 4534, 4537, 4541, 4542, 4543,
4544, 4565/3, 4565/4, 4566, 4566, 4568, 4569, 4570,
4571, 4572/1, 4572/2, 4573/1, 4573/2, 4574, 4575,
4576, 4577, 4578, 4579, 4581, 4582/1, 4582/2, 4583,
4584, 4585, 4586, 4587/2, 4587/5, 4587/6, 4589,
4590, 4591/1, 4591/2, 4593, 4609, 4611, 4612, 4613,
4615, 4616, 4617, 4618, 4620, 4621, 4622, 4624,
4625/1, 4626, 4627, 4628, 4630, 4631, 4634, 4635,
4637, 4650, 4659, 4666, 4676, 4677, 4789/2, 4789/3,
4932, 4933/1, 4942, 4943, 5014/2, 5014/3, 5014/4,
5023, 5024/2, 5024/3,

v k.o. Vranoviči:
parc. št.: 724/3, 724/6, 724/7, 732, 733, 736,

737, 738, 739, 740, 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3,
744, 745/1, 745/2, 745/3, 745/4, 746/1, 746/2, 747,
749, 750, 754, 758, 759, 760/1, 760/2, 761, 762,
763/1, 763/2, 764, 765, 766, 767/1, 767/2, 769/1,
769/2, 770/1, 770/2, 770/4, 770/5, 807/2, 808,
809/1, 811, 812, 813/1, 817, 925, 926, 927, 928,
930, 931, 932, 935/1, 936, 939, 940, 941, 942, 946,
947/1, 948, 949, 950, 951, 952/2, 953, 954, 955,
958/1, 959/1, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967,
968, 970, 971, 973/3, 974, 975, 976, 977, 981, 982/1,
982/2, 983/1, 983/2, 983/3, 983/4, 984/1, 984/2,
985/1, 985/2, 986/1, 986/1, 987/1, 987/2, 988/1,
988/2, 991, 992/1, 992/2, 992/3, 992/4, 993/1,
993/2, 994, 995/1, 995/2, 997, 1001, 1002, 1167/2,
1168, 1169, 1170, 1172, 1173, 1174, 1176/1, 1176/2,
1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1183, 1184, 1187,
1188, 1189, 1190/1, 1190/2, 1191, 1192/1, 1197,
1197, 1197, 1200, 1201, 1202/2, 1232/13, 1246,
1247, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262,
1263/1, 1263/2, 1264/1, 1264/2, 1265, 1267, 1269,
1273/1, 1273/2, 1276, 1277, 1278, 1279, 1281, 1282,
1289, 1290, 1291, 1292, 1490/1, 1513, 1514, 1515,
1519/2, 1520/5, 1520/6, 1520/8, 1521/1, 1521/1,
1521/2, 1526, 1588/2, 1588/3, 1595/1, 1595/1,
1595/2, 1596/1, 1596/2, 1598, 1600.

Seznam lastnikov zemljišč in podrobnejši opis vrste
rabe zemljišč z njihovimi površinami je sestavni del investi-
cijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetij-
ski zadrugi Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39, Črnomelj
(v nadaljnjem besedilu: KZ Črnomelj).

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu
s prostorskimi izvedbenimi akti, ki veljajo na agromelioracij-
skem območju.
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3. člen
Meje posameznih območij agromelioracij so vrisane v

preglednih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije.

4. člen
Agromelioracija bo potekala v več fazah v skladu z

investicijsko tehnično dokumentacijo. V letu 1999 Črnomelj
I, faza 1, v letu 2000 Črnomelj II, faza 1, v letu 2001
Črnomelj II, faza 2, v letu 2002 Črnomelj II, faza 3, v letu
2003 Črnomelj II, faza 4.

Agromelioracijska dela za posamezne faze so razvidna
iz investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri
KZ Črnomelj.

5. člen
Investitorji agromelioracijskih del so lastniki tistih zem-

ljišč, na katerih se uvaja agromelioracija, za njih pa po poob-
lastilih izvaja investitorska dela KZ Črnomelj.

6. člen
Sredstva za agromelioracijo zagotovijo investitorji iz 5.

člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proraču-
na Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP). Predvidena dinamika financiranja del je:
75% MKGP in 25% lastne udeležbe.

7. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kme-

tijskih površin za racionalnejšo rabo in zajema:
– odstranjevanje skalnosti terena,
– izravnava terena,
– ureditev oziroma sanacija starih poti,
– založno gnojenje,
– apnenje tal.

8. člen
Po končani agromelioraciji morajo investitorji skrbeti za

trajnost lastnosti tal, doseženih z agromelioracijo, sicer se
ne štejejo za dobre gospodarje, pristojna kmetijska inšpek-
cija pa uvede postopek po četrtem odstavku 7. člena zako-
na o kmetijskih zemljiščih.

9. člen
Pooblaščeni izvajalec investitorskih del mora skrbeti,

da se vsa dela na agromelioraciji, ki predstavljajo poseg v
prostor, opravijo v skladu s predpisi o urejanju naselij in
drugih posegih v prostor in po predhodni pridobitvi ustreznih
dovoljenj. Zagotoviti mora tudi strokovni nadzor nad vsemi
deli v skladu s predpisi.

10. člen
Pooblaščenemu izvajalcu investitorskih del se nalaga,

da pri nepremičninah iz 1. točke te odredbe v roku 30 dni
od uveljavitve odredbe predlagajo zaznambo uvedbe melio-
racijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem so-
dišču in v zemljiškem katastru pri pristojni izpostavi Geodet-
ske uprave Republike Slovenije.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-03-01/99
Ljubljana, dne 26. maja 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2198. Odredba o dopolnitvi odredbe o izobraževalnih
programih poklicnega usposabljanja in
izpopolnjevanja

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

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o izobraževalnih programih

poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja

1. člen
V 1. členu odredbe o izobraževalnih programih poklic-

nega usposabljanja in izpopolnjevanja (Uradni list RS, št.
28/99) se za programi s področja TEKSTIL, USNJARSTVO,
KRZNARSTVO doda program:

“Pomožni obutveni delavec USO”

Za programi za področje DRUGO se dodajo programi:

“PROMET IN ZVEZE
– Skladiščenje in transport USO,
– Poštna manipulacija s prilagoditvijo za izobraževanje

odraslih ob delu,
– Poslovanje v naročniških telefonskih centralah

(NATC) USO,
– Upravljanje mostnega žerjava USO,
– Upravljanje motornih vozil v notranjem transportu

USO,
– Voznik-avtomehanik IZP,
– Voznik – inštruktor IZP,
– Upravljanje mostnega žerjava USO,
– Vzdrževalec cest USO,
– Vgrajevanje asfalta USO,
– Cestni preglednik USP.

EKONOMSKA USMERITEV
– Program usposabljanja za računovodje,
– Program usposabljanja za komercialista,
– Poslovni sekretar,
– Vodenje poslovanja v manjših podjetjih (USP),
– Manj zahtevna skladiščna dela USO.

GOSTINSTVO IN TURIZEM
– Kuharski pomočnik USO,
– Natakarski pomočnik USO,
– Hotelski vratar USO,
– Sobarica USO,
– Čistilec prostorov USO,
– Pranje USO,
– Usposabljanje turističnih vodnikov SP.

ZDRAVSTVENA USMERITEV
– Bolničar-maser.”

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-015/99-005
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

mag. Anton Rop I. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve
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2199. Odredba o poročanju občin o prihodkih in
odhodkih, danih in vrnjenih posojilih,
spremembah finančnih terjatev in naložb ter
zadolževanju in odplačilih dolga

Na podlagi 27. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odloč-
ba US in 56/98) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o poročanju občin o prihodkih in odhodkih,

danih in vrnjenih posojilih, spremembah
finančnih

terjatev in naložb ter zadolževanju
in odplačilih dolga

1. člen
Ta odredba določa podatke o prihodkih in odhodkih,

danih in vrnjenih posojilih, spremembah finančnih terjatev in
naložb ter zadolževanju in odplačilih dolga, ki jih morajo
občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance.

2. člen
Občine morajo posredovati podatke, ki jih določata

Poročilo o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih,
spremembah finančnih terjatev in naložb ter zadolževanju in
odplačilih dolga (Obrazec P) in poročilo o odhodkih po
funkcionalnih namenih (Obrazec P1), ki sta sestavna dela te
odredbe.

3. člen
Občine morajo podatke iz 2. člena te odredbe posre-

dovati Ministrstvu za finance do 15. v mesecu za obdobje
od 1. 1. tekočega leta do konca preteklega meseca.

Podatki morajo biti posredovani v pisni obliki in po
računalniškem mediju.

4. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o

dajanju podatkov o prihodkih in odhodkih proračunov za
javno porabo občin (Uradni list RS, št. 36/96).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-109/99
Ljubljana, dne 3. junija 1999.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.
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2200. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
89/98) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano

vrednost (Uradni list RS, št. 4/99) se za 2. členom doda nov
2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
(odškodnina)

(1) Od odškodnin se ne obračunava in ne plačuje DDV.
(2) Za odškodnino iz prejšnjega odstavka se štejejo:

1. dobava, ki jo dobavitelj opravi kot povračilo za
škodo, nastalo na podlagi prejšnje dobave, če dobavitelj
odgovarja za škodo in njene posledice na podlagi zakona ali
pogodbe;

2. zamudne obresti, ki jih davčni zavezanec zara-
čunava svojim dolžnikom do višine predpisanih zamudnih
obresti in stroški opomina;

3. povračila škode zaradi razveljavitve pogodbe,
če plačnik za to ni pridobil nikakršnega blaga oziroma ni
prejel nikakršne storitve.

(3) Če se pogodba izpolni deloma, se od te delne
izpolnitve plača DDV.«

2. člen
V 5. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če kupec vrne embalažo, ki mu jo je prodajalec

zaračunal in obračunal DDV se šteje, da embalaža ni bila
prodana.«

3. člen
V 14. členu se v 2. točki doda naslednje besedilo:
»v dejanskem obsegu, ki pa ne sme biti večji od običaj-

nega, ki ga določi strokovno združenje.«

4. člen
V 18. členu se četrti in peti odstavek črtata.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za tujo osebo, ki opravlja dejavnost v Sloveniji,

obračunava in plačuje DDV ter izpolnjuje druge obveznosti,
določene z zakonom in s tem pravilnikom, v njenem imenu
in za njen račun, poslovna enota tuje osebe.«

5. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»(1) Davčni zastopnik je pravna oziroma fizična oseba s

sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki jo
imenuje davčni zavezanec po 2. točki prvega odstavka 12.
člena ZDDV, da v njegovem imenu izpolnjuje obveznosti kot
svoje lastne.«

Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se
glasijo:

“(4) Davčni organ vodi evidenco o davčnih zastopnikih.
Davčni zastopnik mora na računu za opravljeno dobavo
blaga in opravljeno storitev, poleg podatkov iz 34. ali 35.

člena ZDDV oziroma 63. člena tega pravilnika, navesti še
naslednje podatke:

– firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivali-
šče tujca in njegovo davčno številko;

– da je davčni zastopnik.
(5) Če davčni zastopnik zastopa več davčnih zavezan-

cev iz prvega odstavka tega člena, predlaga davčnemu or-
ganu en davčni obračun, v prilogi pa predloži zbir podatkov
po posameznih zastopancih.

(6) Če davčni organ ugotovi, da davčni zastopnik ne
izpolnjuje obveznosti po ZDDV, mu prepove nadaljnje zasto-
panje, davčni dolg pa poravna davčni zavezanec, ki v Slove-
niji nima sedeža.«

6. člen
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »tretjega«

dodata besedi »oziroma četrtega«.
V drugem odstavku se besede »tretjega odstavka 147.

člena« nadomestijo z besedami »tretjega oziroma četrtega
odstavka 147. člena«.

7. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se blago ali storitve dobavljajo oziroma oprav-

ljajo na podlagi vnaprej plačane naročnine, se naročnina
šteje za predplačilo, za katero se račun lahko izda zadnji
dan obdobja, na katerega se nanaša naročnina«.

8. člen
V 32. členu se namesto pike postavi vejica in doda

naslednje besedilo:
»oziroma v skladu s predpisi o vodenju poslovnih knjig

zasebnikov.«

9. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:

»33.a člen
(2. točka devetega odstavka 21. člena ZDDV)

V davčno osnovo se po drugi točki devetega odstavka
21. člena ZDDV ne vštevajo zneski, ki jih davčni zavezanec
zaračuna, prejme ali da v imenu in za račun svojega kupca
oziroma naročnika, če davčni zavezanec razpolaga s kopijo
računa, ki ga je izdal dobavitelj blaga oziroma storitev, v
skladu z določbami 63. člena tega pravilnika, kupcu oziro-
ma naročniku in, ki se nanaša na posredovani znesek
plačila.«

10. člen
V 34. členu se črta četrti odstavek.

11. člen
V 36. členu se v prvem odstavku za besedami »davčna

osnova« dodajo besede »iz prvega odstavka 22. člena
ZDDV«.

12. člen
V 38. členu se v prvem odstavku v 6. točki črta besedi-

lo »in umetna čreva (tarifna oznaka 3917 10)«.
9. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se

glasi:
»9. kava, čaj, začimbe (tarifne oznake: od 0901 do

vključno 0910) in zdravilne rastline, ki so po odredbi o
razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 1/99) razvrš-
čene v kategorijo H;«.
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V 24. točki se doda nova prva alinea, ki se glasi:
»– mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raz-

topine) na osnovi ene ali več teh snovi ter drugi preparati na
osnovi dišav, za uporabo v industriji hrane in pijač (tarifna
oznaka 3302 10 100)«.

Za 24. točko se doda nova 25. točka, ki se glasi:
»25. umetna čreva za klobasne izdelke (tarifni oznaki:

3917 10 in 39 17 32 910)«.

13. člen
V 39. členu se v tretjem odstavku v 1. točki besedilo:

»živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podob-
no (tarifne oznake: od 0601 do vključno 0602)« nadomesti
z besedilom:

»Žive rastline (tarifne oznake: 0602 10, 0602 20,
0602 90 100, 0602 90 300 in 0602 90 410)«.

14. člen
V 40. členu se za drugo točko dodajo nove 3., 4. in 5.

točka, ki se glasijo:
»3. cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov in drugi

proizvodi, razen krvi in krvnih pripravkov (tarifna oznaka
3002);

4. magistralni pripravki in galenski izdelki za terapevt-
sko ali profilaktično uporabo, ki so izdelani iz učinkovin,
pomožnih snovi in drog, katerih monografije so navedene v
farmakopejah;

5. zdravilne rastline, ki so po odredbi o razvrstitvi zdra-
vilnih rastlin (Uradni list RS, št. 1/99) razvrščene v kategori-
jo Z oziroma ZR.«.

Dosedanji 3. in 4. točka postaneta novi 6. in 7. točka.

15. člen
V 41. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ortopedske naprave; opornice in drugi pripomočki

za zlome kosti; umetni udi, očesa in drugi umetni deli telesa
(razen zob in drugih izdelkov zobne protetike); slušni pripo-
močki; drugi pripomočki, ki se nosijo na telesu ali ki jih
vstavljajo v telo, da bi nadomestili pomanjkljivost ali invalid-
nost; deli in pribor aparatov in naprav (tarifna oznaka
9021);«.

16. člen
V 42. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in

doda besedilo »(vključno prevoz potnikov in njihove prtljage
na žičnicah in vlečnicah).«

17. člen
V 43. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Med izdelke iz prvega odstavka tega člena se ne

uvrščajo nosilci, ki vsebujejo nad 50% reklamnih vsebin.«

18. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:

»43.a člen
(graditev, obnova in vzdrževanje stanovanjskih prostorov,
stanovanj oziroma stanovanjskih hiš ter posebnih objektov

za bivanje in življenje invalidov)
(1) Po stopnji 8% iz 10. točke 25. člena ZDDV se

obdavčuje graditev, obnova in vzdrževanje stanovanjskih pro-
storov, stanovanj oziroma stanovanjskih hiš ter posebnih
objektov za bivanje in življenje invalidov, ki je zaračunano
neposredno investitorju.

(2) Za stanovanje iz prejšnjega odstavka se šteje skupi-
na prostorov, namenjenih za trajno bivanje, ki so funkcional-

na celota, praviloma z enim vhodom, ne glede na to, ali so
prostori v stanovanjski hiši ali v drugem objektu.

(3) Po stopnji 8% iz 10. točke 25. člena ZDDV se
obdavčuje tudi prvi prenos lastninske pravice na stanovanju
iz prejšnjega odstavka.«

19. člen
V 44. členu se v tretjem odstavku v 2. točki črta bese-

dilo: »(brez veterinarskih storitev)«
V 3. točki se besedilo »ter dela pri izkoriščanju gozda;

sečnja, pridobivanje gozdnih sortimentov, pridobivanje lub-
ja« nadomesti z naslednjim besedilom:

»;dela pri vzdrževanju gozdnih cest in vlak ter dela pri
gojenju, varstvu in izkoriščanju gozda;«

V 4. točki se besedilo »A/05.01 in A/05.02« nadome-
sti z besedilom:

»B/05.01 in B/05.02.«
Doda se nova 5. točka, ki se glasi:
»5. veterinarske storitve za gospodarsko rejo živali v

dejavnosti živinoreje iz razreda A/01.2 standardne klasifika-
cije dejavnosti.«.

20. člen
V 47. členu se spremeni 2. točka tako, da se glasi:
»Med blago, ki je povezano s pogrebnimi storitvami in

ga dajejo v promet osebe, ki opravljajo pogrebne storitve, se
uvrščajo: krste ter vložki za pogreb in prevoz, žara in zaboj-
ček za pogreb in prevoz ter drugi izdelki, ki običajno sprem-
ljajo krste in žare.«.

21. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za javne poštne storitve, ki so oproščene plačila DDV

na podlagi 1. točke 26. člena ZDDV, se štejejo:
– sprejemanje, prevoz in dostava pisemskih in paket-

nih pošiljk ter odtisov za slepe v domačem in mednarodnem
prometu;

– zbiranje pisemskih in paketnih pošiljk prek javnih
poštnih nabiralnikov ali poštnih uradov;

– razporejanje, prevoz in dostava pisemskih in paket-
nih pošiljk;

– storitve v zvezi s poštnimi predali;
– prenos telegramov, poštnih in telefonskih nakaznic v

domačem in mednarodnem prometu,  ki jih opravlja Pošta
Slovenije.«.

22. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za zdravstvene storitve, ki so oproščene plačila DDV

na podlagi 2. točke 26. člena ZDDV, se štejejo: osnovna
zdravstvena dejavnost; zobozdravstvena dejavnost, vključno
s prometom izdelkov zobne protetike in z njimi povezanimi
storitvami; specialistična ambulantna dejavnost; specialistič-
na bolnišnična dejavnost; laboratorijske storitve in druge
diagnostične storitve; reševalni prevozi, pri katerih se bol-
nim in poškodovanim nudi zdravstvena oskrba; zdravstvene
storitve, ki jih klinike, inštituti in drugi zdravstveni zavodi
opravljajo na ambulantni ali bolnišnični način; zdraviliška
zdravstvena dejavnost (preventivno varstvo ter specialistična
ambulantna in bolnišnična rehabilitacija z napotitvijo in na-
stanitvijo in s souporabo naravnih zdravilnih sredstev) ter
promet s krvjo in krvnimi pripravki ter organi za presajanje.«

23. člen
V 51. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za dejavnosti iz prejšnjega odstavka se med dru-

gim štejejo tudi dejavnost humanitarnih in invalidskih organi-
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zacij, če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju
konkurence.«.

24. člen
V 52. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Med promet blaga in storitev, neposredno poveza-

nih s storitvami iz 4. točke 26. člena ZDDV, se šteje tudi
dejavnost šolskih knjižnic ter organizirani prevozi in prehra-
na pod pogojem, da so prevozi in prehrana opravljeni s
strani izvajalcev izobraževanja neposredno udeležencem izo-
braževanja in da se prodajajo po nižjih cenah.«.

25. člen
V 57. členu se v tretjem odstavku za besedo »najemni-

kom« dodata besedi: »oziroma lastnikom«.

26. člen
V 59. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji

do peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko namesto

izvozne carinske deklaracije kot dokazilo o opravljenem
izvozu v naslednjih primerih uporabijo naslednji doku-
menti:

1. carinska deklaracija za začetek postopka carin-
skega skladiščenja, če gre za blago, ki je v skladu s četrtim
odstavkom 31. člena ZDDV vnešeno v carinsko skladišče;

2. prijava za vnos blaga v prosto carinsko cono, če
gre za blago, ki je v skladu s četrtim odstavkom 31. člena
ZDDV vnešeno v prosto carinsko cono;

3. potrdilo, ki ga na zahtevo carinskega deklaranta
potrdi carinski organ, pri katerem se blago iznaša iz carin-
skega območja, če en carinski deklarant vlaga izvozno ca-
rinsko deklaracijo v imenu oziroma za račun večih izvoznikov
ali če carinski deklarant vlaga izvozno carinsko deklaracijo
za račun druge osebe.

(4) Če se kot dokazilo o opravljenem izvozu uporabi
carinska deklaracija iz 1. točke prejšnjega odstavka oziroma
prijava iz 2. točke prejšnjega odstavka, mora davčni zaveza-
nec le-to hraniti skupaj z izvozno carinsko deklaracijo, s
katero je blago dejansko zapustilo davčno območje Sloveni-
je. Izvozna carinska deklaracija se v tem primeru za potrebe
DDV razveljavi.

(5) Potrdilo iz 3. točke tretjega odstavka tega člena
lahko carinski organ potrdi le, če istočasno za potrebe DDV
razveljavi izvozno carinsko deklaracijo.«

Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo šesti do
osmi odstavek.

27. člen
V 62. členu se v drugem odstavku za kratico ZDDV

doda besedilo: »(kot npr. začasna situacija v gradbeništvu).«

28. člen
Peti odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Obveznost izdajanja računov v skladu s 35. čle-

nom ZDDV se ne nanaša na prodajo vozovnic, kart in žeto-
nov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice), znamk,
kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu, perio-
dičnega tiska in na prodajo na avtomatih. Podatki o prodaji
se zagotovijo s popisom začetnih in končnih zalog, ki se
opravljajo najmanj enkrat mesečno.«

29. člen
V 65. členu se v drugem odstavku črta beseda »ce-

lotno«.

30. člen
V 72. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi

odstavek, ki se glasi:
»(2) Odločba o odpustu plačila oziroma vračilu preveč

obračunanega oziroma preveč plačanega DDV od uvoza v
skladu s prejšnjim členom se za davčne zavezance izvrši z
ustreznim popravkom odbitka vstopnega davka v skladu s
84. členom tega pravilnika.«.

31. člen
Za 77. členom se doda nov 77.a člen, ki se glasi:

»77.a člen
(pavšalno nadomestilo)

Kot vstopni DDV se šteje tudi znesek pavšalnega nado-
mestila, ki ga je davčni zavezanec kot prejemnik blaga ali
storitve, za katero kmetu pripada pravica do pavšalnega
nadomestila, izkazal na računih na podlagi tretjega odstavka
46. člena ZDDV.«.

32. člen
V 78. členu se v četrtem odstavku besede »začetek

postopka« nadomestijo z besedo »postopek«.

33. člen
Za 79. členom se dodata nova 79.a in 79.b člen, ki se

glasita:

»79.a člen
(1) Osebni avtomobili iz 1. točke petega odstavka 40.

člena ZDDV so motorna vozila, konstruirana predvsem za
prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran pre-
voz ljudi in blaga (npr. tip »karavan«, »kombi« itd.) in dirkalni
avtomobili iz tarifne oznake 87.03.

(2) Motorno vozilo, ki je izpeljanka iz vozila iz prejšnje-
ga odstavka, ki ga je proizvajalec homologiral kot tovorno
vozilo, se ne šteje za osebni avtomobil.

79.b člen
(občasne finančne storitve pri izračunu odbitnega deleža)

»V izračun odbitnega deleža se v skladu z 2. točko
tretjega odstavka 41. člena ZDDV ne všteva znesek prome-
ta finančnih storitev, če se opravljajo občasno. Šteje se, da
je promet finančnih storitev opravljen občasno, če so izpol-
njeni naslednji pogoji:

1. da finančne storitve predstavljajo dopolnilno dejav-
nost zavezanca;

2. da prihodki od finančnih storitev ne presegajo 3%
letnega prometa davčnega zavezanca (z vključenim DDV)«.

34. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
V obrazec DDV-O za obračun DDV se vpišejo:
1. podatki o prometu blaga in storitev:
– pod oznako 11 (obdavčljiv promet) se vpiše seštevek

zneskov iz stolpcev 11, 13, 15 in 17 knjige izdanih računov
(brez vrednosti uporabe blaga za neposlovne namene, upo-
rabe blaga lastne izdelave, spremembe namembnosti ter
zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti in upo-
rabe storitev za neposlovne namene – 5., 6. in 9. člen
ZDDV);

– pod oznako 12 (izvoz) se vpiše znesek iz stolpca 9
knjige izdanih računov;

– pod oznako 13 (oproščen in neobdavčen promet) se
vpiše seštevek zneskov iz stolpcev 8 in 10 knjige izdanih
računov;
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– pod oznako 14 (uporaba za neposlovne namene ter
lastna raba) se vpiše znesek vrednosti uporabe blaga za
neposlovne namene, uporabe blaga lastne izdelave, spre-
membe namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju
opravljanja dejavnosti in uporabe storitev za neposlovne na-
mene (5., 6. in 9. člen ZDDV); podatki se zajamejo iz
knjigovodskih evidenc;

2. podatki o nabavah blaga in storitev:
– pod oznako 21 (obdavčljive nabave) se vpiše vred-

nost iz stolpca 7 zmanjšana za vrednost iz stolpca 9 knjige
prejetih računov brez vrednosti uvoza;

– pod oznako 22 (uvoz) se vpiše vrednost uvoza iz
posebne evidence o uvozu (peti odstavek 56. člena ZDDV);

– pod oznako 23 (oproščene nabave) se vpiše vred-
nost iz stolpca 8 knjige prejetih računov;

– pod oznako 24 (nabavna vrednost osnovnih sred-
stev) se vpiše nabavna vrednost opredmetenih osnovnih
sredstev v davčnem obdobju, za katero sestavlja obračun (iz
knjigovodskih evidenc);

3. podatki o obračunanem DDV od prodaje blaga in
storitev:

– pod oznako 31 (zavezancem za DDV po 8%) se vpiše
znesek iz stolpca 12 knjige izdanih računov;

– pod oznako 32 (zavezancem za DDV po 19%) se
vpiše znesek iz stolpca 14 knjige izdanih računov;

– pod oznako 33 (končnim potrošnikom po 8%) se
vpiše znesek iz stolpca 16 knjige izdanih računov;

– pod oznako 34 (končnim potrošnikom po 19%) se
vpiše znesek iz stolpca 18 knjige izdanih računov;

– pod oznako 35 (prejemniki blaga in storitev kot plač-
niki DDV) se vpiše znesek DDV, ki se plača po drugem
stavku 2. točke in 3. točki 12. člena ZDDV;

– pod oznako 36 (davčni zastopnik) se vpiše znesek
DDV, ki se plača po prvem stavku 2. točke 12. člena ZDDV;

4. podatki o vstopnem DDV od nakupa blaga in stori-
tev:

– pod oznako 41 (v Sloveniji po 8%) se vpiše znesek iz
stolpca 11 knjige prejetih računov;

– pod oznako 42 (v Sloveniji po 19%) se vpiše znesek
iz stolpca 12 knjige prejetih računov;

– pod oznako 43 (pri uvozu) se vpiše znesek iz stolpca
13 knjige prejetih računov;

– pod oznako 44 (pavšalno nadomestilo 4%) se vpiše
znesek iz stolpca 18 knjige prejetih računov;

– pod oznako 45 (prejemniki blaga in storitev kot plač-
niki DDV) se vpišeta zneska iz stolpcev 15 in 16 knjige
prejetih računov;

– pod oznako 46 (prenos iz preteklega obdobja) se
vpiše znesek presežka DDV iz preteklega davčnega obdob-
ja (oznaka 52 predhodnega obračuna), katerega davčni za-
vezanec ni zahteval vračilo;

5. ugotovljena davčna obveznost oziroma presežek
DDV v tem davčnem obdobju:

– pod oznako 51 (obveznost DDV) se vpiše znesek
razlike med obračunanim DDV (vsota pod oznakami 31 do
36) in vstopnim DDV (vsota pod oznakami od 41 do 46) v
primeru, če je obračunani DDV večji od vstopnega DDV;

– pod oznako 52 (presežek DDV) se vpiše znesek
razlike med vstopnim DDV (vsota pod oznakami 41 do 46) in
obračunanim DDV (vsota pod oznakami od 31 do 36) v
primeru, če je vstopni DDV večji od obračunanega DDV.

35. člen
V 91. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Skupni katastrski dohodek iz drugega odstavka

45. člena ZDDV je katastrski dohodek od kmetijskih in gozd-
nih zemljišč vseh članov gospodinjstva, upoštevan kot osno-
va za davek iz kmetijstva za preteklo leto, zmanjšan za kata-
strski dohodek zemljišč, danih v zakup, za katastrski doho-

dek zemljišč, od katerih se ne plačuje davka od katastrske-
ga dohodka v skladu z 29., 30. in 31. členom zakona o
dohodnini ter zmanjšan za olajšave zaradi izrednih dogod-
kov v skladu s 33. in 34. členom zakona o dohodnini.«.

36. člen
V 93. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se

glasi:
»(1) Oseba iz prvega odstavka 46. člena ZDDV lahko

uveljavi pravico do pavšalnega nadomestila le za dobavo
kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki so rezultat kmetijske
ali gozdarske dejavnosti gospodinjstva, katerega predstav-
nik je ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki se opravijo za
plačilo v okviru kmetijske ali gozdarske dejavnosti istega
gospodinjstva ali preko strojnega krožka drugemu kmečke-
mu gospodarstvu.«

V tretjem odstavku se uvodni stavek spremeni tako, da
se glasi:

»Za pridelke in storitve iz posameznih skupin priloge A
je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo, kadar so izpol-
njeni naslednji pogoji:«

Četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Kot površina zemljišč v uporabi se upošteva povr-

šina zemljišč v lasti, povečana za površino zemljišč, vzetih v
zakup in zmanjšana za površino zemljišč, danih v zakup ter
zmanjšana za površino zemljišč, za katera se v skladu z 29.
in 30. členom zakona o dohodnini ne plačuje davka iz
kmetijstva.

(5) Kot površina zemljišč v uporabi gospodinjstva se
upoštevajo podatki davčnega organa o površini zemljišč po
posameznih katastrskih kulturah v uporabi članov gospo-
dinjstva, kot so bila evidentirana v postopku odmere davka iz
kmetijstva.«

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko

predstavnik gospodinjstva, katerega člani pridobijo zemlji-
šča v last in posest ali v zakup, ki še niso evidentirani v
uradnih evidencah, s predložitvijo ustreznih dokazil (overov-
ljena kupoprodajna ali druga pogodba o pridobitvi lastninske
ali posestne pravice ter vloga za vpis v zemljiško knjigo,
zakupna ali druga pogodba) tudi taka zemljišča prijavi kot
zemljišča v uporabi gospodinjstva.«

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi od-
stavek, se za besedo »imajo« doda besedi: »skupno stalno«.

37. člen
V 94. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:

»(vložnik dovoljenja)«.
V prvem odstavku se beseda »pridobitev« nadomesti z

besedo »izdajo«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če vložnik dovoljenja v obdobju veljavnosti dovo-

ljenja umre, se lahko s posebno vlogo na pristojnem davč-
nem organu prenese dovoljenje na drugega člana gospo-
dinjstva kot njegovega predstavnika.«

38. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vloga iz prvega odstavka prejšnjega člena se odda

pristojnemu davčnemu organu na obrazcu DDV – VKP3, ki
je sestavni del tega pravilnika.

(2) Krajevno pristojen za odločanje je davčni urad na
območju katerega je vložnik dovoljenja vpisan v davčni regi-
ster. Za nerezidenta je krajevno pristojen davčni urad, ki
odmerja  davek od dohodka iz kmetijstva za zemljišča, ki jih
imajo na območju Slovenije v uporabi člani njegovega go-
spodinjstva.
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(3) Površino zemljišč v uporabi članov gospodinjstva
ugotavlja pristojni davčni organ iz uradnih evidenc.

(4) V vlogi vlagatelj označi skupine kmetijskih pridelkov
in storitev, za katere bi želel uveljaviti pravico do pavšalnega
nadomestila ter ji priloži morebitna dodatna dokazila o izpol-
njevanju pogojev iz šestega odstavka 93. člena tega pravil-
nika. Nerezident mora vlogi priložiti tudi potrdilo o članih
njegovega gospodinjstva, ki ga izda organ države nerezi-
denta.

(5) Če davčni organ na osnovi razpoložljivih podatkov
ugotovi, da gospodinjstvo vložnika izpolnjuje katerega od
pogojev iz tretjega odstavka 93. člena tega pravilnika, izda
vložniku dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega
nadomestila za kmetijske in gozdarske pridelke ter kmetij-
ske in gozdarske storitve iz tistih skupin priloge A, za katere
izpolnjuje pogoj.

(6) Davčni organ v okviru splošnega davčnega registra
vodi poseben seznam upravičencev do pavšalnega nado-
mestila.«.

39. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:

»96. člen
(uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila)

(1) Dovoljenje iz prejšnjega člena se glasi na ime vlož-
nika in je veljavno do izteka koledarskega leta, v katerem je
bilo izstavljeno.

(2) Pravico do pavšalnega nadomestila lahko uveljavi le
oseba, ki je zavedena v seznamu upravičencev in na ime
katere se glasi dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšal-
nega nadomestila.

(3) Imetniki dovoljenja iz prejšnjega člena imajo ob do-
bavi blaga in storitev od kupcev, ki so zavezanci za DDV,
pravico zahtevati pavšalno nadomestilo le za tiste pridelke in
storitve, ki spadajo v posamezne skupine kmetijskih in go-
zdarskih pridelkov in kmetijskih in gozdarskih storitev iz pri-
loge A, za katere jim je davčni organ v dovoljenju priznal
pravico do pavšalnega nadomestila.

(4) Osnova za obračun pavšalnega nadomestila je ena-
ka kot v primeru, da bi šlo za promet, od katerega se
obračunava DDV.

(5) Ob dobavi blaga ali storitve kupcu, zavezancu za
DDV, morajo imetniki dovoljenja, če želijo uveljaviti pravico
do pavšalnega nadomestila, predložiti kopijo dovoljenja, ki
ga mora kupec hraniti skupaj z računom.

(6) V primeru, da imetnik dovoljenja v obdobju, za kate-
rega velja dovoljenje za uveljavitev pravice do pavšalnega
nadomestila, večkrat dobavi pridelke in storitve iz priloge A
istemu kupcu, zadostuje enkratna predložitev dovoljenja le
ob prvi dobavi.

(7) Brez kopije dovoljenja kupec, zavezanec za DDV,
nima pravice do odbitka pavšalnega nadomestila kot vstop-
nega DDV.

(8) Račun za opravljen promet blaga oziroma storitve
izda kupec. Račun mora vsebovati podatke, predpisane v
34. členu ZDDV, pri čemer se kot zaporedna številka raču-
na navede zaporedna številka iz evidence izdajatelja računa.
Pavšalno nadomestilo se na računu prikazuje enako kot
DDV.

(9) Imetnik dovoljenja mora prejete račune, na podlagi
katerih je uveljavil pavšalno nadomestilo, hraniti v skladu s
57. členom ZDDV ter jih dati na vpogled na zahtevo davčne-
ga organa.

(10) Imetnik dovoljenja mora na podlagi prejetih raču-
nov za obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pav-
šalnega nadomestila in ga predložiti davčnemu organu do
31. januarja naslednjega leta. Obračun predloži na obrazcu
DDV – OPN, ki je sestavni del tega pravilnika.

(11) Če gospodinjstvo, ki je po določbah tega pravilni-
ka preko svojega predstavnika pridobilo pravico do pavšal-
nega nadomestila, v času veljavnosti dovoljenja preko svoje-
ga predstavnika postane davčni zavezanec po določbah 45.
člena ZDDV, z dnem registracije za DDV izgubi pravico do
pavšalnega nadomestila.«.

40. člen
V 97. členu se v prvem odstavku besedilo »pri pristoj-

nem davčnem organu« nadomesti z besedilom »pri Davč-
nem uradu Ljubljana«.

V drugem odstavku se besede »Pristojni davčni organ«
nadomesti z besedami »Davčni urad Ljubljana«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V zahtevku za vračilo DDV mora davčni zavezanec

navesti podatke, ki so predpisani z obrazcem »Zahtevek za
vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveni-
ji«, ki je sestavni del tega pravilnika.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V obrazcu iz prejšnjega odstavka se v zgornjem

levem okencu besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Navedite vašo DDV številko«.

41. člen
V 101. členu se v drugem odstavku v 1. točki za

besedo »računih« postavi vejica in doda naslednje besedilo:
»izdanih istega dne,«.

V 2. točki se na koncu postavi vejica in doda naslednje
besedilo: »kateremu je priložen račun iz prejšnje točke;«.

V 4. točki se za besedami »obrazec DDV-VP« doda
besedilo »in priložene račune«.

42. člen
V 103. členu s pred besedo »prodajalcu« doda besedi-

lo »in overjene izvirnike računov«.
Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Overjeni

izvirnik obrazca DDV-VP in overjeni izvirniki računov pred-
stavljajo zahtevek za vračilo DDV.”

43. člen
V 105. členu se v naslovu in v vseh odstavkih v ustrez-

nih sklonih beseda »poplačilo« nadomesti z besedo »vra-
čilo«.

V četrtem odstavku se besedilo »po poteku 30 dni«
nadomesti z besedilom »v 30 dneh«.

44. člen
V 108. členu se v drugem odstavku za besedami »z

registrsko blagajno« doda naslednje besedilo: »ter o dnev-
nem iztržku pri prodaji kmetijskih pridelkov na tržnicah«.

V 2. točki se za besedilom »iztržek po blagajni« doda
naslednje besedilo: »ali prodaja na tržnici«.

V tretjem odstavku se črtata besedi »dnevnem« in
»dnevnega«.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V knjigo izdanih računov se računi, izstavljeni po

35. členu ZDDV osebam, ki niso davčni zavezanci, lahko
vpisujejo na podlagi dnevnega zbirnika.«.

45. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»114. člen
(prijava za registracijo)

(1) Davčni zavezanec se mora prijaviti davčnemu orga-
nu, kjer je vpisan v davčni register zaradi vpisa v register
zavezancev za DDV. Davčnemu organu se mora prijaviti tudi
tuja oseba, ki v smislu ZDDV nima sedeža v Sloveniji.

(2) Za kmeta, katerega katastrski dohodek gospodinj-
stva za zadnje leto presega znesek 1,500.000 tolarjev,
določi zavezanost za DDV davčni organ po uradni dolžnosti
do 31. marca tekočega leta; ta postane davčni zavezanec s
1. aprilom tekočega leta.

(3) Kmeta, ki bo kot predstavnik gospodinjstva po do-
ločbi 45. člena ZDDV zavezanec za DDV, določi davčni
organ po uradni dolžnosti izmed oseb, ki imajo med člani
gospodinjstva najvišji katastrski dohodek. Pred vpisom za-
vezanosti za DDV po uradni dolžnosti davčni organ o določi-
tvi predstavnika obvesti gospodinjstvo, ki lahko v petnajstih
dneh po prejemu obvestila določi drugega predstavnika gos-
podinjstva. O določitvi drugega predstavnika gospodinjstva
podajo polnoletni člani gospodinjstva lastnoročno podpisa-
no izjavo.

(4) Če se površina zemljišč v uporabi članov gospo-
dinjstva glede na površino zemljišč, upoštevano pri odmeri
davka iz kmetijstva za preteklo leto, zmanjša za toliko, da bi
to pomenilo znižanje katastrskega dohodka pod znesek,
določen v drugem odstavku 45. člena ZDDV in da ta spre-
memba do konca preteklega leta še ni bila evidentirana v
uradnih evidencah, predstavnik gospodinjstva v petnajstih
dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka predloži
davčnemu organu ustrezna dokazila o odtujitvi zemljišč (ove-
rovljena kupoprodajna ali druga pogodba o odtujitvi lastnin-
ske ali posestne pravice ter vloga za vpis v zemljiško knjigo,
zakupna ali druga pogodba).

(5) V prijavi za registracijo mora davčni zavezanec na-
vesti podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV – P2, ki je
sestavni del tega pravilnika.«.

46. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Davčnemu zavezancu, ki v obdobju zadnjih 12 mese-

cev ne dosega prometa v višini, določeni v prvem odstavku
45. člena ZDDV ter davčnemu zavezancu, ki se mu med
letom zmanjša površina zemljišč v uporabi gospodinjstva za
toliko, da bi to pomenilo znižanje katastrskega dohodka pod
znesek, določen v drugem odstavku 45. člena ZDDV, lahko
davčni organ na njegovo zahtevo izda odločbo o prenehanju
registracije za DDV.«.

47. člen
V 120. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»Če so objekti ali deli objektov izročeni kupcem po 30.

juniju 1999 in je bil od teh objektov ali delov objektov
opravljen promet nepremičnin v skladu z zakonom o davku
na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90) in plačan
davek od prometa nepremičnin do 30. junija 1999, se
davčna osnova investitorja po ZDDV zmanjša za vrednost
gradbenih storitev, ki so bile na teh objektih ali delih objek-
tov opravljene do 30. junija 1999, davčna obveznost inve-
stitorja pa zmanjša za znesek plačanega davka od prometa
nepremičnin, in sicer v sorazmernem delu glede na vred-
nost opravljenih storitev do 30. junija 1999. Zmanjšanje
davčne osnove in zmanjšanje davčne obveznosti mora biti
izkazano na računu, ki ga investitor izda kupcu.«.

48. člen
V 123. členu se v tretjem odstavku doda nov stavek, ki

se glasi:
»Davčni zavezanci lahko plačajo davek po tem odstav-

ku do konca tekočega meseca za prejeta poplačila terjatev v
tem mesecu.«.

Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Znesek po tretjem odstavku 72. člena ZDDV vpla-

čanega prometnega davka, ki je vsebovan v neplačanih
terjatvah na dan 30. junija 1999, se izkazuje na obrazcu PD-
PLAČILA, ki je sestavni del tega pravilnika.

(5) Zavezanci za davek od prometa proizvodov in stori-
tev lahko zmanjšajo obračun prometnega davka tudi iz na-
slova vračil prometnega davka tujim fizičnim osebam, ven-
dar le do predložitve dokončnega obračuna davčnemu or-
ganu – do 20. avgusta 1999. Po tem datumu pa si znesek
tujim fizičnim osebam vrnjenega prometnega davka, ki se
nanaša na obrazce VPD izdane do vključno 30. 6. 1999,
lahko povrnejo z zahtevkom davčnemu organu, vendar naj-
kasneje do 15. julija 2000.«.

49. člen
V 124. členu se črta beseda »količini«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Zavezanci, ki opravljajo storitveno dejavnost v skla-

du z obrtnim zakonom (Uradni list RS, št. 50/94) in ki zaradi
zaokrožitve oziroma dopolnitve ponudbe v svoji dejavnosti
prodajajo na drobno tudi določeno blago, ki so ga nabavili
brez plačila prometnega davka na način, ki velja za trgovce
na drobno, morajo na dan 30. junija 1999 popisati blago na
zalogi, ki ga vodijo po prodajnih cenah z vračunanim dav-
kom od prometa proizvodov in storitev ter stornirati obraču-
nani davek v zalogah. Za to blago določijo prodajno ceno
brez prometnega davka in na tako ugotovljeno prodajno
ceno obračunajo DDV po ZDDV.

(3) Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki ne bodo zave-
zanci za DDV (tretji odstavek 74. člena ZDDV), izračunajo
obveznost za plačilo DDV od nabavne cene blaga.«.

50. člen
Za 124. členom se doda nov 124.a člen, ki se glasi:

»124.a člen
»Določbe 75. člena ZDDV se nanašajo tudi na zave-

zance za davek po zakonu o prometnem davku, ki opravljajo
dejavnost trgovine na debelo.«.

51. člen
V 125. členu se v drugem odstavku doda naslednje

besedilo:
»Zbirni podatki o neplačanem prometnem davku iz te-

ga seznama se vpisujejo v obrazec ZBIRNI PODATKI O
NEPLAČANEM PD, ki je sestavni del tega pravilnika. Obra-
zec je priloga dokončnega obračuna prometnega davka za
prvo polletje 1999.«.

V tretjem odstavku se doda naslednje besedilo:
»Podatki o predplačilih popisanih na dan 30. 6. 1999

se vpišejo v obrazec PD-PREDPLAČILA, ki je sestavni del
tega pravilnika.«.

52. člen
V 128. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»(2) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka bodo izra-

čunali delež obdavčljivih prihodkov v vseh prihodkih na na-
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čin, predpisan z 41. členom ZDDV in z izračunanim koefi-
cientom nato izračunali delež vstopnega DDV, ki ga upošte-
vajo v davčnem obdobju. Za prvo davčno obdobje se za vse
davčne zavezance, ne glede na izbrano davčno obdobje,
odbitni delež izračunava na podlagi podatkov za obdobje od
1. 1. 1999 do 31. 5. 1999. Za drugo davčno obdobje se
za davčne zavezance, ki obračunavajo DDV mesečno, od-
bitni delež izračunava na podlagi podatkov za obdobje od 1.
1. 1999 do 30. 6. 1999. Ostali davčni zavezanci v drugem
davčnem obdobju odbitni delež izračunavajo kumulativno. V
naslednjih obračunskih obdobjih bodo vsi zavezanci za DDV
odbitni delež (koeficient za izračun) izračunavali kumu-
lativno.«.

»Priloga A

Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti za naslednje kmetijske in gozdarske pridelke ter kmetijske in gozdarske storitve:

I. Kmetijski in gozdarski pridelki:
Skupina 1 – pridelki živinoreje:
1. Žive živali tarifne oznake: od 0101 do 0104;
2. Mleko tarifna oznaka 0401;
3. Gnojila živalskega izvora tarifna oznaka 3101 00 000;

Skupina 2 – poljščine, krmne rastline in drugi pridelki
1. Žita tarifne oznake: od 1001 do 1005; 1007 00 in 1008;
2. Žitna slama tarifna oznaka 1213 00 000;
3. Oljna semena in plodovi tarifne oznake: 1201 00, od 1204 00 do 1206 00;
4. Druga semena tarifna oznaka 1209 razen 1209 30 000, 1209 99 10 in 1209 99 910;
5. Sladkorna pesa tarifna oznaka 1212 91 800;
6. Krmne rastline: tarifna oznaka 1214;
7. Užitne vrtnine, koreni in gomolji: tarifne oznake: od 0701 do 0709 razen: 0709 51, 0709 52 000, 0709 90 310 in 0709
90 390;
8. Jagode-sveže tarifna oznaka 0810 10;
9. Gojena zdravilna zelišča in začimbe tarifne oznake: 0909, 0910 in 1211;

Skupina 3 – hmelj:
1. Hmelj tarifna oznaka 1210 000.

Skupina 4 – sveže sadje in oreški:
1. Užitno gojeno domače sadje in oreški tarifne oznake: 0802 razen 0802 90; 0804 20 100; 0807 razen 0807 20 000; od
0808 do 0810 razen 0810 10 in 0810 90; 0709 90 310 in 0709 90 390.

Skupina 5 – grozdje in vino
1. Sveže grozdje tarifna oznaka 0806 10;
2. Vino in grozdni mošt tarifna oznaka 2204.

Skupina 6 – gozdarski pridelki
1. Les za ogrevanje tarifna oznaka 4401 10 000;
2. Neobdelan ali grobo obdelan les domačih lesnih vrst tarifne oznake: 4403 10, 4403 20 in od 4403 91 000 do 4403 99
990.

II. Kmetijske in gozdarske storitve
Skupina 7 – storitve za plačilo v rastlinski pridelavi
1. Strojna dela pri proizvodnih storitvah v rastlinski pridelavi iz razredov standardne klasifikacije dejavnosti A/01.11, A/01.12
(razen pri gojenju gob, okrasnih rastlin ter semen in sadik) in A/01.13.

Skupina 8 – storitve za plačilo v živinoreji
1. Ročna in strojna dela v živinoreji iz razredov A/01.21, A/01.22 in A/01.23 standardne klasifikacije dejavnosti.

Skupina – 9 gozdarske storitve za plačilo
1. Ročna in strojna dela pri gojenju in izkoriščanju gozda.

Skupina 10 – skladiščenje pridelkov in priprava za trg
1. Shranjevanje kmetijskih in gozdarskih pridelkov na kmetiji;
2. Priprava pridelkov za trg.

53. člen
Priloga A, ki je sestavni del pravilnika, se nadomesti z

novo prilogo A, ki je sestavni del tega pravilnika.

54. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. julija 1999, razen tistih
določb, ki so vezane na 71., 72., 73., 74. in 75. člen ZDDV.

Št. 413-35/99
Ljubljana, dne 7. junija 1999.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.
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2201. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih
delavcev na področju zdravstvene dejavnosti

Na podlagi 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95 in 8/96) izdaja
minister za zdravstvo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev
na področju zdravstvene dejavnosti

1. člen
V pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih delav-

cev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št.
59/92 in 59/96) se v 8. členu doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:

»Mentor mora ob koncu pripravništva podati pisno po-
ročilo o opravljenem programu pripravništva in mnenje o
pripravnikovi usposobljenosti za opravljanje praktičnega
preizkusa znanja in strokovnega izpita.«.

2. člen
V 9. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se

glasi:
»Poročilo in mnenje mentorja iz drugega odstavka 8.

člena sta sestavni del lista o pripravništvu in o praktičnem
usposabljanju.«.

3. člen
V drugem odstavku 30. člena se za besedo »obseg«

dodajo besede: »pripravništva in«.

4. člen
Za 31. členom se doda nov »31.a člen«, ki se glasi:

»31.a člen
Ne glede na določilo drugega odstavka 7. člena tega

pravilnika lahko opravljajo mentorstvo pripravnikom z visoko
strokovno izobrazbo mentorji z višjo strokovno izobrazbo, ki
so zadnjih 5 let do izdaje tega pravilnika opravljali mentor-
stvo na področju, za katerega se pripravnik usposablja.
Opravljajo ga lahko še 5 let od uveljavitve tega pravilnika.«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 166-249/99
Ljubljana, dne 2. junija 1999.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

2202. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za
katera je bilo od 5. 12. 1998 do 12. 3. 1999
izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od

5. 12. 1998 do 12. 3. 1999 izdano dovoljenje
za promet
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Št. 512-24/99-68
Ljubljana, dne 1. junija 1999.

Urad Republike Slovenije
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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USTAVNO SODIŠČE

2203. Sklep o sprejemu pobude za oceno zakonitosti
osme alinee 3. člena, četrte alinee prvega
odstavka 8. člena, drugega odstavka 8. člena in
14. člena odloka o načinu izvajanja dimnikarske
službe na območju Občine Izola in o zadržanju
izvrševanja tega odloka ter o zavrženju pobude
za oceno zakonitosti javnega razpisa za izbiro
izvajalca dimnikarskih storitev

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe Dimnikarstvo Lepoša, d.o.o., Trbovlje na seji dne
3. junija 1999

s k l e n i l o:

1. Pobuda za oceno zakonitosti osme alinee 3. člena,
četrte alinee prvega odstavka 8. člena, drugega odstavka
8. člena in 14. člena odloka o načinu izvajanja dimnikarske
službe na območju Občine Izola (Uradne objave Občine
Izola, št. 12/98) se sprejme.

2. Izvrševanje odloka o načinu izvajanja dimnikarske
službe na območju Občine Izola se do končne odločitve
zadrži.

3. Začasno zadržanje iz prejšnje točke začne učinko-
vati z vročitvijo tega sklepa Občini Izola.

4. Pobuda za oceno zakonitosti javnega razpisa za
izbiro izvajalca dimnikarskih storitev (Uradni list RS, št.
19/99) se zavrže.

A)
1. Pobudnica navaja, da opravlja dimnikarsko dejav-

nost in da se namerava prijaviti na javni razpis za izvajanje
dimnikarskih storitev na območju Občine Izola. Predlaga
oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o načinu izvajanja
dimnikarske službe na območju Občine Izola (v nadaljeva-
nju: odlok) in javnega razpisa za izbiro izvajalca dimnikarskih
storitev (v nadaljevanju: javni razpis), ker meni, da posega v
njene interese za podelitev koncesije za opravljanje dimni-
karske dejavnosti na območju Občine Izola.

2. Pobudnica izrecno izpodbija naslednje določbe od-
loka:

– osmo alineo 3. člena odloka v delu, ki določa, da
mora izvajalec dimnikarske službe v zbirko podatkov vnašati
tudi podatke o letnih količinah in vrsti porabljenih goriv za
vsako kurišče posebej. Meni, da je to neizvedljivo, ker dim-
nikarska služba ne more imeti dnevne kontrole nad vsako
kurilno napravo, prav tako pa ta zahteva ne temelji na nobe-
nem predpisu;

– četrto alineo prvega odstavka 8. člena odloka v delu,
ki določa, da mora imeti izvajalec dimnikarske službe “certi-
fikat o strokovni usposobljenosti, katerega pridobi pri pri-
stojnem organu”, ker naj bi bila v nasprotju z drugim odstav-
kom 6. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 69/94 – v
nadaljevanju: ObrZ);

– drugi odstavek 8. člena odloka, ki določa, da se
natančnejši pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne
službe, določijo z javnim razpisom, kar naj bi bilo v nasprotju
s 33. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju: ZGJS);

– 14. člen odloka, ki določa, da je zbirka podatkov, ki
jo bo izvajalec imel ob prenehanju izvajanja dimnikarske
službe, last Občine Izola in jo je dolžan v celoti in brez
odškodnine izročiti v last in posest Občine Izola.

3. Pobudnica izpodbija tudi javni razpis, saj meni, da ni
v skladu z odlokom, ker mimo njega določa pogoje, ki jih v

odloku ni. Meni, da je drugi odstavek 8. člena odloka treba
razumeti tako, da se lahko v razpisu bolj natančno opredelijo
le pogoji iz odloka, ne pa, da postavlja javni razpis nove
pogoje.

B)
4. Na podlagi 24. člena zakona o ustavnem sodišču

(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
vsakdo da pisno pobudo za začetek postopka, če izkaže
svoj pravni interes. Ta je podan, če predpis, katerega oceno
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma njegov pravni položaj. Ustavno so-
dišče je štelo, da pobudnica izkazuje pravni interes za oce-
no zakonitosti v izreku navedenih določb odloka, saj ta
določa organizacijske standarde in način izvajanja obvezne
gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov, zračnikov in naprav
za prezračevanje prostorov zaradi varstva okolja. Za oprav-
ljanje te javne službe pa naj bi pobudnica kandidirala na
javnem razpisu.

5. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo za oceno zako-
nitosti v izreku navedenih določb odloka. V postopku odlo-
čanja bo predvsem ocenilo, ali je izpodbijana ureditev v
nasprotju z ObrZ in ZGJS.

6. Na podlagi določbe 39. člena ZUstS je ustavno
sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje odloka.
Izvrševanje odloka bi namreč lahko privedlo do škodljivih
posledic, če bi Občina Izola med postopkom ocene zakoni-
tosti že izbrala koncesionarja, saj bi ob morebitni ugotovitvi
nezakonitosti odloka in odpravi nezakonitih določb to pome-
nilo, da bi prizadete osebe (neizbrani kandidati) lahko zahte-
vale odpravo odločbe o izboru po določbah 46. člena ZUst-
S. Na ta način bi lahko nastale težko popravljive posledice
tudi izbranemu koncesionarju, zaradi neizvajanja javne služ-
be pa tudi občanom. Začasno zadržanje pa ne povzroča
škodljivih posledic, saj bo do izbora novega koncesionarja
opravljal dejavnost dosedanji izvajalec. Zadržanje izvrševa-
nja odloka ob navedenem pomeni, da Občina Izola do konč-
ne odločitve v zadevi ne sme nadaljevati s postopkom izbire
koncesionarja.

7. Na podlagi prvega odstavka 160. člena ustave in
21. člena ZUstS odloča ustavno sodišče med drugim o
ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov za izvr-
ševanje javnih pooblastil. Izpodbijani javni razpis ni predpis
oziroma splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, ampak
akt, izdan v postopku za pridobivanje in izbor koncesionarja.
Ustavno sodišče je na podlagi navedenega pobudo za oce-
no zakonitosti javnega razpisa zavrglo. Vsi kandidati, ki so se
prijavili na javni razpis, imajo na podlagi 37. člena ZGJS
položaj stranke v upravnem postopku in lahko morebitno
nezakonitost razpisnih pogojev uveljavljajo s pravnimi sreds-
tvi zoper odločbo o izboru, če potem, ko se bo postopek
izbire nadaljeval, ne bodo izbrani.

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

25. člena, tretjega odstavka 26. in 39. člena ZUstS v sesta-
vi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-98/99
Ljubljana, dne 3. junija 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.
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2204. Odločba o oceni ustavnosti in zakonitosti
1. točke 78. člena in 21. točke 77. člena statuta
Odvetniške zbornice Slovenije

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Sergija Vladislava Majhna iz Maribora in v postopku za oce-
no ustavnosti in zakonitosti, začetem na njegovo pobudo,
na seji dne 6. maja 1999

o d l o č i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti 1. točke 78. člena statuta Odvetniške zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94) se zavrže.

2. Določba 21. točke 77. člena statuta Odvetniške
zbornice Slovenije ni v skladu z zakonom o odvetništvu
(Uradni list RS, št. 18/93), kolikor ne določa, za katere
določbe kodeksa odvetniške poklicne etike, statuta Odvet-
niške zbornice Slovenije ali drugih aktov te zbornice velja,
da njihova kršitev pomeni tudi kršitev dolžnosti pri opravlja-
nju odvetniškega poklica.

3. Ni v skladu z ustavo, da statut Odvetniške zbornice
Slovenije ne določa hujših kršitev dolžnosti pri opravljanju
odvetniškega poklica.

4. Odvetniška zbornica Slovenije mora neskladji z usta-
vo iz prejšnjih dveh točk tega izreka odpraviti v letu dni po
objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik izpodbija določbo 21. točke 77. člena

statuta Odvetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: statut
OZS), kolikor določa, da je dejanje, ki pomeni kršitev dolž-
nosti pri opravljanju odvetniškega poklica (tudi), če odvetnik
pri opravljanju tega poklica “kako drugače krši ... kodeks
odvetniške poklicne etike, statut ali druge splošne akte zbor-
nice”. Pobudnik, ki utemeljuje svoj pravni interes s tem, da
je zoper njega bil začet postopek zaradi kršitve načel iz
kodeksa odvetniške poklicne etike (v nadaljevanju: kodeks),
ocenjuje, da z izpodbijano določbo ni izpolnjena določba
60. člena zakona o odvetništvu (v nadaljevanju: ZO), da
statut zbornice določi dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti
pri opravljanju odvetniškega poklica, temveč je z njo dana le
generalna klavzula, ki omogoča, da se popolnoma arbitrar-
no vsako ravnanje post festum določi kot kršitev. Taka po-
manjkljiva ureditev je po trditvah pobudnika tudi v nasprotju z
načeli iz 2. člena ustave (načelo pravne in socialne države),
saj da morajo biti v pravni državi dejanja, ki so kršitev poklic-
nih dolžnosti, določena vnaprej.

2. Pobudnik je predlagal tudi začasno zadržanje izvrše-
vanja izpodbijanih določb, dokler ne bo ustavno sodišče
odločilo o zadevi sami, in sicer, kot predlaga, z odpravo
določb.

3. Iz enakih vsebinskih razlogov izpodbija pobudnik
tudi določbo 1. točke 78. člena statuta OZS, da pomeni
kršitev dolžnosti vestnega opravljanja dela in prakse v odvet-
niški pisarni, če odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik,
ko nadomešča odvetnika pri zastopanju stranke, ne ravna
vestno, pošteno in po načelih odvetniške poklicne etike.
Predlaga odpravo tudi te določbe.

4. Odvetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: OZS)
odgovarja, da pri izpodbijani določbi 77. člena statuta OZS
ne gre za generalno klavzulo, temveč za blanketno določilo,
ki navezuje na točno določene predpise, ki jih OZS spreje-

ma po predpisanih postopkih. Gre pač za določeno tehniko
pisanja predpisov in inkriminiranja dejanj, trdi nasprotna ude-
leženka, ki pa so na ta način po njenem mnenju vendar
povsem jasno opredeljena kot disciplinske kršitve in je kakr-
šnokoli post festum arbitriranje in določanje posameznih
dejanj kot disciplinske kršitve povsem izključeno. Navaja še,
da so kodeks sprejeli na skupščini OZS vsi odvetniki kot
obveze svojega poklicnega ravnanja in vedenja, to velja tudi
za statut OZS, tako da vsi odvetniki njuno vsebino poznajo.
OZS predlaga zavrnitev podbude.

B)
5. Ustavno sodišče je s sklepom 18. 12. 1997 pred-

log za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe
zavrnilo.

6. Za pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti
1. točke 78. člena statuta OZS pobudnik nima pravnega
interesa. Ta določba (in vse druge določbe istega člena) se
namreč nanaša na odvetniške kandidate in odvetniške pri-
pravnike, pobudnik pa je odvetnik. Zato je bilo ta del pobu-
de treba zavreči.

7. Za preostali del pobude pa je ustavno sodišče ugo-
tovilo, da so procesni pogoji izpolnjeni. Ker je nasprotna
udeleženka nanjo že odgovorila in je dejansko stanje pojas-
njeno, je o pobudi hkrati tudi odločilo.

8. Člen 60 ZO določa, da “statut zbornice določi deja-
nja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniške-
ga poklica”. Drugi odstavek 62. člena pa določa, da se sme
določiti ukrep odvzema pravice opravljati odvetniški poklic le
za hujše kršitve, zaradi katerih odvetnik ni vreden zaupanja
za opravljanje odvetniškega poklica. Le za slednja je mogo-
če izrekati tudi najhujši ukrep, namreč odvzem pravice oprav-
ljati odvetniški poklic (drugi odstavek 62. člena ZO). Take
kršitve obravnava disciplinsko sodišče, preostale pa disci-
plinska komisija (64. člen ZO). Zato za hujše kršitve še
posebej velja, da morajo biti vnaprej določene. Ker je zako-
nodajalec prepustil določanje kršitev Odvetniški zbornici Slo-
venije in ker je izrecno določil, da jih le-ta določi s svojim
statutom, ni dvoma, da mora biti prav v tem aktu določeno,
katere kršitve so hujše.

9. Statut OZS lahko nalogo, opisano v prejšnji točki
tega poročila, opravi tudi tako, da inkriminira dejanja, nave-
dena v drugih splošnih aktih ali celo predpisih. Kadar gre za
splošne akte z enako stopnjo avtoritete znotraj OZS, kot jo
ima sam, lahko statut tem aktom prepusti tudi inkriminacijo
dejanj, ki smiselno sodijo v vsebino aktov. Kodeks je, ker
tako določa 42. člen ZO (povzema pa statut OZS v 2. točki
10. člena), ne glede na specifičnost svoje narave, tudi tak
splošen akt. Po presoji ustavnega sodišča zato ni načelnih
pomislekov zoper zakonitost take ureditve, ko bi kodeks
določil dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju
odvetniškega dela, pa tudi dejanja, ki pomenijo hujšo kršitev
(in jih zato obravnava disciplinsko sodišče, ker je zaradi njih
mogoče izreči tudi prepoved opravljanja odvetniškega po-
klica).

10. V 3. točki kodeksa je izrecno zapisano, da vsebuje
kodeks “tudi takšna pravila, katerih kršitev obravnavajo dis-
ciplinski organi OZ”. To določilo že samo jasno pove, da
potemtakem vsebuje kodeks tudi pravila, katerih kršitev še
ne pomeni tudi disciplinsko kršitev. Tako dvojnost pregreš-
kov zoper pravila kodeksa posebej potrjuje še šesto načelo
kodeksa, ki ureja primere, ko odvetnik sicer “ravna v nas-
protju z načeli in pravili tega kodeksa, ne da bi s tem kršil
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odvetniško disciplino”, in za take primere določa, da zadevo
obravnava območni zbor odvetnikov. Zoper tako kvalitativno
delitev in zoper tako ureditev glede blažjih pregreškov ni
pomislekov in jo tudi očitki pobude ne zadevajo. Toda
kodeks ne določa, katera ravnanja v neskladju s pravili
kodeksa so disciplinska kršitev, in tudi ne, katera od teh
dejanj so hujša disciplinska kršitev. Iz same vsebine načel,
iz njihove razvrstitve ali po kakšnih drugih znakih take razpo-
reditve na ne-kršitve, kršitve in hujše kršitve tudi ni mogoče
zanesljivo izpeljati.

11. Izpodbijana določba 77. člena statuta OZS pred-
vsem odkazuje na kodeks tako, kot da je sleherna kršitev
kodeksa kršitev discipline, kar je po pravkar obrazloženem v
nasprotju z določbami kodeksa samega, a tudi z naravo
nekaterih njegovih načel. A tudi če razumemo to določbo
tako, da odkazuje le na tista ravnanja v nasprotju s pravili
kodeksa, ki so kršitev discipline, taka odkazna določba ne
bi izpolnila zahtev ZO, ker v kodeksu niso navedene, niti iz
njega razberljive, disciplinske kršitve in med njimi ne hujše
disciplinske kršitve.

12. Člen 81 statuta OZS, ki edini govori o hujših krši-
tvah dolžnosti pri opravjanju (odvetniškega) poklica, določa,
da se disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati odvetniš-
ki poklic sme izreči “za hujše kršitve ..., iz katerih se da
utemeljeno sklepati, da storilec ne bo pošteno in vestno
opravljal odvetniškega dela”, in, če odvetnik ponavlja krši-
tve, za katere mu je bila izrečena lažja kazen, “... in je na
podlagi njegovega obnašanja in ravnanja utemeljeno sklepa-
ti, da ne bo pošteno in vestno opravljal odvetniškega poklica
...”. S takima določbama, ki povzemata okvirno definicijo
negativne prognoze iz prvega odstavka 27. člena ZO, pa
statut OZS niti nasploh, niti ko gre za kršitve discipline iz
kodeksa, ne more nadomestiti ureditve, ki jo smiselno ned-
voumno zahteva od OZS določba 62. člena ZO, namreč
določiti hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju poklica. Brez
tega med drugim tudi ni potrebne vsebinske razmejitve med
postopki pred disciplinsko komisijo in postopki pred disci-
plinskim sodiščem, oziroma je to pomembno razmejevanje
brez potrebne opore v splošnih aktih prepuščeno disciplin-
skemu tožilcu.

13. Neskladje z zakonom ni v tem, da statut OZS z
izpodbijano določbo odkazuje pri določanju disciplinskih
kršitev še na druge splošne akte OZS, pač pa v tem, da stori
to zgolj generalno, glede na določbe vseh splošnih aktov.
Da je neskladnost z zakonom v tem, česar izpodbijana do-
ločba ne določa, ne pa v tistem, kar določa, se posebno
zgovorno pokaže na primeru kodeksa: po eni strani je že iz
izrecne določbe kodeksa jasno, da je le kršitev nekaterih
njegovih pravil predmet obravnavanja disciplinskih organov
OZS (druge obravnava območni zbor odvetnikov), po drugi
strani pa ni dvoma, da kršitev nekaterih pravil kodeksa (še
poleg tistih, ki so vsebinsko zajete že v prejšnjih točkah
istega člena statuta OZS) mora pomeniti kršitev discipline, v
nekaterih primerih očitno tudi hujšo kršitev. Ustavno sodiš-
če se zato ni odločilo za razveljavitev določb v izpodbijanem
delu, zaradi česar bi nastala v urejanju razmerij znotraj OZS
in v zagotavljanju javnega interesa pri opravljanju odvetniš-
kega poklica pravna praznina, temveč za ugotovitev nes-
kladja z zakonom. Pri določitvi primernega roka za odpravo
tega neskladja je upoštevalo naravo OZS in način delovanja
skupščine kot njenega najvišjega organa.

14. Ker je ugotovilo tako neskladje z zakonom, se
ustavnemu sodišču ni bilo treba spuščati še v presojo o
neskladju izpodbijane določbe z ustavo.

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

25., četrtega odstavka 26., 30. in 48. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZuSt) v
sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr.
Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec,
Milojka Modrijan in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-259/97
Ljubljana, dne 6. maja 1999.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

2205. Odločba o oceni ustavnosti in zakonitosti
petega odstavka 11. člena notarske tarife in
sklepa o spremembi vrednosti točke

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo varuha človekovih pravic, na
seji dne 20. maja 1999

o d l o č i l o:

1. Določba petega odstavka 11. člena notarske tarife
(Uradni list RS, št. 28/95 in 31/96) ter sklep o spremembi
vrednosti točke (Uradni list RS, št. 6/97) nista v neskladju z
ustavo in zakonom.

2. Sklep o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS,
št. 65/98) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh), po

izrecni navedbi v zvezi s posamičnimi zadevami, ki jih obrav-
nava, zahteva presojo zakonitosti (in zato tudi ustavnosti)
petega odstavka 11. člena notarske tarife (v nadaljevanju:
NT), ki določa, da o spremembi vrednosti točke notarske
tarife ob upoštevanju meril iz prejšnjega odstavka istega
člena odloča izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije (v
nadaljevanju: NZS), pa pri tem ne govori o obveznem so-
glasju ministra, pristojnega za pravosodje. To je po njego-
vem mnenju v nasprotju z drugim odstavkom 107. člena
zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94 in 82/94 – v
nadaljevanju: ZN).

2. Iz enakih razlogov izpodbija varuh tudi oba sklepa, s
katerima je izvršni odbor NZS spremenil vrednost točke
notarske tarife, pa pristojni minister k njima ni dal soglasja.

3. Varuh meni, da izpodbijani pravni akti zaradi očitane-
ga neskladja z zakonom nasprotujejo tudi 153. členu usta-
ve, po katerem morajo biti podzakonski predpisi in drugi
splošni akti v skladu z zakoni.

4. Nasprotna udeleženka NZS v odgovoru najprej izra-
ža dvom, ali je varuh pristojen za zahtevo take vsebine, ko
ne gre za vprašanja o človekovi pravici oziroma temeljni
svoboščini, pa tudi, ali ga za tako zahtevo upravičuje posa-
mičen primer, na katerega se prvotno sklicuje. Po njenem
mnenju bi bilo soglasje pristojnega ministra k spremembi
vrednosti točke notarske tarife odveč, saj ob pogojih
za spremembo vrednosti, določenih v četrtem odstavku
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11. člena NT, sklep o spremembi “po svoji vsebini ni meri-
torne narave, ampak gre v bistvu le za običajen ugotovitveni
sklep, da je izpolnjen eden od navedenih objektivnih kriteri-
jev, ki opravičuje zvišanje vrednosti točke”. Soglasje pristoj-
nega ministra bi tedaj bilo samemu sebi namen, saj bi ga niti
ne bilo mogoče odreči, zatrjuje NZS.

5. Nasprotna udeleženka še sporoča in izkaže, da je
pred objavo prvega sklepa (Uradni list RS, št. 6/97) za
soglasje zaprosila, pa je pristojna ministrica pisno sporočila,
da soglasje ni potrebno med drugim zaradi petega odstavka
11. člena NT. Zato je NZS o drugem sklepu (Uradni list RS,
št. 65/98) pristojnega ministra le obvestila.

B)
6. Po določbi šeste alinee prvega odstavka 23. člena

zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) lahko varuh vloži zahtevo za oceno
ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov “v zvezi s posamično
zadevo, ki jo obravnava”. Varuh sporoča, da več pobudni-
kov za postopek pri njem toži med drugim nad tarifo, ki so jo
morali plačati za notarske storitve. Če varuh ob tem podvomi
v zakonitost splošnega akta, s katerim je ta tarifa določena,
je po presoji ustavnega sodišča pogoj iz 6. alinee prvega
odstavka 23. člena ZUstS izpolnjen. K dvomom nasprotne
udeleženke o legitimiranosti varuha za obravnavani primer
ustavno sodišče opozarja še na določbo drugega odstavka
9. člena zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS,
št. 71/93 – ZVČP), po kateri lahko varuh obravnava tudi
širša vprašanja, pomembna med drugim za pravno varnost
državljanov, ter na določbo drugega odstavka 26. člena
istega zakona, po kateri lahko varuh začne postopek tudi na
lastno pobudo.

7. Vrednost točke je bistvena sestavina notarske tarife.
Sprememba te vrednosti je zato sprememba notarske tarife.
O notarski tarifi odloča po izrecni določbi drugega odstavka
107. člena ZN NZS, toda v soglasju z ministrom, pristojnim
za pravosodje. Obveznost tega soglasja velja za tarifo o
nagrajevanju notarjev v celoti, torej nedvomno tudi za vsako-
kratno vrednost točke notarske tarife.

8. Odločitev pristojnega organa NZS o spremembi vred-
nosti točke notarske tarife ni samo ugotovitveni sklep. Z njo
organ NZS kompetentno odloči o izpolnjenosti pogoja iz
četrtega odstavka 11. člena NT, nato pa samostojno določi
novo vrednost točke; glede slednjega NT ne vsebuje izrec-
nih omejitev. Nova vrednost točke po objavi v Uradnem listu
RS velja tudi, če bi organ ne spoštoval omejitev iz četrtega
odstavka 11. člena NT, in tudi, če bi bilo povečanje vredno-
sti točke neutemeljno visoko.

9. Zaradi take narave in takih posledic odločitve o
spremembi vrednosti točke ne vzdrži razlaga, da bi bilo s
soglasjem k NT hkrati dano soglasje tudi za vse prihodnje
spremembe njene vrednosti. O spremembi vrednosti točke
kot dela tarife lahko odloči organ NZS le v soglasju z mini-
strom. Le s takim soglasjem je sprememba sprejeta v skladu
s četrtim odstavkom 11. člena ZN in zato veljavna.

10. Pravkar zapisano velja ne glede na to, ali zakonsko
določbo ponavlja tudi NT ali ne; zakonska določba o soglas-
ju je tako v načelu kot tehnično uporabna že sama po sebi.
Zato peti odstavek 11. člena NT ni v neskladju z zakonsko
določbo, četudi je ne ponavlja.

11. K prvemu sklepu o spremembi vrednosti točke
(Uradni list RS, št. 6/97) je pristojni minister soglasje, kot
ga zahteva zakon, dal: soglašal je namreč z NT, ki vsebuje v
23. členu prehodno določbo, po kateri se je prva spremem-

ba vrednosti točke po tej tarifi izvedla istočasno in v enakem
znesku, kot sprememba vrednosti točke v odvetniški tarifi.
Prav to se je z izpodbijanim sklepom zgodilo; isti minister pa
je k spremembi odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 3/97)
dal soglasje. Zato očitanega neskladja tega sklepa z zako-
nom ni.

12. K drugemu sklepu (Uradni list RS, št. 65/98)
ministrovega soglasja ni, zato ga je bilo treba razveljaviti. Za
odpravo se ustavno sodišče ni odločilo, ker niti varuh v
zahtevi ne trdi niti primerjalni podatki ne kažejo, da bi zaradi
nezakonitega sklepa nastale takšne škodljive posledice, ki
bi jih bilo treba odpraviti. Po razveljavitvi bo do drugačne, z
zakonom skladne določitve, veljala vrednost točke, določe-
ne s sklepom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 6/97.

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

40. člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednika dr. Lojze
Ude ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava
Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam
Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo so-
glasno.

Št. U-I-57/99
Ljubljana, dne 20. maja 1999.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

2206. Sklep o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti
tretje točke prvega odstavka 8. člena zakona o
sodniški službi, 57. člena zakona o sodiščih in
za oceno ustavnosti in zakonitosti 200. člena
sodnega reda

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Maše Butenko iz Celja na seji dne 20. maja 1999

s k l e n i l o:

1. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti 203. in 381. člena sod-
nega reda (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98 in 91/98) se
ustavi.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
tretje točke prvega odstavka 8. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98), 57. člena
zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) in za
oceno ustavnosti in zakonitosti 200. člena sodnega reda se
zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica navaja, da je diplomirana pravnica s pra-

vosodnim izpitom, zaposlena kot strokovna sodelavka na
Višjem sodišču v Celju. Izrecno izpodbija 57. člen zakona o
sodiščih (v nadaljevanju: ZS) in 200. člen sodnega reda.
Določbi naj ne bi bili v skladu s členi 14, 15, 35, 49, 59 in
74 ustave. Po izpodbijani ureditvi sme sodno osebje spreje-
mati funkcije ali opravljati dejavnosti samo, če so združljive z
neodvisnostjo in ugledom sodišča. Pobudnica meni, da do-
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puščanje pogodbene ureditve delovnega razmerja, s katero
delojemalec pristane na omejitev svoje svobodne izbire po-
klica, svobodnega znanstvenega in umetniškega ustvarjanja
ter svobodne gospodarske pobude, ne da bi zato od delo-
dajalca dobil ustrezno materialno nadomestilo, ni v skladu z
načeli pravne in socialne države. Noben zakon ali drug
splošni akt pa takšnega nadomestila ne določa in ga deloje-
malci tudi dejansko ne prejemajo. Ob tem se pobudnica
sklicuje na odločbo ustavnega sodišča št. U-I-51/90 z dne
14. 5. 1992. Ker o združljivosti po izpodbijani ureditvi 57.
člena ZS in 200. člena sodnega reda odloča predsednik
sodišča, ki ga je zato po 382. členu sodnega reda potrebno
seznaniti z vsako dejavnostjo, s katero se posameznik uk-
varja, naj bi šlo tudi za grob poseg v pravico do zasebnosti.

2. Pobudnica izpodbija tudi 8. člen zakona o sodniški
službi (v nadaljevanju: ZSS), v obrazložitvi pa navaja le razlo-
ge za protiustavnost tretje točke prvega odstavka 8. člena
tega zakona, ki za sodnika določa starostni pogoj. Navaja,
da člena 8 in 9 ZSS kot pogoj za sodniško službo kumulativ-
no določata starostno mejo 30 let in sodno prakso na mestu
strokovnega sodelavca v trajanju najmanj štirih let (oziroma
po ZSS – A najmanj treh let). Zaradi visoko določene sta-
rostne meje prihaja do neenakosti med kandidati. Ti so
namreč prisiljeni delati različno dolgo, preden lahko uspe-
šno kandidirajo za prosto sodniško mesto. Dalj so prisiljeni
delati tisti, ki so prej izpolnili študijske obveznosti, opravili
pravniški državni izpit ter se zaposlili. Na slabšem naj bi bile
zlasti ženske, ker moški praviloma pred vstopom na univer-
zo služijo vojaški rok. Upoštevaje 129. člen ustave, naj bi
bilo zato potrebno starostno mejo znižati ter vsem kandida-
tom omogočiti, da vložijo kandidature, ko imajo predpisano
število let sodne prakse. Pobudnica je tudi po spremembi
ZSS – A vztrajala pri ustavosodni presoji, saj že opisana
neenakost med kandidati ostaja. Navaja, da tudi spremem-
ba v prehodnih določbah ZSS (dodan novi drugi odstavek
105. člena), ki določa, da pogoj iz 3. točke prvega odstavka
8. člena zakona izpolnjuje tudi, kdor bo 30 let starosti do-
polnil do 31. 12. 1997, ne spreminja njenega pravnega
položaja.

3. Pobudnica je sprva izpodbijala tudi 203. in
381. člen sodnega reda ter predlagala njuno zadržanje,
vendar je pobudo v tem delu umaknila.

4. Državni zbor, vlada in ministrstvo za pravosodje me-
nijo, da je pobuda neutemeljena in predlagajo njeno zavrni-
tev.

B)
5. Prvi in drugi odstavek 57. člena ZS določata, da

sme strokovni sodelavec, sodni referent, sodniški priprav-
nik, upravno tehnični ali drug delavec pri sodišču sprejemati
funkcije ali opravljati druge dejavnosti samo, če so združljive
z neodvisnostjo in ugledom sodišča. O združljivosti odloča
predsednik sodišča. Zoper odločitev predsednika sodišča
iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba v roku osmih dni
od dneva vročitve odločbe. O pritožbi odloči minister, pri-
stojen za pravosodje. Člen 200 sodnega reda takšno za-
konsko ureditev le povzema.

6. Tako odločba ustavnega sodišča št. U-I-51/90 z
dne 14. 5. 1992 (Uradni list RS, št. 29/92 in OdlUS I, 33),
na katero se pobudnica sklicuje, kot tudi kasnejša odločba
št. U-I-81/97 z dne 14. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 12/99),
sta se nanašali na določbe 7. člena zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 71/93 in 2/94

– v nadaljevanju: ZDR) in sicer na omejevanje svobode dela
delavcev in njihove podjetniške pobude po prenehanju de-
lovnega razmerja (odločba št. U-I-51/90) in med delovnim
razmerjem (odločba št. U-I-81/97) s konkurenčnimi prepo-
vedmi zaradi varstva delodajalčevih pravic kot instrumenta
pravne zaveze k delojemalčevi oziroma delavčevi lojalnosti
do delodajalca.

7. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-81/97 odločilo,
da pomenijo določbe prvega, drugega in tretjega odstavka
7. člena ZDR nesorazmerno omejevanje svobode dela in
svobodne gospodarske pobude zaradi pravne negotovosti,
ki ji je delavec po tej ureditvi izpostavljen. Zakonska uredi-
tev, ki ni povsem jasna glede del ali poslov na katere se
nanaša, namreč vsako takšno delo ali sklenitev posla že
vnaprej okvalificira kot hujšo kršitev delovne discipline, za
katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmer-
ja. Za ugotovitev protiustavnosti zaradi nesorazmernega po-
sega je bilo med drugim pomembno, da po ZDR ni predvi-
dena niti možnost, da bi se delavec zakonodajalčevi prepo-
vedi in od njega zapretenim sankcijam izognil tako, da bi si
za svoje delo oziroma sklepanje poslov pridobil delodajalče-
vo privoljenje. Zato te določbe za delavca predstavljajo vsaj
visoko stopnjo pravne negotovosti; načelo pravne varnosti
pa je eno od načel pravne države.

8. Pri izpodbijani ureditvi ZS in sodnega reda pa ne gre
za konkurenčno prepoved, temveč v njej določene omejitve
izhajajo iz same narave dela v pravosodju. Ratio legis je zato
tu povsem drug, kot v primeru določb 7. člena ZDR. Ker je
sodno osebje navzoče pri izvrševanju sodne funkcije ali celo
izvršuje opravila, za katera je pristojno sodišče, ga je bilo
potrebno zavezati z določenimi pravili obnašanja, ki izhajajo
iz zahteve po nepristranosti sodišča kot dela ustavno zago-
tovljene človekove pravice do sodnega varstva (člen 23
ustave), ugled sodstva pa je predpogoj za uveljavitev načel
pravne države (člen 2 ustave). Izpodbijana ureditev ZS in
Sodnega reda sicer posega v pravico iz 49. in 74. člena
ustave, kolikor se ti pravici nanašata tudi na uporabo proste-
ga časa izven delovnega časa (odločba št. U-I-81/97), ven-
dar poseg ni protiustaven, saj je zadovoljeno ustavnemu
načelu sorazmernosti. Cilji, ki jih je zakonodajalec pri tem
zasledoval – to je neodvisnost sodstva in njegov ugled – so
legitimni in stvarno upravičeni. Izhajajo iz ustave in posledič-
no iz same narave dela v sodstvu. Izbrana sredstva – zakon-
sko določene omejitve – so za dosego tega cilja primerna.
Takšne omejitve namreč dejansko varujejo neodvisnost in
ugled sodstva v celoti. Zadovoljeno je tudi kriteriju soraz-
mernosti v ožjem pomenu besede. Izpodbijana ureditev na-
mreč omejuje opravljanje funkcij ali drugih dejavnosti sodne-
ga osebja zunaj sodnega dela na tiste, ki ne prizadevajo
neodvisnosti ali ugleda sodstva in v tem delu obstoji že
vnaprejšnja zakonodajalčeva privolitev v takšno prevzema-
nje dela in funkcij. Kolikor obstoji dvom, da ne gre za takšno
vnaprej dovoljeno dejavnost ali funkcijo, pa je tudi v interesu
sodnega osebja samega in njihove pravne varnosti, da se
predhodno odloči o nezdružljivosti. Pri tem je pomembno
tudi dejstvo, da o nezdružljivosti odloča predsednik sodišča,
ki je po položaju sodnemu osebju nadrejen, poleg tega pa je
sodnik in kot tak pravni strokovnjak. Pri tem so zoper odloči-
tev predsednika sodišča zagotovljena tudi pravna sredstva,
kar preprečuje arbitrarnost. Z izpodbijano določbo je izrec-
no zagotovljena pritožba na Ministrstvo za pravosodje, mož-
no pa je seveda tudi sodno varstvo v upravnem sporu ter
ustavna pritožba. Zato izpodbijani določbi ne pomenita zatr-
jevanih kršitev 2., 49. in 74. člena ustave.
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9. Ob takšni oceni pa tudi ne gre za protiustavno prav-
no praznino, ker izpodbijani ZS prav zaradi omejitve, ki se
nanaša na opravljanje dejavnosti in sprejemanje funkcij, ki
so nezdružljive z ugledom in neodvisnostjo sodišča, ne pred-
videva posebnih nadomestil (dodatkov) za strokovne sode-
lavce sodišč in drugo sodno osebje. Obravnavni primer je
treba v tem delu razlikovati od primera v odločbi št. U-I-
51/90, na katero se pobudnica sklicuje. Iz navedene odloč-
be izhaja le zahteva po materialnem nadomestilu v primerih
konkurenčnih prepovedi (kar omejitve v danem primeru ni-
so), ki se nanašajo na določeno obdobje po prenehanju
delovnega razmerja (in ne med samim delovnim razmerjem).
Po navedeni odločbi namreč zakonsko dopuščanje pogod-
bene ureditve delovnega razmerja, s katero delojemalec
pristane na omejitev svoje svobode izbire poklica in svobo-
de gospodarske pobude po prenehanju delovnega razmer-
ja, ne da bi za to od delodajalca dobil ustrezno materialno
nadomestilo, ni v skladu z načeli pravne države. Iz razlogov,
ki jih navaja pobudnica, zato ni podana kršitev člena 14
ustave, ker je njen položaj različen od tistega, o katerem je
ustavno sodišče odločilo v zadevi št. U-I-51/90.

10. Tudi dejstvo, da je predsednik sodišča v okviru
odločanja o nezdružljivosti po 57. členu ZS in 200. členu
sodnega reda seznanjen z dejavnostmi in funkcijami sodne-
ga osebja, ni protiustaven poseg v zasebnost. Izpodbijani
določbi ne pomenita kršitve 35. člena ustave iz razlogov, ki
so navedeni že v točki 8 te obrazložitve.

11. Ker izpodbijana ureditev 57. člena ZS izključuje
opravljanje le tistih funkcij ali drugih dejavnosti sodnega
osebja zunaj sodnega dela, ki prizadevajo neodvisnost ali
ugled sodstva, takšna omejitev tudi ne pomeni kršitve
59. člena ustave (svoboda znanosti in umetnosti). V teh
primerih namreč že po naravi stvari ne gre za dejavnosti ali
funkcije, ki bi lahko krnile ugled sodišča, ali zbujale dvom v
njegovo neodvisnost.

12. Izpodbijana ureditev ZS ter sodnega reda glede na
navedeno ni v neskladju s členi 2, 14, 15, 35, 49, 59 in 74
ustave.

13. Pritožnica ne izpodbija izrecno 382. člena sodne-
ga reda. Poleg tega se je obveznost sodnega osebja do
pisne seznanitve predsednika sodišča o funkcijah in drugih
dejavnostih, ki jih opravlja, po tej normi prehodnega značaja
izčrpala v roku treh mesecev po uveljavitvi sodnega reda, pri
čemer je bila ta obveznost konzumirana še pred vložitvijo te
pobude. Zato ustavno sodišče tega člena sodnega reda ni
obravnavalo v postopku preizkusa pobude.

14. Ustava v prvem odstavku 129. člena določa: “Funk-
cija sodnika je trajna. Zakon določa starostno mejo in druge
pogoje za izvolitev.”

15. Iz te ustavne določbe izhaja namen ustavodajalca,
da je treba predvideti takšno starostno mejo, ki zagotavlja
poleg strokovne izkušenosti tudi določeno življenjsko zre-
lost, ki jo je treba zahtevati za sodnika, da bi mu Državni zbor
podelil trajni mandat za izvajanje sodne oblasti. Že iz ustave
izhaja, da zgolj zadostna strokovna izkušenost sodniškega
kandidata ne zadošča, temveč je potrebno, da doseže z
zakonom predpisano starost. Možnost, da bodo kandidati
ob izpolnitvi vseh pogojev za izvolitev v trajno sodniško funk-
cijo imeli različno dolžino delovnih izkušenj, tako izhaja že iz
same ustave.

16. ZSS je določil starostno mejo in druge pogoje za
izvolitev sodnika, ki veljajo za vse enako. Predpisani so
splošni pogoji za izvolitev sodnika (8. člen) in posebni pogoji
za sodnika na okrajnem sodišču (9. člen). Ker starost kot

splošni pogoj in delovne izkušnje kot posebni pogoj za
izvolitev sodnika medsebojno nista povezana, je primerjava
med kandidati glede na dolžino delovnih izkušenj oziroma
sodne prakse brezpredmetna. Zato je očitno, da zakonsko
določen starostni pogoj, ki sicer lahko povzroči, da imajo
kandidati pred izvolitvijo v sodniško funkcijo različno dolge
delovne izkušnje oziroma sodno prakso, ni v neskladju z
ustavo. Ob enako določenem starostnem pogoju očitno tudi
ne gre za diskriminacijo med spoloma. Določitev starosti
30 let v izpodbijani določbi ZSS pa je tudi v razumni poveza-
vi s ciljem, ki ga je zakonodajalec zasledoval.

17. Na takšno oceno tudi ne vpliva, da je zakonodaja-
lec kasneje z zakonskima novelama z ZSS-A in z ZSS-B v
okviru prehodnih določb (dopolnitve 105. člena ZSS) zaradi
nezasedenosti sodniških mest ter zaostankov pri sodiščih
začasno omilil pogoje za izvolitev okrajnih sodnikov. Tako je
ZSS-A med drugim določil, da pogoj iz 3. točke prvega
odstavka 8. člena tega zakona izpolnjuje tudi, kdor bo 30 let
starosti dopolnil do 31. 12. 1997. ZSS-B pa je začasno do
31. 12. 1999 za izvolitev sodnika okrajnega sodišča omilil
pogoje iz 8. in 9. člena (starostnega na 27 let), vendar le, če
se na razpis prostega sodniškega mesta ne prijavi kandidat,
ki izpolnjuje pogoje iz 8. in 9. člena ZSS. V tem delu gre le
za vprašanje primernosti zakonske ureditve za čas prehod-
nega obdobja.

18. Izpodbijana določba tretje točke prvega odstavka
8. člena ZSS zato očitno ni v neskladju s 14., 15., 49. in
129. členom ustave.

19. Ker je pobudnica umaknila pobudo za ustavosod-
no presojo 203. in 381. člena sodnega reda, je ustavno
sodišče postopek za preizkus pobude v tem delu ustavilo.

C)
20. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

6. člena in drugega odstavka 26. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: na-
mestnik predsednika dr. Lojze Ude ter sodnice in sodniki dr.
Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč – Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, in dr. Dragica Wedam –
Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-144/95
Ljubljana, dne 20. maja 1999.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

2207. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o
zagotavljanju socialne varnosti slovenskim
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz
republik nekdanje SFRJ v neskladju z ustavo,
ker ne določa načina odmere dodatka k
pokojnini za tiste upravičence, ki so se upokojili
po septembru 1991

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Ane-Sonje Pihlar iz Kranja na seji dne 20. maja 1999

o d l o č i l o:

1. Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekda-
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nje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92) je v neskladju z ustavo,
ker ne določa načina odmere dodatka k pokojnini za tiste
upravičence, ki so se upokojili po septembru 1991.

2. Državni zbor je ugotovljeno neustavnost dolžan od-
praviti v roku 6 mesecev od objave te odločbe v Uradnem
listu RS.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica navaja, da je bila zaposlena v tovarnah

zdravil Alkaloid iz Skopja in Zdravlje iz Leskovca, kjer se je s
30. 3. 1992 tudi invalidsko upokojila. Njeno delovno ob-
močje je bilo ves čas v Sloveniji. Z odločbo Skupnosti po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije z dne 10.
11. 1992 ji je bila na podlagi zakona o zagotavljanju social-
ne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do
pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št.
45/92 – v nadaljevanju: ZZSV) priznana pravica do dodatka
k invalidski pokojnini. Dodatek je bil odmerjen od najnižje
pokojninske osnove po 53. členu zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98 – v nadaljevanju: ZPIZ). Taka osnova je bila
uporabljena zato, ker ZZSV ne ureja načina odmere dodatka
za tiste slovenske državljane, ki so se v republikah nekdanje
SFRJ upokojili po 1. 9. 1991. S tem pa naj bi bili ti upoko-
jenci postavljeni v bistveno slabši položaj v primerjavi s tisti-
mi, ki so bili upokojeni pred 1. 9. 1991. Oškodovani naj bi
bili vsi, ki so glede na stopnjo izobrazbe v Sloveniji opravljali
zahtevnejša dela in so prejemali tudi temu ustrezne osebne
dohodke. Smiselno uveljavlja kršitev 14. člena ustave zaradi
neenakopravnega obravnavanja upokojenih v republikah
nekdanje SFRJ pred 1. 9. 1991 in po tem datumu.

2. Državni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da ZZSV
ne ureja višine pokojnin, temveč je namenjen zagotavljanju
socialne varnosti slovenskih državljanov, upokojenih v dru-
gih republikah nekdanje SFRJ. Državo naj bi k temu zavezo-
vala določba 50. člena ustave in posredno tudi ustavni za-
kon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I
in 45/94 – v nadaljevanju: UZITUL). Na tej podlagi priznanih
pravic naj bi ne bilo ustrezno primerjati s pokojninami, pri-
dobljenimi v Sloveniji, saj se po višini bistveno razlikujejo:
italijanske, nemške in avstrijske pokojnine so višje, pokojni-
ne iz drugih držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ,
Češke, Poljske, Madžarske in nekaterih drugih držav, pa
bistveno nižje od slovenske ravni. Čeprav je bil prvotni smo-
ter ZZSV zagotoviti socialno varnost slovenskim državlja-
nom, ki so pridobili pravico do pokojnine do slovenske
osamosvojitve, se je krog upravičencev v praksi razširil tudi
na tiste, ki so se upokojili kasneje. Za to skupino upravičen-
cev pa je bilo vprašanje odmere dodatka, saj niso prejemali
pokojnine v času, ko je še veljala skupna denarna enota in
so bile pokojnine še neposredno primerljive. V praksi je bilo
vprašanje razrešeno z upoštevanjem namena zakona: zago-
toviti minimalno socialno varnost tistim slovenskim državlja-
nom, ki prejemajo pokojnino iz nekdanjih republik SFRJ v
višini, ki ne zadošča za normalno preživljanje v Sloveniji. Kot
merilo za določitev ravni minimalne socialne varnosti je bil
upoštevan znesek najnižje pokojnine, do katere so upravi-
čeni upokojenci z enako pokojninsko dobo in so pravico do
pokojnine pridobili pri slovenskem nosilcu zavarovanja. S
tem naj bi bila zagotovljena minimalna socialna varnost vseh
slovenskih državljanov v primerljivih okoliščinah.

B)
3. Ker je dejansko stanje dovolj pojasnjeno in je bila

Državnemu zboru že v postopku za preizkus pobude dana
možnost, da se izjavi, je ustavno sodišče pobudo sprejelo in
takoj odločilo o stvari sami.

4. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-147/94 z dne
30. 11. 1995 (Uradni list RS, št. 3/96 in OdlUS IV, 118)
med drugim navedlo: “ZZSV zagotavlja socialno varnost slo-
venskim državljanom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki
so uveljavili pravico iz pokojninskega zavarovanja v drugih
republikah nekdanje SFRJ. Dodatek, ki gre upravičencem
po tem zakonu, je pravica posebne vrste. Ne gre za pravico
iz socialnega zavarovanja, ker so le-to dolžni zagotavljati le
posamezni nosilci pokojninskega zavarovanja v republikah
nekdanje SFRJ. Gre za pravico, ki je po svoji naravi še
najbližja denarnim pravicam socialnega varstva (socialne po-
moči), čeprav ni pogojena z dohodkovnim cenzusom. So-
cialnovarstvene pravice pa praviloma zagotavlja država in ne
nosilci socialnih zavarovanj. ... Namen pravice do dodatka iz
ZZSV je zagotoviti socialno varnost določeni kategoriji oseb,
ki so socialno ogrožene prav zato, ker stalno prebivajo v
Sloveniji, pokojnino pa prejemajo iz držav – republik nekda-
nje SFRJ.”

5. Najprej je treba pritrditi navedbam Državnega zbora,
da ni mogoče primerjati pokojnine, ki bi jo morala prejemati
pobudnica od nosilca pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja v Srbiji, s pokojnino, ki bi ji šla, če bi bi bila ob enakih
pogojih (starost, delovna doba, izobrazba oziroma osebni
dohodki) upokojena pri slovenskem Zavodu za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje. Ratio legis ZZSV je bil ohraniti
tisto realno vrednost pokojnin, ki je upravičencem šla za
mesec september 1991. Ali drugače: zakon določi kot os-
novo pokojnino upravičenca za mesec september 1991,
preračunano v slovenske tolarje. Ne gre torej za preračun v
slovensko pokojnino, ampak za določitev osnove za izračun
dodatka. To pa pomeni, da so ostale razlike v višini pokoj-
nin, ki so v tistem trenutku obstajale med pokojninami v
posameznih republikah nekdanje Jugoslavije, in da namen
zakona tudi ni bil odpraviti te razlike.

6. ZZSV pa ne ureja posebej primerov tistih slovenskih
državljanov, ki so (ali šele bodo) po septembru 1991 uvelja-
vili pravico do pokojnine pri katerem od nosilcev pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja v republikah bivše SFRJ.
Na podlagi 1. člena bi sicer pravico do dodatka k pokojnini
imeli. Zakon namreč kot pogoje določa le državljanstvo Re-
publike Slovenije, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
uveljavitev pravice do pokojnine v kateri od republik nekda-
nje SFRJ. Čas uveljavitve pokojnine za uveljavljanje pravice
do dodatka po tej določbi torej ni bistven.

7. Temeljno pravilo pokojninskega zavarovanja je, da
pokojnino zagotavlja tisti sklad, v katerega so zavarovanci,
delodajalci ali država plačevali prispevke – torej tisti nosilec
zavarovanja, katerega zavarovanec je posameznik bil. Po-
budnica je bila zavarovanka skupnosti pokojninskega in in-
validskega zavarovanja v Srbiji (še prej pa v Makedoniji), ki ji
je maja 1992 tudi priznala pravice iz tega zavarovanja –
invalidsko pokojnino. Pokojnine se tujim državljanom pravi-
loma izplačujejo tudi v tujino. Slovenska zakonodaja tako v
201. členu ZPIZ določa, da se na podlagi sklenjenega
sporazuma ali na podlagi dejanske vzajemnosti, uživalcu
pravic, ki se kot tuj državljan za stalno izseli v tujino, izplaču-
jejo denarni prejemki iz pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja v tujino.
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8. Dejstvo, da pristojni nosilec zavarovanja v Srbiji
pobudnici ne izplačuje pokojnine, ne pomeni, da je izpla-
čevanje pokojnine dolžna prevzeti Republika Slovenija
(nedvomno pa to ne more biti obveznost slovenskega no-
silca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri kate-
rem pobudnica nikoli ni bila zavarovana). Država je na
podlagi prvega odstavka 50. člena ustave dolžna zagotoviti
svojim državljanom socialno varnost. Z ustavo ni določena
vsebina pravice do socialne varnosti. Ustava tudi ne zago-
tavlja točno določenih socialnih pravic. Iz ustavne določbe
izhaja le obveznost države, da ustvari pogoje in možnosti
za uresničevanje socialne varnosti. Kakšne ukrepe bo dr-
žava za to izbrala, ustava ne določa. Posebne človekove
pravice na področju socialne varnosti (socialne pravice) se
uresničujejo “pod pogoji, določenimi z zakonom”: torej na
podlagi zakonov, ki določijo krog upravičencev, vrsto in
obseg upravičenj, pogoje za pridobitev in način uresniče-
vanja pravic.

9. Ustavnosodna presoja zakonske ureditve ekonom-
skih in socialnih pravic je glede na njihovo naravo nujno
zadržana in omejena na ugotavljanje, ali je zakonodajalčeva
rešitev v skladu z javnim interesom. Ustavno sodišče se
osredotoča izključno na zakonsko določena sredstva in na
razmerje med uporabljenimi sredstvi in namenom zakonoda-
jalca. Ustava zakonodajalca ne zavezuje, da sprejme dolo-
čene ukrepe, ampak mu daje možnost izbire. Zakonodaja-
lec torej lahko sprejme vsak ukrep, ki bo pomenil izpolnitev
njegove obveznosti. Pri tem je seveda vezan na ustavna
načela in spoštovanje ustavno zagotovljenih človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin. Vendar mu to ne preprečuje, da v
mejah svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo dolo-
čena podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na
njih vezal različne pravne posledice. Tovrstna diskrecija, s
katero zakonodajalec zasleduje ustavno dopustne cilje, je
bistvena sestavina zakonodajne pristojnosti. Upoštevati je
treba, da so zakoni splošne in abstraktne norme, sprejete
na podlagi posploševanja in ne na podlagi posamičnega,
individualnega primera.

10. To, kar pobudnica izpodbija, ni zakonska ureditev
pravice do dodatka k pokojnini za tiste upokojence iz drugih
republik, ki so se upokojili do septembra 1991. Pobudnica
zatrjuje po eni strani neskladnost zakona z ustavo zato, ker
da ne ureja pravic tistih, ki so se upokojili kasneje, po drugi
strani pa neskladnost uporabe zakona z ustavo za take pri-
mere (načina, na katerega se je zakon v praksi uporabil tudi
za take primere).

11. V obrazložitvi predloga za izdajo ZZSV (Poročevalec
DZ, št. 14/92) je zapisano: “Vprašanje, ali je bila pravica do
pokojnine uveljavljena do osamosvojitve Republike Slovenije,
do 1. 4. 1992 ali kasneje, ne vpliva na pridobitev pravice do
dodatka k pokojnini.” Če je bil tako nedvomno namen zakona
priznati pravico do dodatka k pokojnini tudi tistim upravičen-
cem, ki so se upokojili (kadarkoli) po septembru 1991, je
prav tako nedvomno, da zakon zanje ne določa osnove, od
katere se odmeri. Vprašanje izvedbe in interpretacije torej ni,
ali posamezniki kot je pobudnica, imajo pravico do dodatka
ali ne (imajo-jo), ampak ali jim je to pravico mogoče odmeriti z
ustrezno interpretacijo zakona.

12. Praktična izvedba sporne odmere temelji na mnenju
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, zagovarja jo
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (mnenje zavo-
da z dne 18. 5. 1993), v tem postopku pa ji ne oporekata ne
vlada ne Državni zbor. Ker nihče ni oporekal razlagi, po kateri
imajo pravico do dodatka k pokojnini tudi slovenski državljani,
upokojeni v drugih republikah nekdanje SFRJ po septembru
1991, se ustavno sodišče v presojo glede tega dela ni spuš-
čalo. Razlaga glede načina obračuna dodatka pa se zdi logič-

na, kolikor je pravilno izhodišče, da naj dodatek k pokojnini
po ZZSV zagotavlja “minimalno socialno varnost”.

13. Odlok o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih
osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile
v drugih republikah nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št.
26/91), ki je urejal izplačevanje akontacij pokojnin za čas,
dokler druge republike ne bodo pričele (ponovno) nakazo-
vati pokojnin upravičencem v Slovenijo, je omejil znesek
akontacije navzgor: ni smel presegati najvišjega zneska, ki
je bil po splošnih predpisih v Republiki Sloveniji določen za
izplačila pokojnin za oktober 1991. Niti odlok niti ZZSV pa
ne urejata primerov, ko bi bila bodisi akontacija pokojnine
bodisi osnova za določitev dodatka manjša, kot pa znaša
najnižja možna pokojnina v Sloveniji. To je razumljivo, ker
niti akontacija niti dodatek nista pravici iz pokojninskega
zavarovanja, ampak posebni, specifični socialni pravici, ki ju
zagotavlja država. Najnižja pokojnina na podlagi 53. člena
ZPIZ zagotavlja le spodnjo (najnižjo) raven pravic iz naslova
pokojninskega zavarovanja pri nosilcu obveznega zavarova-
nja v Sloveniji. Minimalno socialno varnost pa zagotavljajo
dajatve iz naslova socialnega varstva.

14. Če se upošteva predpisani način odmere dodatka
za tiste upravičence, ki so se upokojili do septembra 1991,
se pokaže, da namen določitve osnove in funkcija dodatka k
pokojnini ni bila ugotavljanje, ali pripadajoča pokojnina do-
sega najnižjo pokojnino v Sloveniji in pokritje morebitne
razlike do višine najnižje pokojnine. V bistvu je le šlo za
“preračun” v tujini odmerjene pokojnine v slovenske tolarje,
kar je predstavljalo nekakšno “fiktivno slovensko pokojni-
no”, saj se je po drugem odstavku 2. člena ZZSV taka
osnova nato usklajevala enako kot slovenske pokojnine.

15. Pravico do dodatka k pokojnini po ZZSV imajo
slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Slo-
veniji, ki prejemajo pokojnine iz drugih republik nekdanje
SFRJ – ne glede na to, kdaj so se upokojili. Načelo enakosti
pred zakonom zahteva, da se jim dodatek odmeri na enak
način oziroma po enakih kriterijih. ZZSV je v tem delu po-
manjkljiv, saj način odmere določa le za tiste, ki so se
upokojili pred septembrom 1991 in to na način, ki ne omo-
goča neposredne uporabe predpisanega kriterija (znesek
pokojnine za september 1991) tudi za tiste upravičence, ki
so se upokojili kasneje. Pravne praznine je sicer mogoče
zapolnjevati s pravili o interpretaciji, vendar mora interpreta-
cija (razlaga) zakonske norme ostati v okviru namena zakona
in ne sme prerasti v njegovo dopolnjevanje.

16. Namen ZZSV je res zagotavljanje socialne varnosti
določeni kategoriji državljanov. Vendar gre pri tem za to, da
se jim zagotavlja prejemke, ki bi ustrezali prejemkom iz
naslova slovenskega pokojninskega zavarovanja. Izhodišče
za odmero dodatka je njihova pripadajoča pokojnina in ne
najnižja pokojnina, ki jo zagotavlja slovenska zakonodaja.
Praktična izvedba obračuna za tiste upravičence, ki so se
upokojili v drugi republiki po septembru 1991 zato postavlja
te upravičence v neenakopraven položaj, saj jim določa
osnovo, ki jo ZZSV ne pozna, niti je ni mogoče določiti z
njegovo razlago. Če je bil namen zakonodajalca, da gre
dodatek k pokojnini tudi tem upravičencem, bi moral določi-
ti tudi način obračuna. Načela pravne države (2. člen usta-
ve) zahtevajo, da so norme opredeljene tako, da jih je mogo-
če izvajati; da je mogoče z razlago ugotoviti vsebino predpi-
sa in je tako ravnanje državnih organov s tem determinirano.
V neskladju s pravico do enakosti pred zakonom, ki jo
zagotavlja drugi odstavek 14. člena ustave je, da zakon, ker
tega vprašanja ni uredil, prepušča odločitev o tej pravici
popolni diskreciji upravnega organa. To je v neskladju tudi z
drugim odstavkom 120. člena ustave v zvezi s četrtim od-
stavkom 153. člena ustave: upravni organi opravljalo svoje
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delo le v okviru ustave in zakonov, posamični akti uprave pa
morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.

17. ZZSV tudi ne ureja primerov, ko pripadajoča pokoj-
nina in dodatek k pokojnini ne dosegata najnižje pokojnine
po 53. členu ZPIZ. Ker niti tuja pokojnina niti dodatek po
ZZSV nista prejemka iz naslova pokojninskega zavarovanja
pri ZPIZ, ni zakonske podlage, da bi se v takem primeru
upravičencu odmerila najnižja pokojnina po 53. členu ZPIZ.
To pomeni, da bi bil tudi za upravičence, upokojene pred
septembrom 1991, dodatek k pokojnini (zaradi neplačeva-
nja iz tujine odmerjen v višini osnove) lahko nižji kot najnižja
pokojnina v Sloveniji. V primerjavi s takimi upokojenci bi bila
pobudnica celo v ugodnejšem položaju.

18. Strinjati se je sicer mogoče, da je uveljavljeni način
odmere za upravičence, upokojene po septembru 1991,
pravičen, ker jim zagotavlja enak minimalni nivo socialne
varnosti kot tistim državljanom, ki so se upokojili pri sloven-
skem nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Vendar nima izrecne podlage v zakonu in ni edini možni
način odmere. Možen bi bil tudi tak, kot ga predlaga pobud-
nica (in ga zavod ocenjuje kot neprimernega), verjetno pa še
kakšen drugačen način preračuna tuje pokojnine v osnovo
za odmero dodatka. Kateri je pravi, pa bi moral določiti
zakonodajalec. Ker je to v njegovi pristojnosti, se ustavno
sodišče ne opredeljuje vnaprej, ali bi bila uzakonitev uveljav-
ljenega načina odmere v skladu z ustavo ali ne.

19. ZZSV je protiustaven zato, ker vprašanja, ki bi ga
moral urediti, ne ureja. Zato ga ni mogoče razveljaviti. Glede
na to je ustavno sodišče sprejelo ugotovitveno odločbo,
zakonodajalcu pa določilo rok, do katerega mora ugotovlje-
no protiustavnost odpraviti. Ocenilo je, da rok šestih mese-
cev omogoča izvedbo postopka dopolnitve zakona.

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

četrtega odstavka 26. člena in 48. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi:
namestnik predsednika dr. Lojze Ude ter sodnice in sodniki
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-
Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-101/97
Ljubljana, dne 20. maja 1999.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2208. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za
dejavnost železniškega prometa za leto 1999

T A R I F N A   P R I L O G A
h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega

prometa za leto 1999

(Uradni list RS, št. 68/94)
1. Izhodiščne plače iz 193. člena Kolektivne pogodbe

za dejavnost železniškega prometa po posameznih tarifnih
razredih so za mesec april 1999 naslednje:

Tarifni razred Količnik Izhodiščne
bruto plače

v SIT za polni
 delovni čas

I. Enostavna dela 1,00 45.468
II. Manj zahtevna dela 1,10 50.015
III. Srednje zahtevna dela 1,23 55.926
IV. Zahtevna dela 1,37 62.291
V. Zahtevnejša dela 1,55 70.475
VI. Zelo zahtevna dela 1,85 84.116
VII. Visoko zahtevna dela 2,10 95.483
VIII. Najzahtevnejša dela 2,50 113.670
IX. Izjemno pomembna,

najzahtevnejša dela 3,00 136.404

2. Izhodiščne plače iz prejšnje točke se usklajujejo z
rastjo cen življenjskih potrebščin na enak način kot je dolo-
čeno v dogovoru o politiki plač za obdobje 1999–2001
oziroma zakonu. Tako določene izhodiščne plače se s 1. 8.
1999 povečajo še za 2,1%, s 1. 12. 1999 pa še za 3%.

3. Regres za letni dopust za leto 1999 znaša
108.630 SIT. Delavcem, katerih bruto plača za polni delov-
ni čas za mesec maj 1999 ne presega 110.000 SIT, se
izplača regres v višini 114.000 SIT.

4. Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec
april 1999 znaša 537 SIT za dneve oziroma 67,13 SIT za
uro prisotnosti na delu.

Zneska iz prejšnjega odstavka se usklajujeta vsakih
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na
podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije
objavi minister, pristojen za delo. Prva uskladitev se opravi
1. julija 1999.

5. Povračilo za prevoz na delo in z dela z lastnim pre-
voznim sredstvom, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoz-
nimi sredstvi, se prizna v višini 15% cene motornega benci-
na 98 oktanov, kar za mesec april 1999 znaša
17,97 SIT/km.

6. Povračila stroškov za službena potovanja za mesec
april 1999 znašajo:

– za službena potovanja nad 12 ur 3.693 SIT
– za službena potovanja od 8 do 12 ur 1.846 SIT
– za službena potovanja od 6 do 8 ur 1.285 SIT
Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne

plače za I. tarifni razred po eskalacijski lestvici, ki je določe-
na v dogovoru o politiki plač za obdobje 1999–2001 oziro-
ma v zakonu.

7. Stroški prenočevanja na službenem potovanju se
povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje v hotelu, ki
ga odobri delodajalec.

8. Povračila stroškov v primeru dela na terenu za me-
sec april 1999 znašajo:

– če traja delo od 4 do 8 ur dnevno 591 SIT
– če traja delo več kot 8 ur dnevno 775 SIT
Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku, ter

delavcem na vožnji v cestnem tovornem prometu pripada
povračilo stroškov v primeru dela na terenu 84,93 SIT na
uro, toda ne več kot 775 SIT na dan.

Zneski terenskega dodatka se usklajujejo na enak na-
čin kot dnevnice.

9. Nadomestilo za ločeno življenje za mesec april 1999
znaša:

– za povračilo stroškov stanovanja 24.259 SIT
– za povračilo stroškov prehrane 29.650 SIT.
Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne

plače za I. tarifni razred po eskalacijski lestvici, ki je določe-
na v dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001 oziro-
ma v zakonu.
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10. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v služ-
bene namene se določi v višini 30% cene motornega benci-
na – 98 oktanov, ter za april 1999 znaša 35,94 SIT/km.

11. Solidarnostna pomoč za mesec april 1999 znaša
100.432 SIT.

12. Jubilejne nagrade za mesec april 1999 znašajo:
– za 10 let delovne dobe 53.311 SIT
– za 20 let delovne dobe 79.967 SIT
– za 30 let delovne dobe 106.622 SIT
Zneski pod zap. št. 11 in 12 se usklajujejo z rastjo

povprečne plače v RS za pretekle tri mesece.
13. Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povpreč-

ne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, kar za mesec
april 1999 znaša 493.197 SIT oziroma tri zadnje plače za-
poslenega, če je to zanj ugodneje.

14. Odpravnina družini ob smrti delavca znaša 2,1 pov-
prečne mesečne plače zaposlenih v RS za pretekle tri me-
sece, kar za mesec april 1999 znaša 351.513 SIT oziroma
tri povprečne neto plače delavca za pretekle tri mesece, če
je to za družino ugodneje.

15. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost
železniškega prometa za leto 1999 začne veljati z dnem
podpisa, uporablja pa se od 1. 4. 1999 dalje.

Št. 2610-2/98-45-05
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Sindikat strojevodij Sindikat železniškega
Slovenije transporta Slovenije

Predsednik Predsednik
Slavko Kmetič l. r. Jože Pavšek l. r.

Sindikat železničarjev Sindikat vlakovnih
Slovenije odpravnikov Slovenije

Predsednik v. d. predsednika:
Albert Pavlič l. r. Karel Muster l. r.

Sindikat delavcev Sindikat vozovnih
železniške dejavnosti preglednikov

Slovenije Slovenije
Predsednik Predsednik

Cveto Brod l. r. Avdo Mešič l. r.

Ministrstvo za promet in zveze
Republike Slovenije

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

2209. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj
1999

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/98, 35/98, 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
rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1999

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih, maja 1999 v primerjavi z aprilom 1999 je
bil –0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do maja 1999 je bil –0,008.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do maja
1999 je bil –0,002.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih maja 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil 0,024.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
maja 1999 v primerjavi z aprilom 1999 je bil 0,006.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začet-
ka leta do maja 1999 je bil 0,027.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do maja 1999 je bil 0,005.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja
1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,043.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebš-
čin od začetka leta do maja 1999 v primerjavi s povprečjem
leta 1998 je bil 0,038.

Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 7. junija 1999.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

LJUBLJANA

2210. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 45/97 – odl. US, 56/98), ter 26. in 85. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95,
33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 6. seji dne 31. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana

za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Mestne občine Ljubljana za leto 1999 (v nadaljnjem besedi-
lu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna,
terjatvami in naložbami ter dolgovi.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna
občina Ljubljana.

3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-

čuna Mestne občine Ljubljana so izkazani v bilanci prihod-
kov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v
računu financiranja in so prikazani v splošnem delu prora-
čuna.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na kon-
cu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 1999 se
določa v višini 40.165,851.000 SIT.

4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov

in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Mestne obči-
ne Ljubljana.

O uporabi sredstev rezerv odloča župan.

5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun

v skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo

dejavnostjo so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna

občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične
osebe.

6. člen
Terjatve iz naslova nerealiziranih prihodkov se lahko

zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže odloča župan,

ki ob pripravi proračuna za naslednjo leto o tem obvesti
mestni svet.

7. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporab-

nikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določe-
ni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine
Ljubljana po uporabnikih so izkazani v posebnem delu
proračuna.

8. člen
Če se med izvrševanjem proračuna MOL spremeni

delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, lahko upo-
rabnik posreduje županu predlog za prerazporeditev sred-
stev, vendar ne več kot 10% med konti iste podskupine
izdatkov v okviru letnega finančnega načrta.

O prerazporeditvi sredstev odloča župan.

9. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-

čunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financira-
nje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše navodilo o izvrševanju proračuna, na-

vodilo o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti
pravnih oseb v lasti MOL in navodilo o pripravi investicijske
dokumentacije in spremljanju investicij.

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje
proračuna.

11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabljajo sredstva re-
zerv.

12. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za

plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo
blaga in storitev in za investicijske izdatke.

13. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom.
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v

okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamez-
ne namene, sredstva za subvencije pa tudi na podlagi do-
datnih drugih tekočih prihodkov.

Subvencije javnim podjetjem iz proračuna Mestne ob-
čine Ljubljane se lahko namenjajo le za pokrivanje izgub, ki
nastanejo zaradi opravljanja storitev za potrebe občanov
Mestne občine Ljubljane po maloprodajni ceni, ki je nižja od
dejanske cene storitve.

Subvencija se dodeli na podlagi pogodbe.

14. člen
Sredstva za plače zaposlenim se uporabnikom zago-

tavlja mesečno glede na zasedenost delovnih mest in po-
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klicnih funkcij v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo
področje plač zaposlenih pri teh uporabnikih.

15. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabni-

kom zagotavljajo sredstva za: regres za letni dopust, jubilej-
ne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, sredstva za zagotav-
ljanje pravic trajno presežnim delavcem in solidarnostne
pomoči.

16. člen
Sredstva proračuna uporabniki med letom praviloma

uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih ob-
veznosti in likvidnostni položaj proračuna.

17. člen
Izjemoma lahko uporabniki dogovarjajo predplačila.
Dogovarjanje predplačil je možno ob predhodnem so-

glasju oddelka za finance in primernem zavarovanju pred-
plačila.

18. člen
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihod-

kov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prednostno
zagotavljajo za zakonsko določene naloge in za minimalni
obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.

19. člen
Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahte-

vale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-konto
v proračunu tekočega leta.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova:

 – investicijskih odhodkov in investicijskih transferov
ne smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov
“42-investicijski odhodki“ in “43-investicijski transferi“,
zagotovljenih v sprejetem letnem finančnem načrtu upo-
rabnika;

– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki“ in “41-teko-
či transferi“, brez sredstev podskupin odhodkov “400-plače
in drugi izdatki zaposlenim“ in “401-prispevkov delodajalcev
za socialno varnost“, zagotovljenih v sprejetem letnem fi-
nančnem načrtu uporabnika.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.

20. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,

lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za
10% ali zadrži nakazilo sredstev, ki so v posebnem delu
proračuna razporejeni za posamezne namene.

21. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana

za leto 1999 se lahko odpre nov konto za odhodke, ki jih pri
planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ker se nji-
hov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedene-
ga po sprejemu proračuna.

Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.

22. člen
Oddelek za finance Mestne uprave mestne občine Ljub-

ljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih

uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana
ter mu predlaga ustrezne ukrepe,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamez-
nimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve
tekoče likvidnosti proračuna,

– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih
proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

23. člen
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo po-

slovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzor-
ni odbor.

24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 400-6/99-10
Ljubljana, dne 31. maja 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Proračun Mestne občine Ljubljana se določa v naslednjih zneskih

Proračun 1999
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 33.720.228.000
II. SKUPAJ ODHODKI 39.836.424.000
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK –6.116.196.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 173.000.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 246.000.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) –73.000.000
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C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
IX. ODPLAČILA DOLGA 83.427.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) –83.427.000
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH –6.272.623.000*

* Znesek v višini 6.272.623.000 tolarjev je enak prenesenim sredstvom iz preteklega leta.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 1999
konto

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 33.720.228.000

70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) 26.238.945.000

700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK 18.621.982.000
7000 Dohodnina 18.621.982.000
7001 Davek na dobiček od pravnih oseb 0
7002 Drugi davki na dohodek in dobiček 0

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARSTVO 0

702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 0

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 7.250.445.000
7030 Davki na nepremičnine 5.160.395.000
7031 Davki na premičnine 2.057.000
7032 Davki na dediščine in darila 77.780.000
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 2.010.213.000

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 366.518.000
7044 Davki na posebne storitve 290.397.000
7045 Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti 0
7046 Pristojbine za motorna vozila 378.000
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 75.743.000

705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 0

706 DRUGI DAVKI 0
7060 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 6.863.519.000

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.694.190.000
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetji in javnih finančnih institucij 0
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih javnih podjetij in finančnih institucij 118.491.000
7102 Prihodki od obresti 325.608.000
7103 Prihodki od premoženja 1.250.091.000

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 270.682.000
7111 Upravne takse 270.682.000

712 DENARNE KAZNI 134.099.000
7120 Denarne kazni 134.099.000

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 18.040.000
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.040.000

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 4.746.508.000
7141 Drugi nedavčni prihodki 4.746.508.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 480.000.000
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Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 1999
konto

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 480.000.000
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 480.000.000
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0
7202 Prihodki od prodaje opreme 0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 18.777.000

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 14.777.000
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo 6.000.000
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije 8.777.000
7302 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij in stanovanj 0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 4.000.000
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo 4.000.000
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 118.987.000

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 118.987.000
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 118.987.000
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 39.836.424.000

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) 7.161.238.000

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.602.449.000
4000 Plače in dodatki 1.374.310.000
4001 Regres za letni dopust 47.582.000
4002 Povračila in nadomestila 102.179.000
4003 Sredstva za delovno uspešnost 39.010.000
4004 Sredstva za nadurno delo 18.202.000
4005 Plače za delo po pogodbi 5.631.000
4009 Drugi izdatki zaposlenim 15.535.000

401 PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST 228.872.000
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 127.391.000
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 92.412.000
4012 Prispevki za zaposlovanje 7.630.000
4013 Prispevki za porodniško varstvo 1.439.000

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 5.075.206.000
4020 Pisarniški in splošni material 477.252.000
4021 Posebni materiali in storitve 140.731.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 304.590.500
4023 Prevozni stroški in storitve 38.676.000
4024 Izdatki za službena potovanja 24.220.000
4025 Tekoče vzdrževanje 3.180.176.000
4026 Najemnine in zakupnine 78.487.000
4027 Kazni in odškodnine 137.000.000
4029 Drugi operativni odhodki 694.073.500

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 16.685.000
4030 Plačila obresti od kreditov Banki Sloveniji 0
4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 0
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam 0
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Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 1999
konto

4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0
4033 Plačila obresti od vrednostnih papirjev 16.685.000

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0
4040 Plačila obresti mednarodnim finančnim institucijam 0
4041 Plačila obresti tujim vladam 0
4042 Plačila obresti tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 0
4043 Plačila obresti drugim tujim kreditodajalcem 0

409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE 238.026.000
4090 Tekoča proračunska rezerva 69.425.000
4091 Sredstva rezerv 168.601.000
4092 Druge rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+413+414) 16.404.516.000

410 SUBVENCIJE 1.079.753.000
4100 Subvencije javnim podjetjem 966.455.000
4101 Subvencije finančnim institucijam 0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 113.298.000

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 574.341.000
4110 Transferi nezaposlenim 0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.514.000
4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja 0
4114 Pokojnine 0
4115 Nadomestila plač 825.000
4116 Boleznine 0
4117 Štipendije 42.830.000
4119 Drugi transferi posameznikom 522.172.000

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.602.978.000
4120 Tekoči trensferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.602.978.000

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 13.147.444.000
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim in ožjim delom lokalnim

skupnosti 45.280.000
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 228.750.000
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 3.502.859.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske zavode 9.370.555.000
4133 00 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim 5.830.302.000
4133 01 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske zavode - sredstva za prispevke

delodajalcev 1.084.169.000
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske zavode - za izdatke za blago

in storitve 2.456.084.000

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 13.676.459.000

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 13.676.459.000
4200 Nakup zgradb in prostorov 390.000.000
4201 Nakup prevoznih sredstev 25.000.000
4202 Nakup opreme 337.924.000
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 26.736.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.577.077.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.728.950.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 671.000.000
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 919.772.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431) 2.594.211.000
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430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.594.211.000
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim

in ožjim delom lokalnih skupnosti 0
4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam 583.508.000
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 70.348.000
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 420.000.000
4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam 0
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 0
4306 Investicijski transferi posameznikom 0
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom 1.520.355.000
4308 Investicijski transferi v tujino 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II) –6.116.196.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 1999
konto

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 173.000.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 173.000.000

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 173.000.000
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 163.000.000
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 0
7502 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 10.000.000
7503 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov 0
7504 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države 0
7505 Prejeta vračila danih posojil iz tujine 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
7510 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih 0
7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0
7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 246.000.000
DELEŽEV (440+441)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 246.000.000

440 DANA POSOJILA 31.000.000
4400 Dana posojila posamezniku 0
4401 Dana posojila javnim skladom 0
4402 Dana posojila javnim podjetjem 0
4403 Dana posojila finančnim institucijam 31.000.000
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 0
4405 Dana posojila drugim ravnem države 0
4406 Dana posojila v tujino 0
4407 Dana posojila državnemu proračunu 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 215.000.000
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 180.000.000
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 35.000.000
4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 0
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE –73.000.000
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
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C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Naziv konta Proračun
podskupina, 1999
konto

VIII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0
5004 Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 0

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0

IX. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 83.427.000

55 ODPLAČILA DOLGA 83.427.000

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 83.427.000
5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije 0
5501 Odplačilo kreditov poslovnih bankam 0
5502 Odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam 0
5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0
5504 Odplačilo glavnice vrednostnih papirjev 83.427.000

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX) –83.427.000

XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII-X) –6.272.623.000

BREŽICE

2211. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o
usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
29/95) ter 17. in 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 5. seji
dne 10. 5. 1999 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti
prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih

aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Brežice

za obdobje od leta 1986 do 2000

1. člen
V 3. členu odloka o usklajenosti prostorsko izvedbe-

nih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice,

Uradni list RS, št. 79/97 (v nadaljnjem besedilu: odlok) se
besedilo v celoti zamenja z naslednjim:

Prostorsko ureditvene pogoje za Občino Brežice (Urad-
ni list SRS, št. 38/87, 25/87 in Uradni list RS, št. 29/96)
se izvaja znotraj določenih meja naselij in ureditvenih oziro-
ma zazidljivih območij, kot je opredeljeno v prostorskih se-
stavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Bre-
žice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87,
Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98,
50/98 in vseh dopolnitvah in spremembah prostorskih se-
stavin plana, ki sledijo) prikazano na kartografski dokumen-
taciji PKN 1:5000 (grafični del plana).

Navedena kartografska dokumentacija se uporablja kot
sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev
za Občino Brežice, kot izsek iz PUP (sestavni del lokacijske
dokumentacije).

2. člen
V 2. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
Z dolgoročnimi in srednjeročnimi sestavinami planskih

aktov ni usklajen grafični del prostorsko ureditvenih pogojev
(PUP) za Občino Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87 in
25/87), ki ga je izdelal RRC Novo mesto TOZD Projektivni
biro Region Brežice pod št. 1648/U/87 (maj 1987) in
sicer:

– v mejah naselij in mejah individualnih gradenj, ki jih
obravnava (zazidljive površine).

3. člen
V 4. členu odloka se za besedo “Brežice” doda besedi-

ca: “se”.
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4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 352-100/97-2/7
Brežice, dne 10. maja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

2212. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje AFP Dobova (PUP AFP Dobova)

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegih 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) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 14/95 in 57/94) je Občinski svet
občine Brežice na 5. seji dne 10. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje

AFP Dobova (PUP AFP Dobova)

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorsko ureditveni po-

goji za območje AFP Dobova, ki jih je izdelal VI-PLAN Pro-
jektiranje, urbanizem, gradnje, Viktor Pšeničnik s.p. v ja-
nuarju 1999 pod številko 98/28.

2. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in merila za posege

v prostor (stavbe, proste in nepozidane površine, komunal-
na in ostala infrastruktura).

3. člen
Vsebina tekstualnega dela:
1.0. Splošni del
2.0. Lastništvo
3.0. Vsebina
4.0. Infrastruktura
5.0. Vplivi na okolico
6.0. Faznost izvajanja
7.0. Ocena investicije
8.0. Soglasja in pogoji
9. Grafične priloge

4. člen
Odlok o PUP je podlaga za pripravo lokacijske doku-

mentacije in v nadaljevanju za pridobitev lokacijskega dovo-
ljenja, oziroma za izdajo odločb za potrebe priglasitvenih del
za vse posege v prostor.

5. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje AFP Dobova

zajemajo območje velikosti skoraj 30 ha, ki leži neposredno
ob severnem robu Dobovskega polja.

Območje se nahaja večinoma v k.o. Sela, deloma pa
poseže v k.o. Gaberje in zajema (obodne) parcele: 424,
425, 426/2, 410, 420, 421, 422, 423 vse k.o. Gabrje,
ter 494, 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 638, 639,
640/1, 641, 642, 643, 644, 645, 646/1, 646/2, 646/3,

647/1, 648/1, 648/2, 648/3, 648/5, 648/6, 648/7,
650/1, 650/2, 486, 654/1,652, 653/2, 656, 659/1,
659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 660/3, 663, 664, 668,
670, 671, 673, 674, 675/1, 636/1, 633 del, 631/2 del,
631/3, 630/2, 675/2, 682, 679/2, 681/2, del 1103/1
javno dobro, del 1102/4 javno dobro, del 1111/1 potok
vse k.o. Sela.

Na jugu je meja železnica oziroma občinska cesta, ki
povezuje Dobovo (Gabrje) z Brežicami (Sela, Mostec), nato
poteka meja na vzhodu deloma po potoku Negot oziroma se
razširi do samega atarja (vzdolž naselja) Gabrje. Na severu
se nadaljuje preko potoka Negot do samega naselja Sela in
ob cesti (na zahodu) skozi naselje Sela, do izhodiščnega
položaja.

Širše ureditveno območje pa zajema vse parcele na
predlog investitorja. Polega parcel, ki so zgoraj navedene še
naslednje: 633/2, 682/2, 683/1, 683/2, 683/3 (vse k.o.
Sela) ter 409/2, 410, 411/2, 412/2, 419/1, 419/2, 420,
421/1, 421/2, 426, 432 ter 430 (vse k.o. Gabrje).

6. člen
Ureditvena območja in določitev enot
Območje PUP se deli na manjše enote z namenom, da

se opredeli prioritetno vsebino in pogoje za poseganje. Me-
ja enot je določena z mejami parcel in ni merodajna za
določitev vsebine lokacijske dokumentacije oziroma funk-
cionalnega zemljišča posameznim objektom.

Enota A1
Enota že ima vsebino in je večinoma pozidana. Večino-

ma je stanovanjska vsebina in poslovni del (uprave firm). Del
objektov je namenjen potrebam za kmetijstvo za celo ob-
močje PUP. Predvideva se zidava novih (samostojnih) objek-
tov, predvsem za stanovanje, poslovno in kulturno dejav-
nost. Glede na velikost obstoječih funkcionalnih zemljišč je
možna dozidava, k obstoječim objektom.

Enota A2
Enota ima že osnovno vsebino: trgovina, gostinstvo,

poslovna dejavnost in storitve, ter skladišča za dejavnosti, ki
se vršijo. Obstoječa vsebina je predvidena za v naprej, kot
tudi za širitev obstoječih kapacitet in pripadajoče infrastruk-
ture (promet, ČN).

Enota A3
Enota je v neposredni bližini industrije. Predvidena je

podobna vsebina: manjši obrat za proizvodnjo in predelavo
(polnilnico). Možna je tudi kombinacija poslovno trgovske
dejavnosti. V enoti je predvidena tudi lokacija za čistilno
napravo (oziroma prečrpavališče) za celo območje PUP. Del
enote se dimenzionira za potrebe mirujočega prometa za
potrebe območja PUP in ureditev prometnih komunikacij
(priključek, cesta, parkirišča…).

Enota A4
Enota se v celoti nameni objektom in napravam za

potrebe turizma (hoteli, apartmaji, depandanse...) zdravs-
tva (kliniki, ordinacije, sanatoriji...), športa in rekreaciji (ba-
zeni, dvorane, odprta igrišča, parki, golf – veliki in mali...)
in spremljajoči objekti (gostinstvo, garaže, čistilne napra-
ve, jezera itd.). Objekti se prilagajajo predvsem terenu in
funkcionalni navezavi. Na obrobju območja se predvidijo
samostojni stanovanjski objekti večjih dimenzij (vile z baze-
ni, parki).

Enota A5
Enota ima prioritetno predvideno vsebino za objekte s

turistično in rekreativno dejavnost v objektih in kot dopolni-
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tev osnovni hotelski ponudbi (prireditve, kongresi). Predvi-
deni so samostojni objekti (športna igrišča, športne dvora-
ne) ali pa neposredno navezava na objekte v enoti A4 (de-
pandanse, banketne dvorane, garažne objekte).

Enota G
Enota ohranja prioritetno gozdno vsebino. Predvideni

objekti pa se navezujejo na sosednje enote (hotele, dvora-
ne). Pri načrtovanju predvidenih objektov se določi lokacija,
ki upošteva kar največjo ohranitev obstoječe vegetacije.
Dovoljena je maksimalna krčitev gozda: do 50%.

Območje potoka Negot, zlasti brežin in korita se upora-
bi kot osnovno rekreacijsko zaledje za ostale enote.

Enota K
Ohranja se njena primarna dejavnost, kar pomeni, da

ni predvidena za neke bistveno nove vsebine. V osnovi se
nove dejavnosti vežejo na kmetijstvo (konjereja, vinograd-
ništvo, poljedelstvo, rastlinjaki, gospodarski objekti...).

7. člen
Arhitekturno urbanistični pogoji za objekte
V območju PUP je dovoljena postavitev objektov za

potrebe turizma:
– hoteli: največ 200 ležišč,
– restavracije: do 2000 obrokov,
– bazeni: do 500 m2,
– športne dvorane: za dva tenis igrišča + tribune do

1000 sedežev,
– bungalovi: največ 4 bivalne enote oziroma 16 po-

stelj,
– garažni objekti: največ 200 parkirnih mest.
Normativi veljajo za en posamezni oziroma samostojni

objekt na lastnem funkcionalnem zemljišču. Dovoljena je
postavitev več objektov vendar le-ti med seboj ne smejo biti
združeni. Lahko jih povezuje infrastruktura (mostovi, nadho-
di, infrastrukturni vodi in podobno). Zgornje namestitve je
dovoljeno povečati za največ 50%, če se predhodno ugoto-
vi, da nimajo negativnih vplivov na okolico oziroma na kon-
cept zasnove. Ugotavlja se na podlagi strokovnih podlag
(presoja). Vsi objekti, ki v osnovi (tlorisu) presegajo površino
500m2 morajo biti členjeni: razgibani gabarit, tloris, fasada
in upoštevati teren.

Funkcionalna zemljišča k objektom se določa z lokacij-
sko dokumentacijo, na podlagi potreb izraženih v idejnih
zasnovah za posamezni objekt.

8. člen
Arhitekturno urbanistični pogoji za zunanjo ureditev
V območju PUP je dovoljena postavitev objektov in

ureditev okolice, ki izboljšuje pogoje za namene, dejavnosti
in vsebino za katere se območje tudi namerava nameniti. Pri
tem je potrebno uporabiti in upoštevati:

– upoštevati obstoječo zazelenitev – ohranja se vsaj
polovico obstoječih gozdnih površin,

– predvideti čimveč nove zazelenitve,
– nova vegetacija so predvsem listavci in grmovnice,
– iglavce ni dovoljeno saditi (izjema je za zaklanjanje

utilitarne arhitekture),
– ob komunikacijah se predvidijo drevoredi,
– za parkirne površine se uporabijo za tlakovanje trav-

ne plošče,
– utrdijo se brežine tekočih in mirujočih voda, brežine

pred erozijo, močvirja oziroma poplavne površine,
– loči se motorni in peš promet, kolesarje, dostava,
– povsod se uredijo dostopi za invalide in otroške vo-

zičke,

– omogoči se enostavno vzdrževanje vseh površin (do-
stopnost, odvod meteornih vod, sneg, led...),

– infrastrukturne vode in omrežja naj se vodi pod zem-
ljo in združuje v koridorjih,

– predvidijo se čistilne naprave, ki jih je mogoče vizual-
no skriti in dislocirati ter ne vplivajo na okolico.

9. člen
Merila in pogoji za infrastrukturo
Na območju so posamezne enote, ki so že opremljene

s komunalno infrastrukturo. Večji del območja pa je potreb-
no opremiti s celotno komunalno infrastrukturo, ki se bo
sicer vezala na obstoječo in bo omogočala tudi nadaljnjo
širitev.

Natančno vsebino, obseg in kapacitete opremljanja
posameznih območij se določi z lokacijsko dokumentacijo
na podlagi idejnega projekta, ki mora obravnavati zaključe-
ne celote.

Območje pozidave je omejeno s koridorji primarne in-
frastrukture, ki so istočasno tudi meje pozidave objektov –
gabaritna linija.

Ta PUP določa le primarne koridorje:
– shematsko os poteka koridorja, ki ni fiksna in se

natančno določi z lokacijsko dokumentacijo
– in profil primarnih koridorjev, kjer se ne sme posegati

z objekti visokogradnje.
Investitor je dolžan hraniti kataster izvedenih del.

10. člen
Prometna infrastruktura
Primarna cesta – »dolinska cesta«
Območje bo priključeno (glavni dostop) na obstoječo

javno (občinsko) cesto – vzhodneje od sedanjega priključ-
ka. Pri tem se upoštevajo elementi »T« priključka.

»Dolinska cesta« bo potekala v smeri (od priključka)
proti severu območja in ga delila na dva dela.

Niveleta ceste se prilagaja terenu v največji možni meri.
Osnovni profil koridorja za primarne ceste 16 m

(5+6+5), pri čemer je maksimalna širina vozišča 6 m.
Celo območje ima omejitev hitrosti na 30 km/h, dolo-

čeni odseki tudi manj.
Sekundarne ceste
Predvidevata se vsaj dve prečni cestni povezavi, ki

funkcionirata kot prečni povezavi območja preko »dolinske
ceste«, oziroma omogoča iztek dolinske ceste na obstoječe
omrežje v naselju Sela oziroma Gabrje.

Navezovalne ceste
Vse enote oziroma objekti se prek navezovalnih cest, ki

so praviloma slepe ali enosmerne, navezujejo na omrežje in
se tako omogoči dostop motornim vozilom.

Praviloma se ob vseh ostalih cestah vodi tudi sekundar-
na infrastruktura.

Za posege na območju tega PUP se k lokacijski doku-
mentaciji zaprosi pristojno institucijo na podlagi soglasja k
temu PUP.

11. člen
Kolesarske steze
Glede na količino in vrsto prometa, niso predvidene

potrebe za kolesarski promet. Vendar se vzdolž primarnih in
sekundarnih komunikacij predvidi koridor za kolesarske ste-
ze. Možna je tudi rezervacija ob pločnikih.

Pešpoti
Pločnike se vodi (v osnovi) ob vseh cestah. Med ploč-

nikom in cesto se predvidi zeleni pas (drevored).
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Rekreacijske poti
Poti za sprehajanje, rekreacijo ali jahanje so predvide-

ne po celotnem območju. Po njih ni dovoljena uporaba
motornih vozil, koles in koles z motorjem.

12. člen
Odpadne vode

Meteorne vode
Za meteorne vode je predviden ločen sistem in na ta

način zmanjšuje obremenitve fekalne kanalizacije – pred-
vsem greznic. V meteorno kanalizacijo se vodijo vode s
strešin, tlakovanih površin cest, poti, drenaž ipd. Pred izpu-
stom v potok Negot se vodijo vode skozi usedalnike in
lovilce olj.

Fekalna kanalizacija
Območje je brez možnosti priključka na fekalno kanali-

zacijo. Za naselje Dobova se načrtuje izgradnja kanalizacij-
skega sistema s čistilno napravo. Zato se tudi za to območje
PUP načrtuje kanalizacijski sistem, ki ga bo kasneje mogo-
če priključiti na kanalizacijski sistem Dobove; v sklopu skup-
nih urbanističnih zasnov za naselje Dobova. V prvi fazi pa je
predvideno, da se na območju za potrebe objektov (do 50
zaposlenih) gradijo nepropustne greznice in manjše čistilne
naprave.

Fekalna kanalizacija bo obremenjena poleg obstoječe-
ga še na predvideno stanovanjsko dejavnost, hotele, šport-
ne objekte, zdravstvo, poslovno-trgovsko dejavnost. Izpusti
iz bazenov bistveno ne obremenjujejo fekalne kanalizacije,
ker se voda čisti skozi filtre. Za termalno vodo pa se kasneje
predvideva samo toplotna izraba: iz ene vrtine se črpa in
skozi drugo vrača nazaj v globine (nekontaminirana voda!).

13. člen
Infektivni odpadki
Za potrebe opravljanja (morebitne) zdravstvene dejav-

nosti je potrebno v lokacijski dokumentaciji predvideti način
zbiranja, shranjevanja in uničenja odpadkov na območju
kjer bo tangirani objekt predviden v skladu z navodili o
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti. Obvezna je priključitev na ločeno greznico ali
čistilno napravo.

14. člen
Vodovodno omrežje
Območje je oskrbovano s pitno vodo iz obstoječega

javnega omrežja.
Za morebitno lastno zajetje pitne vode lahko investitor

izvaja poizkuse kaptažne vrtine. Za njihovo izkoriščanje pa si
mora pridobiti potrebna dovoljenja.

Za potrebe požarnega varovanja se za vse nove objek-
te predvidi razširitev obstoječe hidrantne mreže ali pa iz-
gradnja povsem nove. Shema hidrantnega omrežja je zajeta
poleg PGD tudi v lokacijski dokumentaciji.

15. člen
Ogrevanje
Za območje je predvideno ogrevanje z izkoristkom to-

plote preko izmenjevalcev iz termalnih vrtin. Za morebitno
dogrevanje se uporabijo obstoječe kotlovnice ali po potrebi
nove kotlovnice v večjih objektih. Dopolnilno gorivo je kuril-
no olje in plin.

Na območju se lahko predvidi razne oblike toplotnih
črpalk, sončnih kolektorjev ali vetrnic za pridobivanje raznih
oblik energije.

16. člen
Električno omrežje
Območje je dobro oskrbljeno z javnim električnim

omrežjem. Investitor je postavil novo transformatorsko po-
stajo. Za morebitne nove objekte se po potrebi zgradijo še
nove transformatorske postaje na podlagi lokacijske doku-
mentacije, kateri se pridobi soglasje pristojne službe.

Arhitekturno se trafo postaje podredijo oblikovanju ob-
jektov na območju.

17. člen
Osnova za usmeritev pogojev in meril so poleg PUP

izdelane strokovne podlage:
– projektna naloga (investitor),
– idejne zasnove z oceno donosnosti in viri financiranja

(CRM Podjetje za razvoj, Maribor, marec 1998),
– urbanistično arhitektonske in programske zasnove

(CRP Brežice, junij 1998),
– idejna urbanistična zasnova (Elite, Krško, sep. 1998),
– strokovne podlage za pridobivanje pogojev za PUP

AFP Dobova (VI-PLAN, Brežice, okt. 1998).
Vsebino v osnovi opredeljujejo že sprejete planske

sestavine prostorskega plana. Z dodatnimi raziskavami in
študijami pa je možno predvideti tudi detajlnejše dejavno-
sti, ki dopolnjujejo osnove. Za tolmačenje strokovne vsebi-
ne tega PUP-a je zadolžen izdelovalec skupaj s strokovnimi
službami občine, ki pripravijo strokovno gradivo (akt,
mnenje, izjave…  itd.) županu v potrditev.

18. člen
Drugi pogoji in usmeritve
Ministrstvo za okolje in prostor RS: za posege v ob-

močje potoka Negot se zaprosi za soglasje k lokacijski
dokumentaciji pristojno območno enoto za varstvo narave.

Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško: k
predvidenim posegom ni pripomb. Morebitni pogoji bodo
podani kasneje, k posameznim konkretnim posegom za
objekte oziroma njihovo dokumentacijo.

Ministrstvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Krško: po predhodnih pogojih je po-
trebno določiti vse vrste odpadkov in način njihovega od-
stranjevanja, protihrupne zaščite, emisijah v zrak in ureditev
interventnih poti v skladu z zakonodajo. Navedene pogoje je
potrebno izpolniti pred izdajo potrebnih dovoljenj za posa-
mezne posege.

Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice: gozdovi zno-
traj območja ne smejo biti ograjeni. Za gozd znotraj območja
PUP je priporočen postopek (ni obvezen) za razglasitev goz-
da s posebnim namenom (primer: poudarjena turistična funk-
cija gozda) na podlagi pobude investitorja. K vsaki lokacijski
dokumentaciji, ki je izdelana na podlagi tega odloka se
zaprosi za soglasje pristojni Zavod za gozdove na podlagi
soglasja k temu PUP.

Telekom Slovenije: k lokacijski dokumentaciji na ob-
močju tega PUP se zaprosi za soglasje pristojno enoto na
podlagi soglasja k temu PUP.

19. člen
Načeloma se ohranja kar največji del območja za na-

mene, kot je sedaj. Glede na to pa, da je prostor neizkoriš-
čen za višje oblike ponudbe, ga je potrebno z občutkom za
prostor urediti in nadgraditi. Pri tem prednjači predvsem
turistično-rekreativna zdravstvena dejavnost, ki sloni na na-
ravi in kmetijstvu. Za ostale – dopolnilne dejavnosti velja, da



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 11. 6. 1999 / Stran 5423

naj se navezujejo na obstoječo in predvidene osnovne de-
javnosti. Kot pravna podlaga za določanje meril oziroma
usmeritev je ta PUP.

20. člen
Realizacija bo potekala v več fazah. Vse faze investicije

morajo funkcionirati samostojno in jih je mogoče z naslednjo
fazo ustrezno nadgraditi.

Ker je kvaliteta vsebine in storitev na prvem mestu bo
ponudba v kvantitativnem smislu omejena. Širitev kapacitet
je natančno omejena – kolikor prenese prostor. Pri tem velja
pravilo, da se ohranja naravna okolica v čim večjem obsegu
z vedenjem posameznih strok za določena področja.

Za izvedbo objektov in naprav, ki imajo naravo zača-
snega, preizkusnega ali raziskovalnega namena se lahko na
podlagi tega PUP izda odločba o priglasitvi del. Sestavni del
priglasitve je priglasitveni alaborat.

21. člen
Pomembna so tudi skupna vlaganja v javno infrastruk-

turo. Investitor je dolžan financirati ustrezen delež v javno
infrastrukturo na katero se je ob izgradnji obvezan priključiti.

22. člen
Seizmologija
Območje je del Spodnje posavskega potresnega baze-

na, ki ima mlado geološko sestavo tal, za katere je značilno
aktivno delovanje do osme stopnje po MGS lestvici.

23. člen
Gostota pozidave zemljišča ne sme presegati razmerja

40% pozidane proti 60% nepozidane površine.
Evidenco gozdnih površin in posegov vodi pristojni Za-

vod za gozdove.

24. člen
Za območje, ki se ureja s tem odlokom ne velja PUP za

območje Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 28/87).
Pomožni objekti in posegi, ki niso predvideni ali dolo-

čeni s tem odlokom, se lahko izvajajo na podlagi splošnih
pravnih aktov, ki veljajo za celo območje občine.

25. člen
PUP AFP Dobova je stalno na vpogled na Občini Breži-

ce in investitorju v KS Dobova. Sestavni del tega odloka so
kot priloge: tekstualni in grafični del PUP-a s soglasji.

26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe določene z zakonom.

27. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 352-47/96
Brežice, dne 10. maja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

2213. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Poslovni center Brežice (UN PC)

Na podlagi 1. in 2. ter 6. člen zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84, 15/98, Uradni list RS, št. 71/93) in 70. člena
statuta Občina Brežice je župan Občine Brežice dne
7. 6. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

Poslovni center Brežice (UN PC)

1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta Poslovni

center Brežice (UN PC) pod številko UN 134/92-III, ki ga je
izdelal Savaprojekt Krško (maj, 1999).

2. člen
Osnutek UN bo za dobo 30 dni, od dneva objave v

Uradnem listu RS v času uradnih ur, javno razgrnjen v pro-
storih Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje in Obči-
ne Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).

3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrto-

vanje in razvoj Občine Brežice organiziral javno obravnavo.

4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek UN PC

lahko zainteresirani podajo v knjigo pripomb oziroma posre-
dujejo po pošti na Občino Brežice, Zavod za prostorsko
načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

V pripombi je potrebno poleg podatkov o predlagatelju
(ime, priimek, naslov) napisati še parcelno številko in kata-
strsko občino, na katero se nanaša pripomba.

Kopija katastrskega načrta z označenimi parcelami, ki
jo izda Republiška geodetska uprava OE Sevnica, izpostava
Brežice, je obvezna priloga k vsebini pripombe, ki se nana-
ša na parcelo.

Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo.

5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji

dan javne razgrnitve.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 352-67/96
Brežice, dne 7. junija 1999.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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CERKNO

2214. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
zaselek “Pri cesti” v Krajevni skupnosti Novaki,
za ureditev ceste

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma za zaselek “Pri cesti” v Krajevni skupnosti No-
vaki (Uradni list RS, št. 28/99) je Svet krajevne skupnosti
Novaki na seji dne 19. 5. 1999 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za zaselek

“Pri cesti” v Krajevni skupnosti Novaki,
za ureditev ceste

1. člen
Za zaselek “Pri cesti” v Krajevni skupnosti Novaki, in

sicer od hišne številke Gorenji Novaki 32 do hišne številke
Gorenji Novaki 42, se uvede krajevni samoprispevek v de-
narju za financiranje dokončne ureditve odvodnjavanje zgor-
njega ustroja ter asfaltacije lokalne ceste v zaselku “Pri
cesti”.

2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje štirih let,

in sicer od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2003.

3. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bo-

do uporabila za dokončno ureditev odvodnjavanja zgornjega
ustroja ter asfaltacije lokalne ceste v zaselku “Pri cesti”, in
sicer od odcepa pri hišni številki Gorenji Novaki 28, do
“Gabivnc”.

S krajevnim samoprispevkom bo zbranih ca.
4,000.000 SIT, preostala sredstva bodo zagotovljena iz
razpisnih sredstev občinskega proračuna (B program), z
lastnim delom krajanov ter s prispevki in donacijami fizičnih
oseb.

4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani po na-

slednjem:
– vsi zaposleni po stopnji 5% od osebnih dohodkov,

zmanjšanim za davke in prispevke od OD,
– upokojenci po stopnji 5% od mesečne pokojnine, ki

je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za
prispevke in davke,

– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-
klicno dejavnost, po stopnji 5% od bruto osnove za obračun
prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,

– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-
nosti, po stopnji 9% od letnega katastrskega dohodka ne-
gozdnih in gozdnih površin.

5. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se bodo zbirala na

posebnem računu Krajevne skupnosti Novaki. S sredstvi, ki
se bodo zbirala na računu, bo upravljal gradbeni odbor, ki je
odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev.

Svet KS Novaki je dolžan o zbranih in porabljenih sred-
stvih najmanj enkrat na pol leta poročati na zboru krajanov.

6. člen
Krajevni samoprispevek obračunavajo in odtegujejo

podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač ali nadomestil in pokojnin.

Kmetom in obrtnikom bo krajevni samoprispevek obra-
čunavala in odtegovala DURS, Davčni urad Nova Gorica,
izpostava Idrija v okviru svojih pristojnosti.

7. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka od-

števajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodni-
ni, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).

8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se

začne s 1. 7. 1999.

Novaki, dne 19. maja 1999.

Predsednik
Sveta KS Novaki

Ivan Peternelj l. r.

2215. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka za ureditev
lokalne ceste v zaselku “Pri cesti” v KS Novaki

Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za ureditev lokalne ceste v zasel-
ku “Pri cesti” v Krajevni skupnosti Novaki (Uradni list RS, št.
28/99) daje volilna komisija KS Novaki

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za ureditev lokalne

ceste v zaselku “Pri cesti” v KS Novaki

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za dokončno ureditev odvodnjavanja  zgornjega ustroja ter
asfaltacijo lokalne ceste v zaselku “Pri cesti”, in sicer od
odcepa pri hišni številki Gorenji Novaki 28 do “Gabivnc”, ki
je bil izveden dne 16. maja 1999 so bili ugotovljeni nasled-
nji izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 38 volivcev,
2. glasovanja se je udeležilo 32 upravičencev ali

84,21% od vpisanih v volilni imenik,
3. veljavnih glasovnic je bilo 32, neveljavnih glasovnic

ni bilo,
4. “ZA” je glasovalo 30  volivcev ali 78,95% volivcev, ki

so glasovali, “PROTI” sta glasovala 2 volivca ali 5,27%.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o

referendumu in o ljudski iniciativi, Volilna komisija KS Novaki
ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega
samoprispevka za financiranje ureditve lokalne ceste v za-
selku “Pri cesti”, ker se je zanj izrekla večina volivcev.

Novaki, dne 16. maja 1999.

Volilna komisija
KS Novaki
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DIVAČA

2216. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 38/95) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Divača na 6. redni seji dne 6. 5. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov

ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funk-

cionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funk-
cionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št 30/90,
18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o raz-
merjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96),
kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Divača, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski doda-
tek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Divača.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu Občine Divača.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 60% plače

župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali

zadržanosti 30% plače župana,
– za vodenje sej občinskega sveta 20% plače župana,
– za koordinacijo dela delovnih teles 10% plače žu-

pana,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 20% plače

župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po poobla-

stilu 20% plače župana,
V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača,

ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in

tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.

6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta znaša največ 11% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni me-
sec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župa-
na ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 15%,

– udeležbe na sejah občinskega sveta 40%,
– povečana obremenitev članov občinskega sveta 10%,
– predsedovanje delovnim telesom občinskega sve-

ta 25%,
– udeležba na sejah delovnih teles 10%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilni-

kom se določi količnik za izračun dela plače člana občinske-
ga sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občin-
ska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podla-

gi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter doda-
tek za delovno dobo.

Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun
plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali
6. členom tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek
za delovno dobo.
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V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega

občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občinskega sveta.

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre od dneva imenovanja dalje.

Z ugotovitvenim sklepom o županovi plači se izvršijo
določbe zakona. S sklepom o plači oziroma delu plače
podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. S sklepom o
delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za
ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.

III. NAGRADE

9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa občinskega
sveta oziroma pogodbe o delu, sklenjene za posamezno
koledarsko leto.

Sejnina za posamezno sejo znaša 5% najvišjega mož-
nega zneska dela plače člana občinskega sveta.

10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 7,5% za predsednika
oziroma največ 5,6% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali

sklepu nadzornega odbora.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se

izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.

Za udeležbo na sejah pripada članom nadzornega od-
bora sejnina v skladu z 10. členom tega pravilnika.

11. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji v skladu z

10. členom tega pravilnika.
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skla-

du z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izpla-
čujejo na podlagi sklepa občinskega sveta oziroma pogod-
be o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma refe-
rendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice (v skladu z ZSPD in ostalimi predpisi…).

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potova-
nje. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

13. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za

službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske
uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil strošk-

ov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

15. člen
Plače in nagrade ter povračila materialnih stroškov se

izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do
10. dne v tekočem mesecu.

16. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo

zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
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Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklic-
nim funkcionarjem Občine Divača (Uradni list RS, št. 14/97).

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

nem listu RS.

Št. 6/04
Divača, dne 6. maja 1999.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.

VLADA

2217. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka
3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95)
ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike
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 spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni

uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

za kmetijske in živilske izdelke

1. člen
V 3. členu uredbe o začasni uporabi sporazuma o

prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Make-

donijo za kmetijske in živilske izdelke (Uradni list RS, št.
13/99 in 31/99) se besedilo »v prilogah 1 in 3 k tej uredbi,
ki sta« nadomesti z besedilom »v prilogah 1, 3 in 4 k tej
uredbi, ki so«.

2. člen
V prvem in tretjem odstavku 4. člena se besede »prilog

1 in 3« nadomestijo z besedami »prilog 1, 3 in 4«.

3. člen
Za drugim odstavkom 5. člena se doda novi tretji od-

stavek, ki se glasi:
»Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okvi-

ru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 4 k tej
uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj najkasneje 10 dni po začetku veljavnosti te ured-
be.«

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od-
stavek, se besede »prvega in drugega odstavka tega člena«
nadomestijo z besedami »prvega, drugega in tretjega od-
stavka tega člena«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

4. člen
V 6. členu se beseda »četrtega« nadomesti z besedo

»petega«.

5. člen
V prvi alinei 9. člena se besede »prilog 1 in 3« nadome-

stijo z besedami »prilog 1, 3 in 4«.

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

nem listu Republike Slovenije

Št. 333-03/98-8
Ljubljana, dne 10. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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PRILOGA 4

Tarifna oznaka (1) Poimenovanje Carinska kvota za
II. polletje 1999

(v tonah)

0604

0604 10

0604 91

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

� Mahovi in li�aji
� Drugo:
� � sve�e

50

50

0703
0703 10

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

0704
0704 90

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

0709
0709 60

0709 60 100
Ex.:

0709 60 910

0709 60 950
0709 60 990

0709 60 100

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

� � sladke
rdeèa kurtovska paprika za industrijsko predelavo

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

� � sladke:
rdeèa kurtovska paprika za industrijsko predelavo

500

1500

0710

0710 21 000
0710 80

Vrtnine (nekuhane ali blan�irane), zamrznjene

� � grah (Pisum sativum)
� Druge vrtnine

50
100

0713
0713 33

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

0806
0806 10

Grozdje, sve�e ali suho
� Sve�e 2000

0807
0807 11 000
0807 19 000

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

2500

0809
0809 10 00

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

0904

0904 20

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

� paprika rodu Capsicum ali Pimenta, suha, zdrobljena ali zmleta 70
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Tarifna oznaka (1) Poimenovanje Carinska kvota za
II. polletje 1999

(v tonah)

0909
0909 50

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

1006
1006 30

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

1207
1207 91

Drugo oljno seme in plodovi, vkljuèno zdrobljeno
� � makovo seme 70

1211

1211 90

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

� Drugo 150

1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih u�itnih klavniènih proizvodov ali krvi;
sestavljena �ivila na osnovi teh proizvodov 30

1704
1704 90

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

1806 Èokolada in druga �ivila, ki vsebujejo kakav 150

1905

1905 30

Kruh, peciva, sladice, keksi (pi�koti)  in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali
brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za peèatenje,
ri�ev papir in podobni izdelki
� Sladki keksi (pi�koti), vaflji in oblati 450

2001

2001 10 000

2001 90 700

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

� Kumare in kumarice
� Drugo
� � sladke paprike

350

100

2002 Paradi�nik, pripravljen ali konzerviran kako drugaèe, razen s kisom ali ocetno kislino 300

2005

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

2005 90 700

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

� � me�anice vrtnin (npr. ajvar)

350

250
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Tarifna oznaka (1) Poimenovanje Carinska kvota za
II. polletje 1999

(v tonah)

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mo�t) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodatka
alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 300

2204 Vino iz sve�ega grozdja, vkljuèno ojaèena vina; grozdni mo�t, razen tistega iz
tar.�t.2009 80 000 hl

2208

2208 20

2208 20 260
2208 20 860

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

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

50

2401
2401 10

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

2402
2402 20

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

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

Ex.: Blago oznaèeno z opombo Ex. ni vkljuèeno v navedeno tarifno �tevilko.

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

2218. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Južne Afrike v Republiki Sloveniji s sedežem v
Ljubljani na čelu s častnim konzulom

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

S K L E P
o soglasju za odprtje Konzulata Republike

Južne Afrike v Republiki Sloveniji s sedežem
v Ljubljani na čelu s častnim konzulom

1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Republike Južne

Afrike v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani na čelu s
častnim konzulom.

2. člen
Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije

Južne Afrike obsega ozemlje Republike Slovenije.

3. člen
Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem go-

spoda Janeza Pergarja za častnega konzula Republike
Južne Afrike v Republiki Sloveniji.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-13/99-4
Ljubljana, dne 10. junija 1999.

Vlada Republike Slovenije

Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.

MINISTRSTVA

2219. Odredba o prepovedi uvoza živih klavnih živali,
surovin in dodatkov živalskega izvora, krmil in
živil živalskega izvora iz držav članic Evropske
unije

Na podlagi 24. točke 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS št. 67/94, 20/95 – odločba
US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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O D R E D B O
o prepovedi uvoza živih klavnih živali, surovin

in dodatkov živalskega izvora, krmil in živil
živalskega izvora iz držav članic Evropske unije

1. člen
Da bi preprečili vnos ostankov strupene snovi dioksin v

prehrambeno verigo v Republiki Sloveniji se prepoveduje
uvoz naslednjih pošiljk, ki izvirajo iz držav članic Evropske
unije:

1. živih klavnih živali,
2. surovin in dodatkov živalskega izvora, ki izvirajo od

živali iz prejšnje točke, in so namenjeni izdelavi živil,
3. krmil živalskega izvora,
4. živil živalskega izvora od živali iz 1. točke, mleka in

mlečnih izdelkov ter jajc in jajčnih izdelkov.

2. člen
Ta odredba ne velja za živila, ki jih potniki vnašajo

preko državne meje za lastno porabo.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-83/99
Ljubljana, dne 7. junija 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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